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Fiberutbyggnad 2017
Ett modernt fibernät
– för nytta och nöje

dalaenergi.se/fibernat



Varför behöver man fiber?
En investering i fiber är ett personligt val, men allt fler 
tjänster i vårt samhälle blir digitala och kräver hög 
kapacitet. Regeringens mål är att Sverige ska ha bredband 
i världsklass och att 90 % av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s* år 2020. 
Hur brådskande den nya tekniken är beror givetvis på 
behovet hos dig och andra i hushållet. Samtidigt vet  
ingen hur länge dagens teknik kommer att finnas kvar. 

Fiberutbyggnaden sker i noga planlagda etapper, vilket 
begränsar möjligheten för enskilda hushåll att ansluta sig 
den dag behovet uppstår. Därför är det extra viktigt att ta 
rätt beslut nu. Fråga gärna våra säljare om du undrar över 
något.

Nytta och nöje för hela familjen  
Med fiberanslutningen på plats kan alla i familjen se 
på TV, strömma film och serier i HD-kvalitet, besöka 
hemsidor, ringa eller spela spel – allt på samma gång. 
Det blir också lättare att jobba eller studera hemma 
eftersom dokument, bilder och filmer snabbt kan 
skickas eller tas emot. Fysiska gränser suddas ut i 
videomöten med vänner, kollegor eller kanske doktorn, 
direkt i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. 

Är du intresserad av bevakning, fjärrstyrning och 
energiövervakning av ditt hem, eller larm och 
vårdtjänster som kommer allt mer? Med fiberteknik 
blir din vardag både tryggare och enklare.

Större utbud. Lägre priser.
Fibernätet är öppet för flera tjänsteleverantörer vilket 
skapar konkurrens och ett brett utbud för dig som 
kund. Är du inte nöjd kan du byta leverantör, ofta 
med korta eller inga bindningstider alls. Priserna 
är generellt lägre än traditionella abonnemang för 
telefoni, bredband och TV.

Jämför gärna själv och upptäck det breda utbudet på 
vår tjänsteportal: dalaenergifibernat.zmarket.se

De 5 stegen
1. Intresseförfrågan/beställning Under en tidsbegränsad 
period undersöker vi intresset i ditt närområde. 
Beställningarna ligger till grund för genomförandet  
av projektet.
2. Beslut om start Vid tillräckligt antal anmälningar/
beställningar går vi vidare till installationsfasen.  
Du får ett bekräftelsebrev med information om  
projektets genomförande när avtal inkommit.
3. Installation Fiber levereras och installeras i berörda 
fastigheter och hushåll.
4. Driftsättning Kommunikationsoperatören driftsätter 
och övervakar fibernätet.
5. Klart! Via Zmarket beställer du dina tjänster från valfri 
tjänsteleverantör. I samband med att du blir ansluten till 
Dala Energi Fibernät kan du komma att bli kontaktad av 
tjänsteleverantörerna som vill erbjuda sitt tjänsteutbud.

Dala Energis roll i utbyggnadsfasen
Dala Energi är ett privatägt, affärsdrivande företag med 
starka rötter i bygden. Vi bygger infrastrukturen som 
behövs, bland annat genom att gräva ner fiberkabel 
till berörda områden. Vi informerar, marknadsför och 
fungerar som kundkontakt i allt som rör din installation.

Kommunernas roll
Kommunens bredbandskoordinator svarar på frågor och 
hjälper byar att söka bredbandsstöd för landsbygden. 
Ta kontakt med din kommun för mer information. 
Kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef är delägare  
i Dala Energi.

Din roll som kund
Som kund köper du en installationstjänst av Dala Energi, 
inklusive grävning på egen tomt. Våra tekniker monterar 
sedan en mediabox i ditt hus och ansluter fiberkabeln. 
Efter driftsättning kan du beställa dina nya tjänster direkt 
via vår tjänsteportal.

Har du bestämt dig för att uppgradera din digitala värld? 
Välkommen ombord på fibertåget.

* Hastighet vid dataöverföring. 100 Mbit/s motsvarar nedladdning av en 700 MB HD-film på ca 1 minut. Den höga prestandan uppnås genom datatrafik via 
ljuspulser i fiberkabeln, jämfört med äldre teknik med elektroniska signaler via telefontråd.

