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Vad innehåller detta brev? 

Du har fått:

• Följebrev

• Detta informationsblad

• Beställningsblankett för fiberanslutning 

(bindande)

• Blankett för ledningsrättsavtal, 2 ex

• Svarskuvert för beställning och ledningsrättsavtal

Har du frågor? Kontakta oss!

Frågor om fiberanslutning och projektörens arbete och 

besök:

Frågor om tjänster som levereras i fibernätet:

Sappa

• Telefon:

• Epost:
0143-15310

bredbandsinfo@vadstena.se

• Telefon:

• Epost:
0774-444 744

hej@sappa.se
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1. Beställning
2 ex av ledningsrättsavtalet undertecknas av 

samtliga fastighetsägare och skickas in 

tillsammans med fiberbeställningen

i det bifogade svarskuvertet. En inkommen 

beställning som saknar ledningsrättsavtal är ej en 

giltig fiberbeställning.

2. Projektör på plats hos dig
Efter att beställningen är inskickad kommer 

projektören att kontakta dig för tidsbokning då 

ni tillsammans kommer överens om hur 

anslutningen ska genomföras. Projektören 

dokumenterar det ni kommit överens om och 

överlämnar sedan uppgifterna till de 

entreprenörer som ska göra slutinstallationen. 

Vadstena kommun kommer att genomföra arbete i 
fibernätet i ditt område och du erbjuds här möjlighet 

att ansluta din fastighet. Arbetet är ett samprojekt 
mellan Vadstena kommun och VÖKBY Bredband med 
anledning av Telias nedläggning av telestationerna i 

ert område.

Vilket arbete kommer att göras i 
området?
Vadstena kommun kommer att göra arbete i 

fibernätet med slutmål att utbyggnaden ska nå till 

tomtgräns för fastigheterna i området. Vissa 

fastigheter har redan idag en befintlig slang vid 

tomtgräns. Arbetet riktar sig till privata 

fastighetsägare såväl som till företag, 

organisationer och bostadsrättsföreningar.

Grävning och förläggning av fiberslang,  liksom 

installation och driftsättning  planeras vara 

slutförda inom 6-9 mån från sista 

anmälningsdatum. Eventuella oförutsedda 

omständigheter, exempelvis arkeologi, väder, kan 

påverka etablering och tidsplan.

Vilka tjänster kan levereras till mig 
via fibernätet?
För aktuella erbjudanden och information om 

övriga tjänster för privatpersoner och 

företag/organisationer. 

Kontakta Sappa 0774-444 744.

Under 2021 kommer tjänster i nätet att erbjudas 

via en sk tjänsteportal med fler leverantörer. 

Information om detta kommer att skickas ut.

3. Grävning på egen tomt
Efter projekteringen förlägger fastighetsägaren 

slang och sökband till överenskommen 

anslutningsplats, där ni i tomtprojekteringen 

bestämt att kabeln ska gå in i huset.  Arbetet 

utförs enligt erhållna anvisningar som överlämnas 

vid projekteringen. Om hjälp önskas med 

grävning på egen tomt, kan sådan erbjudas. (Se 

erbjudande om grävhjälp)

Slang och sökband erhålles av kommunen.

Vid färdigt arbete kommer en fiber att vara aktiv. 

På denna fiber levereras samtliga tjänster ni 

beställt till er anslutning.

Om ytterligare fiber önskas in i byggnaden 

kontakta VÖKBY Bredband AB för offert. 0142-

680 670.

Vad kostar det?
När arbetet med anslutningen av byggnaden till 

fibernätet är genomförd, och tjänsterna är 

driftsatta betalar du  dels till Vadstena kommun 

och dels till VÖKBY Bredband. I priset som 

faktureras av Vadstena kommun ingår allt 

fibermateriel samt allt arbete med fiberdragning 

och anslutningsarbete av fiber, inklusive 

håltagning för fiber och montering av passiv 

fiberdosa upp till 5 meter innanför husvägg. 

Eventuell grävhjälp på egen tomt ingår inte i 

kommunens pris, men kommer i förekommande 

fall att faktureras på samma faktura.

Du kommer alltså att få två fakturor:

o En faktura från Vadstena kommun som avser 

anslutningen till fibernätet, 20.000 kronor, 

samt (i förekommande fall) grävkostnad för 

grävning du beställt på egna tomten. Priserna 

är inklusive moms.

o En faktura från VÖKBY Bredband för aktiv 

utrustning på 1995 SEK inkl moms

ERBJUDANDE 
GRÄVHJÄLP!

Dra nytta av resurserna när arbetet pågår!
I samband med att kommunen gör arbete i 

området finns möjlighet att dra nytta av de 

entreprenörer vi har på plats.

• Grävhjälp. Enhetspris 2 500  kr för 

grävning på egen tomt, upp till 15 meter 

(utöver 15 meter är kostnaden 190 kr per 

meter).

Hur går anslutningen av min 
fastighet till? 
Vid Vadstena kommuns arbete i området kommer 

fibernätet byggas fram till tomtgräns. I samband 

med detta arbete så kan du göra  beställning av 

anslutning för din fastighet. Beställningen går till 

på följande sätt: 


