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Missa inte chansen, anslut din bostad till stadsnätet 
i Oxelösund 
 
Nu kan du som har hus i Aspa-Duvholmen beställa en anslutning till 
stadsnätet i Oxelösund för låga 17 500 kr och få tillgång till 
fiberbaserade bredbandsbandtjänster med högsta kvalitet. 
En fiberuppkoppling ger dig de bästa förutsättningarna för att arbeta på 
distans, surfa på nätet, streama film och serier samt se på tv. En stabil 
uppkoppling ger dig också möjligheten att använda smarta 
övervakningstjänster, perfekt för dig som kanske inte bor i bostaden 
permanent, men vill hålla koll på att allting fungerar som det ska från annan 
ort. 
 
Hur beställer jag en anslutning? 
Bifogat finns en blankett för beställning och gällande avtalsvillkor. 
Skicka in din beställning senast fredag 13 maj. 
När vi fått din beställning tar vi kontakt med dig och går igenom hur arbetet 
med att ansluta din bostad kommer gå till.  
Arbetet med projektering och tillståndsansökan har påbörjats. Vi planerar 
att påbörja ledningsarbetet under slutet av 2022 och att vara färdiga med 
alla anslutningar till vintern 2023. 
Observera att detta erbjudande är tidsbegränsat då utbyggnaden görs 
med hjälp av EU-finansierat bredbandsstöd, därmed kan vi inte garantera 
en anslutning till stadsnätet i efterhand. Så passa på och anslut din bostad 
nu till en låg kostnad. 
 
Vad händer efter anslutningen till stadsnätet? 
När du fått stadsnätet inkopplat till din bostad beställer du 
själv de tjänster du önskar från de operatörer som finns i 
nätet. Utbud och priser hittar du på oxeloenergi.se/stadsnat under sidan 
Beställ tjänster.  
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Du betalar för tjänsterna först när du börjar använda dem. Perfekt för dig 
som vill ansluta din bostad till stadsnätet vid utbyggnaden, men inte tänkt 
börja använda stadsnätets tjänster riktigt än. 
 
Har du frågor om stadsnätet eller fiberuppkoppling? 
Kontakta Carl Sjööquist på telefon 0155-388 40 eller via e-post 
carl.sjooquist@oxelosund.se 
 
Vi ser fram emot din beställning. Välkommen till ett snabbt och säkert 
fibernät.  
 
Med vänliga hälsningar 
Carl Sjööquist 
Stadsnätschef 
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Ja, tack! 
Jag vill beställa!

Anslutningsavgift 
till Stadsnätet 17 500 kr✔

Beställning av 
stadsnätsanslutning

Tack för din beställning och välkommen till den digitala motorvägen!

Du kan fota eller scanna 
denna sida och sedan 
e-posta den till oss på 

oxeloenergi@oxelosund.se 

... eller ladda ner blanketten från 
oxeloenergi.se/stadsnät
fyll i och skicka till oss på 

oxeloenergi@oxelosund.se 

... eller posta till: 
Oxelö Energi SVARSPOST 

Kundnummer 10541001
613 20 Oxelösund

Namn

Anslutningsadress

Postnummer

Telefon

Fakturaadress (om annan än anslutningsadressen, 
eller andra upplysningar)

Fastighetsbeteckning (Ej obligatorisk uppgift)

99,5 % av hushållen i Oxelösund har redan 
tillgång till fiber - den digitala motorvägen. 

E-post

Undertecknad bekräftar härmed beställning av stadsnätsanslutning enligt villkoren i bifogad bilaga.

Underskrift                                                      Datum

Fyll i bifogad beställningsblankett och 
skicka in den till oss enligt anvisningar-
na längst ner. När vi får din beställning 
så kontaktar vi dig för att skräddarsy 
den bästa lösningen för just din bostad. 

Beställningen gäller stadsnätsanslut-
ning för enskilt hushåll, privatperson. 

Visste du att Svenskt 
Näringsliv gav bredbandet 
i Oxelösund högsta betyg 
och bäst i ranking 2021. 
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Allmänt
Anslutningsavgiften är en engångskostnad. Utöver anslutningsavgift tillkommer månadskostnad till de tjänsteleverantörer 
hushållet väljer att teckna avtal med.

Alla installationer sker i samråd med fastighetsägaren/kunden så att denne kan påverka grävning och placering av Stads-
nätsuttaget i fastigheten.

