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Ansökan om bidrag till
bredbandsanslutning med fiber
Habo kommun erbjuder bidrag för bredbandsanslutning via fiber under förutsättning att
nedanstående villkor uppfylls.
Vem kan söka?
Privatpersoner och hushåll inom Habo kommun, men som bor utanför tätorterna (Habo,
Furusjö, Fagerhult, Brandstorp och Baskarp som erbjudits fiber till tätortspris). Anslutningen till
fiber ska ha skett efter 1 januari 2017 och den fakturerade anslutningsavgiften ska ha överstigit
15 000 kronor. Detta gäller förutsatt att ingen annan offentlig medfinansiering utgår för
projektområdet varken direkt till kund eller till nätbyggare. Nätet ska klara hastigheter som
överstiger 100 Mbit/sekund.
Bidragets storlek
För fastigheter där anslutningskostnaden överstiger 15 000 kronor utgår kommunalt bidrag på
överstigande kostnad för fiberanslutning med ett maxbelopp om 10 000 kronor per hushåll.

Anslutningsavgift
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
>25 000

Bidrag
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
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Hur söker jag bidraget?
Genom att fylla i bifogad blankett. Blanketten, med bilagor, ska sedan skickas
till:
Habo kommun
Ekonomienheten
Box 212
566 24 Habo
Märk kuvertet: Bredbandsstöd
Ansökan ska ha inkommit senast 12 månader efter att anslutningen gjorts.
Ansökningarna kommer att behandlas i den ordning de inkommer till
kommunen. Bidraget betalas normalt ut inom tre veckor från det datum ansökan
inkommit, under förutsättning att blanketten är korrekt ifylld och att övriga handlingar bifogats
ansökan.
Frågor?
Har du frågor är du välkommen att ringa Johan Bokinge, 036-442 80 98.
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Ansökan
Stöd till bredbandsanslutning med fiber
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Tel

Mobil

E-post

Fastighetsbeteckning

Ansökan avser bredbandsanslutning som skett med fiber. Bidragsgrundande kostnader är anslutningsavgiften.
Återställning i egen trädgård omfattas ej. Bifoga kopia av faktura/fakturor.
Bifogade dokument

Nr

Kostnader
Totala kostnader …………………………………kronor

Bredbandsanslutningen färdigställd
Datum för fastställande av bredbandsanslutning: ………………………………………
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Konto dit bidraget ska utbetalas
Bankens namn

Clearingnummer
Kontonummer

Ev. övriga uppgifter

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnats i ansökan och i bilagor är riktiga.
Ort och datum

Underskrift

Ansökan med bilagor skickas till:

Habo kommun
Ekonomienheten
Box 212
566 24 Habo

Godkänt investeringsunderlag (ifylls av Habo kommun)
Beviljat bidragsbelopp
Underskrift av behörig handläggare

