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Information om utbyggnad av fiber på 
landsbygden i Åtvidabergs kommun 

Kommunens projekt med fiberutbyggnad har nått landsbygden. Det innebär att du 
som bor på landsbygden nu har möjlighet att ansluta dig till det stamnät som 
kommunen bygger.  

Åtvidabergs kommuns bredbandsprojekt har pågått under flera år. Målet är att du som medborgare på 
ett framtidssäkrat sätt ska få tillgång till modern och snabb kommunikation. Med fiber till fastigheten 
säkras möjligheten för hela hushållet att kunna ta till sig befintliga och kommande samhällstjänster, 
information och teknik. 

Områdena i landsbygdsprojektet är indelade i etapper och ordningsföljden är: 

1. Broddebo 

2. Åtvidaberg nordöst 

3. Värna omlandet 

4. Kvarnvik-Holmbo 

5. Rumma 

6. Önhult 

7. Grebo Väster 

8. Mormorsgruvan 

9. Yxnerum 

Ordningen kan komma att ändras om yttre omständigheter medför försening. För uppdaterad 
information om landsbygdsprojektet, besök gärna kommunens webbplats. 

Landsbygdsprojektet innebär följande 
• Kommunen gräver ner stamfiber enligt tidigare projektering. 

• Material och teknisk rådgivning tillhandahålls av kommunen till de enskilda hushållen. 

• Anslutning till stamfiber, håltagning och montage till anslutningspunkt i hus ansvarar 
kommunen för. 

• Grävning och täckning av grävd fiber ansvarar hushållen själva för.  

• Hushållen själva ansvarar för att ordna nödvändiga tillstånd (nyttjanderättsavtal) och gräva sig 
fram till anslutningspunkterna på stamfibern. 
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• Nyttjanderättsavtalet ska medge att kommunen får nyttja markområdet för sin ledning. 

• Kommunen äger därefter hela infrastrukturen från stamfibern in till anslutningspunkten 
(modemet) i huset och ansvarar därefter för driften av kommunikationen in till huset.  

Samarbeten 
Kommunen samarbetar med flera aktörer i projektet där kommunalförbundet Itsam sköter kommunens 
it och är projektledare. Projektering sköts av en extern leverantör som även sköter nyttjanderättsavtal 
för stamfiber i dialog med dig som markägare. Själva utbyggnaden av stamfibernätet utförs av Tjällmo 
Grävmaskiner. För finansiering av inkoppling har Sparbanken i Åtvidaberg samt Handelsbanken i 
samarbete med Ecster tagit fram lösningar för privatpersoner.  

 Beställning 
Om du är intresserad av att ansluta dig till stamnätet som kommunen bygger ut så bifogas ett 
beställningsformulär i detta utskick. Beställningsformuläret hittar du även på kommunens webbplats..  

Mer information 
På kommunens webbplats finns information om projektet där du också 
hittar svar på de vanligaste frågorna samt prisuppgifter.  
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