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ANSLUTNINGSAVGIFTER TILL SKURUPS BREDBANDS FIBERNÄT 

 

Anslutningsavgiften till Skurups Bredbands fibernät ges i de flesta fall av en bestämd avgift. 

De avgifter som gäller presenteras här.  

 

En översikt över avgifterna följer här (hänvisningarna refererar till avsnitt i dokumentet): 

 

Typ av 
fastighet Situation 

Fastig-
hetsägare 

Anslutningsavgift (SEK inkl. moms) 
Hän-
vis-
ning Vid anslutning 

Nätavgift 
per månad 

Villa eller 
gård i tätort 

Ett antal samtidiga 
nyanslutningar med fiber 
i tätort 

Privat-
person 

15 000 75 1.1 

Villa eller 
gård på 

landsbygd 

Ett antal samtidiga 
nyanslutningar med fiber 
på landsbygd 

Privat-
person 

 

Begär offert 

 
 Pris från 35 000 om fiber finns 

vid tomtgräns, 
25 000 om förberedd fiber 

finns till husgrund. 

75 1.1 

Nybyggd 
villa eller 

gård 

Nybyggnation av villa 
eller gård 

Privat-
person 

9 900 
Begär offert vid färre 

fastigheter än 10. 
75 1.3 

Villor vid 
grupp-

anslutning 

Gemensam 
gruppanslutning i 
samfällighet eller by 

Förening Begär offert 

50  / 
lägenhet  

100 / 
mikroföretag 
200 / företag 

1.4 

Lägenheter 
och/eller 
lokaler 

Fastighet med flera 
lägenheter och/eller 
lokaler ansluts 

Juridisk 
person 

Begär offert 

50  / 
lägenhet  

100 / 
mikroföretag 
200 / företag 

2.2 

Mikro-
företag 

Företag med mindre än 
18 MSEK i årsomsättning 
eller färre än 9 anställda 
som ansluts i 
utbyggnadsområden 

Privat-
person 

eller 
juridisk 
person 

Se pris och villkor för 
villa/gård för privatpersoner 

i tätort respektive 
landsbygd 

100 3.1 

Företag 

Större företag som 
ansluts i utbyggnads-
område 

Juridisk 
person 

30 000 200 3.2 

Konvertering till fiber i befintligt TV-kabelnät 

Villa eller 
gård 

Kunder med anslutning 
till Skurups Bredbands 
TV-kabelnät som 
konverteras till fiber-
anslutning 

Privat-
person 

9 500 75 1.2 

Villor vid 
grupp-

anslutning 

Gemensam 
gruppanslutning i sam-
fällighet eller by med TV-
kabel som konverteras till 
fiber 

Förening Begär offert Begär offert 1.4 
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1 Villa eller gård 

1.1 Enstaka villa eller gård som ansluts med fiber 

Med enstaka villa eller gård menas:  

Friliggande en- eller tvåfamiljshus i privat ägo. 

 

Om en villa eller gård tillhör tätort eller ligger på landsbygd framgår av en karta som finns 

publicerad på www.skurup.se. 

 

Detta ingår i avgiften: 

• Projektering som pekar ut anslutningspunkt i fastighet. 

• Grävning fram till fastighet. Grovåterställning inom tomtgräns. 

• Rör och fiber fram till fastigheten samt fiberanslutning inne i fastigheten. 

• Fiberterminal inklusive montage med anslutningsmöjligheter för TV, bredband 

och telefoni.  

• Möjlighet att ansluta sig till det tjänsteutbud som erbjuds via den 

kommunikationsoperatör som verkar i Skurups Bredbands fibernät. 

 

Anslutningspriset för villor och gårdar på landsbygd är beroende av om fastigheten har fiber 

till tomtgräns, om förberedd fiber är dragen fram till husgrund eller om fiber inte finns 

anlagd i närheten. 

 

1.2 Enstaka villa eller gård som konverteras från TV-kabelanslutning till fiber 

Med enstaka villa eller gård menas:  

Friliggande en- eller tvåfamiljshus i privat ägo. 

 

Detta ingår i avgiften: 

• Utbyte av TV-kabel till fiberkabel i befintliga rör från områdesnod fram till 

fastighet.  

• Fiberterminal inklusive montage med anslutningsmöjligheter för TV, bredband 

och telefoni. Befintligt bredbandsmodem monteras ned (om detta finns i 

fastigheten). 

• Möjlighet att ansluta sig till det tjänsteutbud som erbjuds via den 

kommunikationsoperatör som verkar i Skurups Bredbands fibernät. 

 

I och med möjligheten att konvertera TV-kabelanslutningar till fiber kommer inte någon 

nyanslutning till TV-kabelnätet att genomföras. 

 

1.3 Nybyggnation av villa eller gård 

Med nybyggnation av villa eller gård menas:  

Friliggande en- eller tvåfamiljshus i privat ägo som nyuppförs.  

 

Detta ingår i avgiften: 

• Projektering som pekar ut anslutningspunkt i fastighet. 

• Fiber fram till fastigheten samt fiberanslutning inne i fastigheten. 

• Fiberterminal inklusive montage med anslutningsmöjligheter för TV, bredband 

och telefoni.  

• Möjlighet att ansluta sig till det tjänsteutbud som erbjuds via den 

kommunikationsoperatör som verkar i Skurups Bredbands fibernät. 
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1.4 Villa eller gård som ingår i gruppanslutning 

Med villa eller gård som ingår i gruppanslutning menas:  

Friliggande en- eller tvåfamiljshus i privat ägo som tillsammans med andra fastigheter i 

samma område gemensamt ansluter sig till Skurups Bredbands fibernät. Gruppanslutning är 

aktuellt i befintliga villaområden där samfälligheter finns eller i byar på landet. 