Nu kommer Dala Energi Fibernät till dig
Utvecklingen av byar, samhällen och städer sker nästan alltid med hjälp av nya tekniska framsteg. Den utbyggnad av 
fibernätet som nu sker ger dig och dina grannar möjlighet till nya tjänster för kommunikation, nytta och nöje – till 
lägre priser än idag. Samtidigt är det en bestående investering i din fastighet. Med Dala Energi som leverantör får du 
en robust och framtidssäkrad fiberanslutning till omvärlden. 



Förut ville alla ha fjärrkontrollen. I dag 
behöver ingen den. Nu har vi full valfrihet 
och ser våra favoriter när vi själva vill, 
ofta samtidigt. Inget gnäll, någon kväll.

Vi streamar 
fyra olika serier 
samtidigt

Tidigare kunde vi knappt jobba hemifrån, men 
efter fiberanslutningen kan vi skicka och ta 
emot tunga dokument och bilder utan problem. 

Vår restid blev 
fritid i stället

Sveriges bredaste utbud av nytta och nöje
Vårt samarbete med Sveriges största kommunikations-
operatör Zitius ger dig tillgång till tjänsteportalen 
Zmarket. Via dalaenergifibernat.zmarket.se beställer 
du dina nya tjänster, inklusive hela utbudet från Telia. 
Om du har fast telefoni eller bredband (via ADSL) 
från Telia i dag, kan du alltså välja Telias bredband i 
fibernätet i fortsättningen. Du hittar alla de stora, och 
även flera lokala, leverantörer av bredband, telefoni och 
digital-TV i vårt fibernät. 



Re
se

rv
at

io
n 

fö
r ä

nd
rin

ga
r e

fte
r t

ry
ck

ni
ng

.

Ja, jag beställer fiberanslutning från Dala Energi Fibernät
Mellan beställaren, nedan kallad Fastighetsägaren och Dala Energi Fibernät, nedan kallad Leverantören 
gällande fiberanslutning av fastighet har följande överenskommelse gjorts. Beställningen ligger till 
grund för projektet. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. VAR VÄNLIG TEXTA.

Namn/Beställare*

Faktureringsadress* Fastighetsbeteckning, ansluten fastighet (Kommun/Namn/Nummer)*

Anläggningsadress, ansluten fastighet*

Telefon/Mobiltelefon* E-post*

Personnummer (XXXXXX-XXXX)*

Postnummer och ort*

Konsumentavtal – Ifylles av fastighetsägaren

Ort och datum Ort och datum

Fastighetsägarens underskrift Dala Energi Fibernät

Namnförtydligande Namnförtydligande

Underskrift
Jag har läst och förstått avtalsvillkoren

Leverantörsuppgifter
Dala Energi Fibernät AB  Box 254  793 26 Leksand  
Org.nr. 556589-3046

post

Jag önskar fortsatt kontakt med Dala Energi Fibernät via

e-post

Övrig information

Installationsalternativ och övriga val (sätt kryss)

Jag vill utnyttja möjligheten till rot-/rutavdrag. (Gäller under förutsättning att du är berättigad till 
avdrag enligt Skatteverkets bestämmelser. För mer information besök skatteverket.se).

Jag vill bli kontaktad för att bygga fastighetsnät. (Kostnad för byggnation av fastighetsnät tillkommer och innebär 
att fastigheten förbereds med fler uttag för TV, Internet och Telefoni.)

PRIS
Pris utan rot/rut 31 729:- Anslutningspriset inkluderar schaktningsarbete/grävning 
mellan tomtgräns och bostad, oavsett sträcka. Vid önskemål om delbetalning kan 
du ansöka om särskilt fiberlån via din bank eller annat finansinstitut.29 495:-*

Betalningsvillkor
Fakturering sker på hela beloppet av Dala Energi Fibernät 
när fastigheten är ansluten. Betalningen ska vara Dala Energi 
Fibernät tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag, 
30 dagar efter fakturadatum. Alla priser inklusive moms.

Felanmälan 
Felanmälan görs till vald tjänsteleverantör.

