
Svar på frågor om installation av Fiber i 
Asmundtorp 2015-12-17 

Fråga Svar Landskrona Energi Svar Fibertjänst 

Varför blir det i nuläget inget 
samarbete och 
saminstallation med 
Fibertjänst i Asmundtorp? 

Vi hade från början en 
positiv inställning till 
samförläggning med 
Skanova, men när vi räknat 
igenom kalkylerna så visade 
det sig ekonomiskt 
ofördelaktigt för oss. 

Vi hade en överenskommelse 
med Landskrona Energi men 
fick beskedet igår morse att 
dom inte längre var 
intresserade av detta. Vi har 
ingen information varför.  

 

Hur har dessa förhandlingar 
gått till? 

Vi har haft möten med 
Skanova där vi kommit fram 
till vilka priser som gäller för 
respektive part vid 
samförläggning. 

Det har i sak inte varit 
förhandlingar utan diskussioner 
som varit både fysiskt samt e-
mail och telefon.   

Vad blev resultatet av detta? Det visade sig att det blev 
ekonomiskt ofördelaktigt för 
oss. 

Resultatet blev att Skanova 
(som står på byggansökan) 
beställde samförläggning av 
Landskrona Energi och 
Landskrona Energis 
projektledare konfirmerade att 
samförläggning startats.  

 

Vad innebär detta för LaNets 
kunder i Asmundtorp? 

För Landskrona Energis 
kunder innebär det att vi 
fortsätter entreprenaden 
enligt plan. 

Vet inte, troligen ingenting mer 
än att vissa kunder får gatan 
uppgrävd två gånger (men i 
samma schakt om så är 
möjligt.) 

 

Vad innebär detta för 
Fibertjänsts kunder i 
Asmundtorp? 

--inget svar Vår byggprocess kommer att 
ändras med mer fokus på 
tomtmark tidigt i projektet och 
själva nätproduktionen senare i 
projektet men den 
kommunicerade tidplanen med 
sista kund installerad i maj/juni 
ser fortfarande ut att klaras. 

Vem har ansvaret för 
grävningen i Asmundtorp? 

Landskrona Energi ansvarar 
för den just nu pågående 
grävningen för 
fiberkanalisation. 

Fibertjänst är 
huvudentreprenör och Akea 
underentreprenör. Beställare är 
Skanova.  
 
 



 

Fråga Svar Landskrona Energi Svar Fibertjänst 
Hur går förfarandet med 
grävningstillstånd till? 

Företag som har markavtal 
med kommunen, såsom 
Landskrona Energi och 
Skanova, ansöker till 
kommunen om grävtillstånd 
för specifika arbeten. 

) Den som skickar in om 
grävstillstånd först på en ort är 
den som har "första tjing" att 
gräva. I Häljarp så är det 
Fibertjänst och i Asmundtorp så 
är det Landskrona Energi. 
Handläggaren skickar sedan ut 
detta på remiss till de parter 
som brukar gräva i kommunen. 
Tyvärr så nåddes inte Skanova 
av den remiss som gällde just 
Asmundtorp. Vår information 
om Asmundtorp fick vi genom 
Landskrona Energi när vi 
diskuterade Häljarp och vi 
skickade då omgående in 
förfrågan om samförläggning. 
Detta var innan grävningen 
hade startat. 

Varför har ni inte kommit 
överens om saminstallation? 

Det är ekonomiskt 
ofördelaktigt för Landskrona 
Energi. Landskrona Energi är 
ett affärsdrivande bolag med 
ett resultatansvar. 

Vi kom överens och det är 
ingen stor sak utan vanligt i 
branschen, man bär helt enkelt 
den extrakostnad det innebär 
för den part som gräver samt 
delning av själva gräv och 
återställningskostnaden.  

 

Vad är er senaste tidsplan 
för installation i 
Asmundtorp? 

Kundinstallationer påbörjas i 
april och samtliga 
installationer beräknas vara 
klara i maj. 
 

Vi har fortfarande samma 
tidplan som tidigare och sista 
kunden kommer att vara 
installerad och klar i Maj/Juni.  

 

Övriga svar Landskrona Energi 

 Av vilken anledning vill ni inte delge oss vilka nya tjänsteleverantörer som tillkommit 
förrän vid byggmötet i januari? 
Vi är ett öppet fibernät där olika leverantörer konkurrerar på lika villkor om att sälja 
sina tjänster. Det är leverantörerna som bestämmer hur och när de vill gå ut och 
marknadsföra sig och sina tjänster. Vi måste hålla oss neutrala till samtliga 
tjänsteleverantörer, både stora och små. 

Landskrona Energi har över 10 000 anslutningar i Landskrona, varav ca 150 i 
Asmundtorp. Vi har idag över 200 beställningar i Asmundtorp till det öppna 



stadsnätet och har uppdraget att ansluta 100 % av Landskronas hushåll och företag 
senast år 2018, även fastigheter på landsbygden. 

Övriga svar Fibertjänst AB 
Vi har idag meddelat boenden som anmält intresse att vi givetvis kommer att bygga, samt delgett 

plan för detta. Sedan är det i sak så att när väl nätet är färdigbyggt så kommer 100% av alla frågor 

att handla om tjänster i nätet, samt priser på desamma. Därav är det viktigt att påtala att 

Fibertjänst ensamt är den aktör som erbjuder ett nät med de stora operatörerna som Telia, Com 

hem, Boxer och Bredbandsbolaget. Tjänsterna i nätet är verkligen det som alla skall leva med 

under en synnerligen lång tid framgent, emedan byggperioden är enkom fram till maj/juni 2016.  

 

Svar på övriga frågor ges av respektive aktör: 

Landskrona Energi =  
Cecilia Walles 

Marknads & Kommunikationsansvarig 

Tel: 0418-470776/0709470776 

_____________________________________ 

Landskrona Energi AB 
Besöksadress: Gasverksgatan 2, 261 23 Landskrona 
Postadress: Box 226, 261 23 Landskrona 
Tel: 0418-473300 Fax: 0418-473627 
info@landskronaenergi.se 
www.landskronaenergi.se 

Fibertjänst AB 

Anders Steen 
0707-175600 
specifika byggnation/grävfrågor Fredrik Lerigon på: 0705-297415 
 
info@fibertjanst.se  
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