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Taxa för fiberanslutning i Vansbro kommun 

 

Anslutningsavgift 

Anslutningsavgiften för en fastighet 

(företag, flerfamiljsbostad, villa el-

ler fiberförening) med fiber från 

Vansbro kommuns fibernät 

15 000 kronor exklusive moms och 

grävning över egen tomtmark 

Tilläggsbeställning för grävning 

över tomtmark (maximalt 50 meter) 

3 000 kronor exklusive moms 

 

Anslutningsavgift i efterhand 

Efterhandsanslutningsavgiften när 

projektet är avslutat och fem år 

framåt 

25 000 kronor exklusive moms, plus 

de faktiska kostnaderna för anlägg-

ning av fiber till tomtgräns, alterna-

tivt 50 meter från byggnad som ska 

anslutas. 

 

För fiberförening gäller en anslutningsavgift på 1 000 kronor exklusive moms per medlem och 

anslutning. 
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Anslutningsavgift för bredbandsanslutning med fiber för företag 
 Grundavgift, kr Tilläggsavgift, kr  

Enkel företagsanslutning 

inkl. mediabox/omvandlare: 

15 000  8 portar mediabox 

Ej möjlighet till fast IP-

adress 

Ej möjlighet till överva-

kad förbindelse 

Ej möjlighet till kapaci-

tetstjänster 

Efteranslutning då projektet 

är avslutat 

15 000 10 000 8 portar mediabox 

Ej möjlighet till fast IP-

adress 

Ej möjlighet till överva-

kad förbindelse 

Ej möjlighet till kapaci-

tetstjänster 

Standard företagsanslutning 

inkl. accesswitch: 

15 000 4 000 + nätavgift 2-5 portar  

Möjlighet att uppgra-

dera till kapacitetstjänst 

Ej möjlighet till över-

vakning 

Möjlighet till fasta IP-

adresser 

Utökad företagsanslutning 

inkl. accesswitch: 

15 000 9 000 + nätavgift 2-5 portar 

Övervakad förbindelse 

Möjlighet till kapaci-

tetstjänst 

Möjlighet till fasta IP-

adresser 

Nätavgift/månad 350   

Grävning över tomtmark 3 000  Maximalt 50 m 

 

Samtliga priser är exkl. moms. 

För samtliga anslutningar gäller en kabelväg fram till tomtgräns. 

Överlämning av tjänst sker vid insida av yttervägg. 