Avtalets giltighetstid 
Avtalet är giltigt under 24 månader från och med att 
det undertecknats av båda parter. Genom att underteckna 
avtalet förbinder sig Fastighetsägaren att följa 

Dala Energi Fibernät AB:s gällande Allmänna 
Avtalsvillkor för Fibernätsanslutning. 

Ångerrätt 
När du som privatperson köper en tjänst på distans, 
exempelvis via internet eller telefon, har du enligt Lag 
(2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 
rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller i 14 dagar från 
den dag du får en bekräftelse från oss, den så kallade 
ångerfristen. Ångerrätten upphör att gälla om du sam-
tycker till att leveransen påbörjas under ångerfristen.

Jag vill beställa ____ antal fiberanslutningar för ytterligare byggnad inom samma fastighetsbeteckning.  
Pris: 15 075 kr/byggnad vid fullt rutavdrag. Utan rutavdrag 15 950 kr/byggnad. (Separat avtal kommer att skickas ut.)

* Pris vid fullt rot-/rutavdrag. 
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Allmänna avtalsvillkor för anslutning till Dala Energi Fibernät
Allmänna avtalsvillkor för anslutning av fastighet till Dala Energi 
Fibernät AB. Leverantör: Dala Energi Fibernät AB, 556589-3046.

1. Inledning 
Leverantören bygger ett fiberoptiskt Fibernät, framtidens nät för 
överföring av TV, Data och Telefoni. För att det ska bli någon  
trafik i nätet så behövs någon som tar hand om drift och innehåll. 
Dala Energi Fibernät AB samarbetar med kommunikations-
operatören Zitius och Zmarket i nätet för att kunna erbjuda 
valfrihet, fri konkurrens och en mångfald med tjänster i ett öppet 
nät. Tillsammans med Zitius och Zmarket levererar vi ett öppet 
nät. Med öppet nät menas att slutanvändare som hushåll och 
företag ska ha möjlighet att kunna välja olika bredbandstjänster 
bland konkurrerande tjänsteleverantörer. Det innebär också att 
slutanvändarna kan byta tjänsteleverantör. Med bredbandstjänster 
avses sådana tjänster som t.ex. bredbandssurf, IP-telefoni, 
bredbands-TV, hyra av drifttjänster (för företag), etc. 

1.1 Beställning skall göras på sätt som Leverantören anvisar genom 
att underteckna en beställning. Extra anteckningar på beställningen 
behandlas ej som avtalstext. Beställningen är bindande i 24 
månader efter undertecknande av båda parter.

1.2 Kunden förbinder sig att inte sälja, vidarebefordra eller på annat 
sätt låta tredje man eller obehörig använda fibernätsanslutningen.

1.3 Leverantörens allmänna villkor gäller tillsvidare. Leverantören 
äger rätt att ändra de allmänna villkoren eller andra villkor för 
upplåtelsen av fibernätsanslutningen. Sådan ändring skall skriftligen 
meddelas Kunden senast trettio (30) dagar i förväg till Kundens 
senast uppgivna adress.

2. Leveransens omfattning 
2.1 Avtalet/beställningen avser indragning och anslutning av optisk 
fiberkabel till fastigheten samt uppsättning och drifttagning av aktiv 
utrustning. Grävning/schaktning, nedläggning av optoslang över 
tomt, samt material ingår. 

2.2 För att kunna nyttja anslutningen krävs även att ett avtal  
om tjänstenyttjande tecknas med valfri tjänsteleverantör.  
Detta måste göras innan nyttjande kan ske av anslutningen. 

2.3 I avtalet/beställningen är angivna priser för konsument  
inkl. mervärdesskatt.

2.4 Leverantören förbehåller sig rätten att avstå från utbyggnad  
i områden där antalet beställningar inte uppnår fastställd mini-
minivå enligt gällande kalkyl.

2.5 Påbörjas byggprojektet inom 24 månader i ditt område är 
avtalet giltigt, när det undertecknats av båda parter.

2.6 Kunden är införstådd  med och accepterar att Leverantören 
förbehåller sig rätten till skälig ändring av leveranstiden på grund 
av omständigheter utanför Leverantörens kontroll

3. Leverantörens åtaganden 
3.1 Leverantören förlägger optisk fiberkabel från fiberskåp till 
anslutningspunkt vid överenskommen plats i fastigheten. Fiber-
kabel och optoslang förblir Dala Energi Fibernät AB:s egendom. 