 

Detta ingår i avgiften: 

• Projektering som pekar ut anslutningspunkt (den punkt dit kunden eller det 

gemensamma projektet själva ska gräva). 

• Grävning från stadsnätet fram till anslutningspunkt. 

• Rör, fiber fram till anslutningspunkt. 

• Fiberterminal inklusive montage med anslutningsmöjligheter för TV, bredband 

och telefoni.  

 

Tillägg av fler anslutningar inom en befintlig gruppanslutning kan göras enligt följande 

villkor och priser: 

 

Tillägg av fler anslutningar då ytterligare fiber finns tillgängliga i anslutningspunkten: 

• En anslutningsavgift om 3 750 SEK inkl. moms tas ut för var 5:e ytterligare 

anslutning inom gruppanslutningen. 

• Nätavgift för de olika kundtyperna som omfattas debiteras sedan för de 

tillkommande slutkunderna enligt ovan. 

 

Vid tillägg av fler anslutningar då ytterligare fiber ej finns tillgängliga i anslutningspunkten 

är priset detsamma som vid nyanslutning. 

 

Avtal tecknas med ekonomisk förening för samfällighet eller liknande. 

 

Om samfälligheten är ansluten till TV-kabelnät och önskar konvertering till fiber kan offert 

ges. 

 

2 Fastighet med lägenheter och/eller lokaler 

2.1 Enstaka lägenhet eller lokal i fastighet med flera lägenheter och/eller lokaler 

Enstaka lägenheter eller lokaler kan inte erbjudas fiberanslutning om inte fastigheter där 

lägenheten ingår är ansluten till Skurups Bredbands fibernät. Enbart anslutning av hela 

fastigheter är möjligt enligt gruppanslutningsprincipen nedan. 

 

2.2 Lägenhet eller lokal som ingår i gruppanslutning 

Med lägenhet eller lokal som ingår i gruppanslutning menas:  

Lägenhet eller lokal i flerbostadshus eller företagsfastighet som tillsammans med övriga 

lägenheter och lokaler i fastigheten är ansluten till Skurups Bredbands fibernät. 

 

Nätavgiftens storlek: 

• Nätavgiften betalas per slutkund som är ansluten till Skurups Bredbands 

gruppanslutning. Avgiften beror på typ av slutkund inom gruppanslutningen: 
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o Privatpersoner: 50 SEK inkl. moms / månad. 

o Mikroföretag (se definition under 3.1 nedan): 100 SEK inkl. moms / 

månad. 

o Företag (som ej är mikroföretag): 200 SEK inkl. moms / månad. 

• Vilken typ av slutkund som finns i en lägenhet eller lokal kan variera över tiden. 

Anmälan ska göra till Skurups Bredband när förhållandena ändras. 

 

Detta ingår i avgiften: 

• Grävning fram till fastighetens tomtgräns. 

• Fiber fram till fastigheten samt fiberanslutning inne i fastigheten. 

• Fiberterminal i lägenheten med anslutningsmöjligheter för TV, bredband och 

telefoni. Montage av fiberterminalen ingår inte. 

 

Fibernät inne i fastigheten för att ansluta lägenheter och lokaler ingår inte. Ej heller montage 

av fiberterminal (detta kan beställas separat om så önskas). Om andra fastighetsnät än fiber 

till lägenheterna används behövs inte fiberterminalen i lägenheterna. Begär i dessa fall offert 

på anslutningsavgiften. 

 

Tillägg av fler anslutningar inom en befintlig gruppanslutning kan göras enligt följande 

villkor och priser: 

 

Tillägg av fler anslutningar då ytterligare fiber finns tillgängliga i anslutningspunkten: 

• En anslutningsavgift om 3 750 SEK inkl. moms tas ut för var 5:e ytterligare 

anslutning inom guppanslutningen. 

• Nätavgift för de olika kundtyperna som omfattas debiteras sedan för de 

tillkommande slutkunderna enligt ovan. 

 

Vid tillägg av fler anslutningar då ytterligare fiber ej finns tillgängliga i anslutningspunkten 

är priset detsamma som vid nyanslutning. 

 

Avtal tecknas med bostadsrättsförening eller fastighetsägare. 

 

3 Företag 

3.1 Mikroföretag 

Med mikroföretag menas:  

Ett företag med högst 9 anställda eller omsättning på högst 18 MSEK/år. 

 

Mikroföretag har samma anslutningsavgifter som privatkunder. Se vidare under respektive 

fastighetstyp och område ovan. Mikroföretag har möjlighet att teckna avtal även om 

företaget inte äger fastigheten där anslutningen ska göras. I dessa fall krävs godkännande 

från fastighetsägaren. Då företaget äger fastigheten som skall anslutas ingår inte grävning på 

tomt och håltagning i fastighet i priset. Mikroföretag anmäler intresse om anslutning på en 

speciell blankett. 

 

3.2 Större företag 

Med större företag menas:  

Ett företag som inte är ett Mikroföretag. 
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Detta ingår i avgiften: 

• Grävning fram till fastighetens tomtgräns. 

• Rör och fiber fram till fastigheten samt fiberanslutning inne i fastigheten. 

• Fiberterminal inklusive montage med anslutningsmöjligheter för TV, bredband 

och telefoni.  

 

 


