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Information om fiberutbyggnad till Yttertänger - Balungstrand 

Det är dags för dig att beställa fiber! 
Fiber är den modernaste typen av kommunikation och ersätter ADSL-
nätet nationellt som släcks ned helt senast 2026. Vår målsättning är att 
påbörja byggnationen under 2023 och avsluta projektet med färdig fiber 
under 2024 till alla som beställt en anslutning. 
 
I detta byggprojekt har vi beviljats statliga bidrag från Post och 
Telestyrelsen som gör att vi har möjlighet att bygga ut till dig på 
landsbygden, förutsatt att vi får in en tillräckligt stor andel beställningar. 

Fördelar med Falu stadsnät 
→ Fiber är den enda framtidssäkra tekniken för framtida behov av digitala tjänster. 
→ Hastigheter upp till 1000 Mbit/s (och ännu snabbare i framtiden). 
→ Ersätter ADSL (gamla telefonnätet) som är under nationell-avveckling. 
→ Ersätter temporära mobila/luftburna lösningar. 
→ Öppet nät ger billigare tjänster. 
→ Höjer värdet på din fastighet. 
 
Beställ en anslutning 
Tillsammans med detta informationsbrev finns det en beställningsblankett samt ett 
svarskuvert. Om du vill beställa en fiberanslutning från oss behöver du fylla i och skicka 
tillbaka blanketten senast 2023-04-14. Observera att det endast är fastighetsägaren som 
kan beställa en fiberanslutning, om du exempelvis hyr din bostad så behöver du kontakta 
din fastighetsägare.  

Alternativ 1: Anslutning till Falu stadsnät där du själv ansvarar för grävning på din 
tomt. Priset blir då 20 500 kronor med ROT-avdrag (22 000 kronor utan ROT-avdrag). 

Alternativ 2: Anslutning till Falu stadsnät där vi ansvarar för grävning på din tomt upp 
till 45 meter. Priset blir då 26 250 kronor med ROT-avdrag (28 500 kronor utan ROT-
avdrag). 
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När du är ansluten till stadsnätet betalar du en serviceavgift på 40 kronor per månad. 
Tjänster faktureras separat via den tjänsteleverantör du väljer. Läs mer om vilka tjänster 
du kan välja bland på www.fev.se/stntjanster. 
 
Äger du flerfamiljehus eller företag? 
Kontakta oss så ser vi över möjligheten att ansluta din fastighet till fibernätet. 
Flerfamiljehus och företag ansluts mot offert och ovan anslutningskostnader gäller 
endast för villa och fritidsfastigheter. 
 
Vill du veta mer om fiber innan du tar ditt beslut? 
Vi kommer under perioden februari-mars att skicka ut ett nytt brev med en 
mötesinbjudan. Du kommer då att erbjudas att deltaga på ett fysiskt möte där vi 
presenterar Falu Energi & Vatten AB som bolag, produkten fiber och Falu Stadsnät samt 
hur det funkar och hänger ihop. Efter presentationen kommer vi att ha en öppen 
frågestund, och du får även möjlighet att exempelvis kolla på din fastighet i våra 
kartverktyg. Du kommer även att bjudas på kaffe och bulle. Håll koll i postlådan under 
februari-mars och kom ihåg att meddela din fastighetsägare om du är hyresgäst gällande 
våra fiberplaner och det kommande mötet. 

Följ processen på fev.se/stadsnat 
På fev.se kan du från och med vecka 7 läsa om och följa ditt områdes status och nyheter. 
Prenumererar du på sidan får du ett mejl när vi uppdaterar tidplan, kartbilder eller annat 
nyttigt att veta. 

 

 

 

 

 
 
Vi jobbar för att minska våra pappersutskick 
Mer och mer av vår information kommer gå ut via e-post och på fev.se.  

Logga in på ”Mina sidor” och se så vi har rätt e-post. Du kan även ladda  
ner vår App på AppStore och Google Play. Läs mer om hur du gör  
genom QR-koden här bredvid.  
 
Frågor och funderingar 
Vi finns här för dig. Har du frågor eller funderingar? 
Kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00, öppet måndag-fredag 08.00-16.00. Du kan också 
skicka e-post till info@fev.se. 
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