3.2 Leverantören utför håltagning, genomföring och tätning 
av fiberkabel i yttervägg nära markplan. Montering av aktiv 
utrustning sker i direkt anslutning, eller upp till 5 meter från  
håltagningen. Om Fastighetsägaren installerat kanalisation  

för placering av utrustningen längre än 5 meter från håltagningen 
tillkommer ingen extra kostnad för fiberkabel. Placering av  
håltagning i yttervägg sker i samråd med Fastighetsägaren.  
Stor hänsyn ska tas till Fastighetsägarens önskemål. 

3.3 Leverantören ansvarar för att ett utbud av tjänster såväl 
Internet, Telefoni och TV finns i Fibernätet nu och i framtiden. 
Fastighetsägaren  garanteras alltid flera olika utbud. 

3.4 Leverantören ansvarar för kabelutsättning, såsom exempelvis 
el och tele,  även på fastighetsägarens tomtmark. Leverantören 
ansvarar ej för fastighetsägarens befintliga privat nedgrävda kablar/
ledningar, exempelvis gräsklipparkabel, elkabel eller vattenledning.

3.5 Leverantören ansvarar för mediaboxen i ditt hem under
förutsättning att skötselanvisningen följts. Skador uppkomna
på mediaboxen vid onormal användning och/eller oaktsamhet
ersätts ej av leverantören.

3.6 Efter kontroll av leveransmöjlighet undertecknas avtalet/
beställningen av leverantören och en kopia returneras till 
kunden. Avtalet är nu giltigt i 24 månader. I vissa fall anvisas 
överlämningspunkt vid tomtgräns till fastighetsägare.

3.7 Återställning av grävd mark omfattar endast igenläggning på
ett sådant sätt att Fastighetsägaren enkelt kan åtgärda asfaltering,
plattsättning, sådd av gräsfrö, etc.

4. Fastighetsägarens åtaganden 
För att få en effektiv anslutning åtar sig Fastighetsägaren 
följande i samband med anslutning till Fibernätet: 

4.1 Fastighetsägaren ska tillhandahålla ett fast eluttag inom 
1,5 meter från den aktiva utrustningens placering.

4.2 Fastighetsägaren ska ge leverantören tillträde till mark och 
lokaler och tillse att arbetet inte hindras på grund av blockerande 
möbler, ledningar eller dylikt samt även i övrigt vara leverantören 
behjälplig med förberedelser inför arbetet. 

4.3 Om vi inte lyckas nå Fastighetsägaren under tiden för projektets 
genomförande eller om Fastighetsägaren har önskemål om att vänta 
med grävning, anslutning, installation till annan tid än det vi kan 
erbjuda får Fastighetsägaren göra en ny beställning och avtalet hävs.

4.4 Fastighetsägaren garanterar att beställningen godkänts 
av samtliga fastighetens lagfarna ägare.

5. Kostnad och betalningsvillkor 
5.1 I ersättning för fastighetens anslutning erlägger Fastighetsägaren 
betalning mot faktura. Fakturering sker på hela beloppet av Dala 
Energi Fibernät när fastigheten är ansluten. Betalningen ska 
vara Dala Energi Fibernät tillhanda senast på fakturans angivna 
förfallodag, 30 dagar efter faktura- datum. Vid försenad betalning 
debiteras påminnelse- och inkassoavgift enligt lag om ersättning 
för inkassokostnader. Om Fastighetsägaren försummar sina 
skyldigheter kan det föranleda till frånkoppling av fibernätet.

5.2 Fastighetsägaren godkänner att kreditupplysning görs samt 
medger att personuppgifter lagras och administreras med 
automatisk databehandling så att Leverantören kan fullgöra och 
administrera sina skyldigheter enligt avtalet. Fastighetsägaren 
godkänner att Leverantören vidarebefordrar Fastighetsägarens 
adressuppgifter till tjänsteleverantörer för möjlighet till 
marknadsföring av tjänster i Fibernätet.
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Vik härVik här

Tejpa
ihop

Dala Energi AB
Svarspost
Kundnummer 200 323 83
793 26 Leksand

Tejpa
ihop

Frankeras ej

Dala Energi

betalar porto
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