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Information om fiberutbyggnad
Erbjudande landsbygd


Erbjudande om fiberutbyggnad på landsbygd i Nybro kommun 
Nybro Energi tar övergripande ansvar för att bygga, äga och driva ett fibernät i på landsbygden i Nybro kom-
mun. Vi tar även ansvar för att söka och administrera bidraget från Jordbruksverket. 


I vårt åtagande kommer följande att ingå (upphandling av de enskilda delarna kommer att ske): 
- Kalkyl av området
- Projektering
- Områdesbeskrivning på en karta
- Bidragsansökan
- Schaktning
- Kostnader mot trafikverk, inmätningar, ledningsrätter mm. 
- Leverans av kanalisationsmaterial och fiber samt skåp och brunnar
- Installation och kontraktering av fibernät samt installation i fastighet. I fastigheten ingår håltagning samt  
  montering av uttag för att kunna koppla in den aktiva utrustningen. 
- Den aktiva utrustningen ingår. 


Pris: 19 500 kr/fastighet (För hyreshus tillkommer 4000 kr/lägenhet)
7 500 kr betalas vid projektets start. Resterande belopp betalas när fibern är indragen.  Möjlighet till avbetalning 
finns (med reservation för Jordbruksverkets regler för bidrag till fiberutbyggnad på landsbygden som ännu ej är 
helt klara). 


Övrigt
- De som inte vill behöver inte aktivera sin anslutning. Då får man inte heller någon månadskostnad. 
- Från Nybro Energis sida finns det ingen bindingstid utan ni kan när som helst välja att avaktivera utrustningen. 
- Nybro Energis mål är att erbjuda ett öppet fibernät med ett stort tjänsteutbud till så lågt pris som möjligt.  


Förutsättningar
För att projektet ska genomföras krävs det att bidraget från Jordbruksverket beviljas. 


Föreningen gör följande: 
- Hjälper till med intresseanmälningar så att anslutningsgraden blir så hög som möjligt. Förmodligen krävs 
det upp mot 80% för att få bidraget från Jordbruksverket. 


- Är behjälpliga och kallar till föreningsmöten


Ekonomiska föreningar
De ekonomiska föreningar som väljer att söka bidrag och bygga fibernät på egen hand kan också få stöd och 
hjälp med olika delar som t.ex. stöd i ansökningsprocessen, anslutningspunkter, ramavtalsupphandlingar och 
underhåll och felavhjälpning i det passiva nätet. 








Information om fiberutbyggnad
Erbjudande tätort


Erbjudande om fiberutbyggnad i tätorter med fler än 200 invånare. 
Nybro Energi tar övergripande ansvar för att bygga, äga och driva ett fibernät i tätorter med fler än 200 invånare. 


I vårt åtagande kommer följande att ingå (upphandling av de enskilda delarna kommer att ske): 
- Kalkyl av området
- Projektering
- Områdesbeskrivning på en karta
- Schaktning
- Kostnader mot trafikverk, inmätningar, ledningsrätter mm. 
- Leverans av kanalisationsmaterial och fiber samt skåp och brunnar
- Installation och kontraktering av fibernät samt installation i fastighet. I fastigheten ingår håltagning samt  
  montering av uttag för att kunna koppla in den aktiva utrustningen. 
- Den aktiva utrustningen ingår. 


Pris: 19 500 kr/fastighet (För hyreshus tillkommer 4000 kr/lägenhet)
7 500 kr betalas vid projektets start. Resterande belopp betalas när fibern är indragen. Det finns möjlighet att 
göra ROT-avdrag på upp till 1200 kr (med nuvarande regler räknad på ROT-avdrag 30%.). Möjlighet till avbetal-
ning finns (då kan man ej göra rotavdrag). 


Övrigt
- De som inte vill behöver inte aktivera sin anslutning. Då får man inte heller någon månadskostnad. 
- Från Nybro Energis sida finns det ingen bindingstid utan ni kan när som helst välja att avaktivera utrustningen. 
- Nybro Energis mål är att erbjuda ett öppet fibernät med ett stort tjänsteutbud till så lågt pris som möjligt.  


