
Villkor för efteranslutning  

2020-02-12  Sid 1 (2) 

• Projekteringsförmöte med fastighetsägare för att diskutera och 

tillsammans bestämma fiberns förläggning i mark samt plats på yttervägg 

kommer att göras (innan grävning påbörjas). 

 

• Fastighetsägaren är skyldig att informera entreprenören om eventuella 

egna ledningar på tomten, exempelvis slingor till robotgräsklippare, 

bevattningsslingor eller kablar till utebelysning. 

 

• Tjänstefördelaren ska placeras på insidan av bostadens yttervägg i ett 

torrt utrymme (exempelvis inte badrum) med närhet till eluttag (vilket 

påverkar hur fibern ska dras på tomten). 

 

• Max 15 meter handgrävning från inkommande fiberrör vid tomtgräns till 

bostad ingår (utöver detta tillkommer extrakostnader på 300:-/meter alt. 

fastighetsägaren kan själv gräva extra sträckan). 

 

• Om inkommande fiberrör vid tomtgräns (som ska vidarekopplas) är 

mycket svåråtkomligt pga. fasta hinder, exempelvis fastighetsägarens 

staket, träd, buske, häck, byggnader eller andra föremål, kan extra 

kostnader tillkomma för att ta bort dessa hinder (alternativt kan 

fastighetsägaren välja att själv ta bort dessa hinder). 

 

• Eventuella hinder (träd, buskar etc.) som är i vägen och måste tas bort 

under installationen ersättes eller återplanteras inte. 

 

• Inget ansvar tas för eventuella rötter (ex. träd/buskar) som skadas under 

grävningen. 

 

• Entreprenören gör endast grovåterställning av gräv/schakt, dvs 

återfyllning med befintligt uppgrävt material. Finåterställning ex sådd, 

återställning av plattor, asfaltering m.m. är sådant som fastighetsägaren 

själv måste ombesörja.  

 

• Eventuell uppskärning av asfalt på allmän mark (ex. kommunal) kommer 

att återställas, men görs vid ett senare tillfälle i samband med att 

asfaltering behövs på flera platser i byn. 

 

• Fiberdukten förläggs på ca 30 cm djup på tomten. Fastighetsägaren är 

ansvarig att dokumentera i huspärmen var fibern grävs ner (ex 

fotografera) för att minska risken för framtida avgrävning, exempelvis i 

samband med trädgårdsarbete/plantering. 

 

• Under trädäck kommer fibern inte att grävas ner, men kommer att 

förläggas i skyddsslang. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell 

demontering av trädäck/trallbrädor (detta ska diskuteras vid 

förprojekteringsmötet). 

 

• Max 3 meter invändig dragning av fibern till tjänstefördelaren längs 

yttervägg ingår, för längre sträcka tillkommer extra kostnader. 
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• Entreprenören kan erbjuda fastighetsägaren extra tjänster exempelvis 

invändig dragning av antennkablar mellan tjänstefördelare och TV. Detta 

hanteras direkt mellan entreprenör och fastighetsägare.  

 

• Förseningar kan förekomma, exempelvis på grund av svåra 

markförhållanden, felaktig ledningskarta över fibern, kyla/markfrost m.m. 

Månadsavgift från föreningen debiteras inte för period då fibern inte har 

driftsatts. 


