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Information gällande
din fiberanslutning
För boende i Centrala Rättvik
Intresset för att ansluta sig till Dala Energis fibernät är väldigt stort, och vi jobbar på bred front för
att ansluta så många som möjligt, snart är det er tur! Planeringen inför 2018 är nu klar och enligt
den kommer vi att påbörja arbetet med att gräva fiber i ert område under sommaren 2018, så håll ut
vi har inte glömt bort er.
För dig som valt att ansluta ditt hushåll
Bifogat finns din signerade avtalskopia, denna ska du behålla. Ta gärna en minut och titta igenom
så att dina kontaktuppgifter fortfarande stämmer, om något behöver ändras är det viktigt att du
kontaktar oss så att vi får tag på dig när det är dags för installation. På vår hemsida dalaenergi.se
under Pågående fiberprojekt kan du enkelt uppdatera dina kontaktuppgifter. I samband med
byggstart kommer vi att gå ut med ett brev med närmare information om din fiberanslutning, ansvarig
projektledare är Lennart Nilsson på tel: 0247-738 35, e-post: lennart.nilsson@dalaenergi.se. Fakturan
kommer först när hela installationen är klar.
Tilläggsavtal gällande rot- och rutavdrag
Vi skickar även med ett tilläggsavtal för att ansöka om rot- och rutavdrag. Om du fyller i det och
returnerar till oss så ansöker vi om avdrag för din fiberinstallation hos Skatteverket. Det medför
att du, under förutsättning att du är berättigad till det, kan få avdrag för arbetskostnaden för
grävning och installation. För ytterligare information hänvisar vi till skatteverket.se.
Skicka in tilläggsavtalet inom 10 dagar från dagens datum. Kom ihåg att tilläggsavtalet ska gälla
samma fastighetsägare som tecknat fiberavtalet. När vi skickar slutfakturan till dig skickar vi även
in tilläggsavtalet till Skatteverket för beslut. I det fall det skulle visa sig att du inte är berättigad till
avdrag kommer vi att fakturera mellanskillnaden till det avtalade priset för din fiberinstallation.
Har du funderingar på att ansluta ditt hushåll men ännu inte bestämt dig?
Du är varmt välkommen att kontakta oss så får du svar på eventuella frågor och besked angående
möjligheten att ansluta din fastighet. Kontakta vår försäljningsansvarige Kenneth Nilsson på
tel: 0247-738 72, e-post: kenneth.nilsson@dalaenergi.se.
Med vänlig hälsning,
Dala Energi
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