Förutsättningar
För att projektet ska genomföras krävs det en anslutningsgrad på minst 60%. Det är möjligt att dela in samhället 
i olika zoner. Uppnår en zon som bedöms som tillräckligt stor anslutningsgraden, är det möjligt att börja där. 


Föreningen gör följande:  


- Hjälper till med intresseanmälningar så att anslutningsgraden blir så hög som möjligt. Vi startar vid 60%


- Är behjälpliga och kallar till föreningsmöten












Nybro Energi har bland annat uppdraget att:
• Erbjuda anslutningspunkter till byalag och samhällsföreningar som vill bygga sina 


egna nät
• Informera, marknadsföra och stödja de lokala föreningar som vill etablera 


fiberbaserad bredband eller motsvarande digital infrastruktur i yttre områden och 
mindre samhällen där kommersiella grunder för bredbandsinvesteringar saknas.


• Informera om möjligheterna att söka bidrag för att bygga bredbandsnät.
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Tjänsteleverantörer


Aktiv utrustning


Kommunikationsoperatör


Passivt nät























•


•


•


•


•


•


•


•


•


•












Nybro Energi


http://nybroenergi.se/nyheter-aktuellt/nybro-energi-tecknar-avtal-med-viaeuropa-som-kommunikationsoperator-i-fibersatsningen/[2016-02-01 09:57:51]


Nybro Energi tecknar avtal med ViaEuropa som kommunikationsoperatör i
 fibersatsningen


Pressmeddelande 2016-01-14


Efter en nyligen genomförd upphandling är det nu klart att det är ViaEuropa som blir kommunikationsoperatör
 (KO) i Nybro Energis kommande fibersatsning.


”Det känns jättebra att vi nu har en kommunikationsoperatör på plats. Nu kan vi på allvar dra igång vår
 fibersatsning och erbjuda kunderna ett mycket driftsäkert fibernät med ett stort urval av leverantörer och
 tjänster till bra priser”, säger Håkan Dahlgren, VD Nybro Energi.


Nybro Energi satsar till att börja med på fiberutbyggnad på landsbygd och de mindre tätorterna i kommunen.
 Försäljningen kommer att starta inom några veckor och inom några månader beräknas de första kunderna ha
 fått fiber installerat.


Om ViaEuropa
 ViaEuropa skapade världens första öppna fibernät i Stockholm 1999 (i det urbana utvecklingsområdet
 Hammarbysjöstad). Idag är ViaEuropa den globala ledaren inom det som internationellt kallas OSEO (Open
 Service Exchange Operations) med ett KO-ansvar för över100 nätverk med över 100 olika tjänsteleverantörer i
 6 länder Alla tjänsteleverantörer är välkomna på lika och neutrala villkor.
 ”Modellen med öppet nät är den viktigaste komponenten i att göra det möjligt för alla att få fiber, eftersom
 fastighetsägaren gör en investering så är det viktigt att alla tjänsteleverantörer kan erbjuda sina tjänster på lika
 villkor. Den konkurrens som det innebär att varje hushåll själva sätter ihop det paket som är rätt för dem gör att
 priserna hålls låga och kvalitén hög. Med fiber är den digitala kommunikationen framtidssäkrad, både för
 underhållningstjänster men även framtidens välfärd och utbildning”, säger Jonas “Birger” Birgersson,
 huvudägare i ViaEuropa.


Kontaktperson:
 Håkan Dahlgren, VD Nybro Energi
 0481-451 67


Här är du: / Start / Nyheter / Aktuellt
/ Nybro Energi tecknar avtal med ViaEuropa som kommunikationsoperatör i fibersatsningen
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 Elnät: 84 %


OM NYBRO ENERGI


 Nybro Energi ägs till 100 % av
 Nybro kommun och består av Nybro
 Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro
 Värmecentral AB och Fastigheter i
 Nybro AB.


 Nybro Energi
 Besöksadress:
 Verktygsgatan 12, 382 80 Nybro
 Tel. Kundtjänst: 0481-451 76
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