Oxelö Energis åtaganden
•  Förlägger kanalisation och/eller fiberkabel från Stadsnätet till byggnaden.
•  Vid grävning ingår en grov återställning* av fastighetsmarken. Maxlängd grävning på fastighet/tomt 20m, tillkommande  
 grävning enl. offert
•  Tillhandahåller rör/fiberslang till kund som väljer att gräva själv. Kund hämtar själv rör/fiberslang.
•  Håltagning, kabelskydd, genomföring och tätning av fiberkabel genom yttervägg ovan mark.
•  Montering av Stadsnätsuttaget (CPE), i det rum/utrymme närmast dit fiberkanalisation är grävd (max 5m kabeldragning
 inomhus).
•  Elinstallation ingår inte i offerten, vänligen välj placering av Stadsnätsuttaget max 0,5 meter från eluttag.
•  Om kunden har önskemål utöver vad som ingår i offerten, så utförs detta om möjligt av installatörerna/grävarna mot 
 separat faktura och omfattas inte av detta avtal.

Kundens åtaganden
•  Kunden garanterar att beställningen godkänts av samtliga fastighetens lagfarna ägare.
•  Oxelö Energi och dess underentreprenörer ska ges tillträde till fastigheten och byggnaden.
•  Kunden ger Oxelö Energi rätt att förlägga, bibehålla och vid behov förnya kanalisation och fiberledningar på fastigheten.
•  Kunden ansvarar för att dokumentera var fiberkanalisationen ligger i kundens mark.
•  Inför installationen ska kunden plocka undan möbler och andra tillhörigheter som kan vara i vägen så att arbetet kan 
 utföras smidigt och utan risk för skada.
•  Kunden godkänner att kreditupplysning kan göras samt medger att personuppgifter används för administrering av 
 kundförhållandet i molntjänster och för marknadsföring.
• Kund ansvarar för att fastighetsinstallationen utomhus eller inomhus inte skadas. Om kanalisationen och/eller fiberkabel  
 skadas och repareras av Oxelö Energi är kund ersättningsskyldig oavsett anledning enligt gällande prislista.

Information och förtydliganden
•  Det datum fastigheten är installerad/ansluten är det datum som är Oxelö Energis leveransdatum av beställningen och  
 därmed det datum då fakturering tidigast kan genomföras.
•  Avtalet är kopplat till fastigheten/byggnaden. Vid ägarbyte övertar ny ägare anslutningen till Stadsnätet. Detta gäller inte  
 tjänsterna såsom internet, tv, och telefoni. De måste kunden själv säga upp vid flytt.
•  Stadsnätsuttaget (CPE) tillhör fastigheten och får inte monteras bort.
•  Stadsnätsanslutningen får inte säljas vidare eller delas med tredje part.
•  Felanmälan av beställda tjänster görs till vald tjänsteleverantör.
•  Oxelö Energi har rätt att välja lämpligaste tillvägagångssätt att ansluta fastigheten/byggnaden. Oxelö Energi eller kunden  
 har rätt att bryta beställningen om parter inte kan komma överens över hur markarbete/installation ska utföras.
•  Oxelö Energi har rätt att frånträda avtalet/beställningen om förutsättningar som ligger utanför leverantörens påverkan  
 väsentligt kan fördyra, fördröja eller omöjliggöra anslutning till Stadsnätet.
•  Om fiberkanalisation finns på fastighet sedan tidigare används den alltid i första hand.
•  Oxelö Energi har rätt att göra kreditupplysning på beställande kund och neka beställning om misstankar att kunden inte  
 kan fullgöra sitt betalningsåtagande.
•  Oxelö Energi erbjuder ej ROT/RUT-avdrag
•  Om kund underlåter leverantör att färdigställa installationen medges leverantören rätt att avsluta avtalet och fakturera  
 upparbetade kostnader.

*Vid grävning så ingår en grov återställning av fastighetsmarken, ej platt- eller murläggning, asfaltering ingår ej. Markens befintliga material återanvänds i 
största möjliga mån till fiberschaktet. Bortforsling av uppgrävd sten och övrigt material ingår ej. Marken kan under vissa omständigheter sjunka och/eller bli på-
verkad i samband med grävarbetet. Gräsfrön tillhandahålls men ansvaret för återställande av gräs ligger på kunden. Oxelö Energi ansvarar inte för att återställa 
marken till ursprungsskick.

Allmänna villkor i sin helhet finns på oxeloenergi.se

Oxelö Energi AB behandlar personuppgifter enligt regelverket i Dataskyddsförordningen. Oxelö Energi behandlar bara per-
sonuppgifter för bestämda ändamål och endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behand-
lingen. Hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa på oxeloenergi.se.

Särskilda villkor för anslutning till Stadsnät
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