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OBS! Två namnteckningar krävs 
endast om två fastighetsägare vill 
dela upp ROT-avdraget mellan sig. 

 

Beställningsblankett Fiberinstallation & Anslutning 

Anslutning till det fiberoptiska stamnätet 

 

 
Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Adress Telefon 

Postnummer och Ort Mobil 

Fastighetsbeteckning Email 

 

Denna beställning gäller installation av fiber till fastigheten 

 

I installationen ingår det anslutning till det fiberoptiska stamnätet, 25 m. schakt på tomt samt installation av 
fibernod i fastighet. 
 

Alternativ 1  
Installation med ROT avdrag 19 890 SEK  

Alternativ 2 
Installation utan ROT avdrag 21 900 SEK  

Alternativ 3 
Befintlig kanalisation utan ROT avdrag 15 900 SEK  

(Detta pris är i Nybyggnations område, Befintligt rör går att använda)  

Information om ROT-avdrag 
ROT-avdraget är preliminärt och godkänns av Skatteverket. Det är husägarens ansvar att veta om hushållet har kvar 
ROT-avdrag som kan användas vid betalning. 

 
 

Datum Datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Område : Åkersberga 
Senaste beställningsdatum : 2016-09-30 
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För villkor, se baksidan, ”VILLKOR INSTALLATION” 
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1. Parter 

Teknikbyrån i Sverige AB 556621-7203 Smedbyvägen 8, 184 32 
Åkersberga (”Teknikbyrån”)  
Fastighetsägare enligt beställningsblankett (”Beställare”) 

2. Definitioner 

a. Med ”Fastighet” avses upprättad tomtmark enligt fastighetskarta 
b. Med ”Kundenhet” avses det fibermodem som levereras av 

Teknikbyrån men som ägs av fastighetsägare 
c. Med ”Kunduppgift” avses uppgift om Beställaren såsom namn, 

adress, personnummer eller annan uppgift om Beställaren. 

3. Avtalets omfattning 

a. Avtalet avser förläggning och anslutning av optisk fiberkabel från i 
området centralt placerad knutpunkt till anvisad plats i fastigheten.  

4. Teknikbyråns åtagande 

a. Teknikbyrån förlägger optisk fiberkabel från i området centralt 
placerad knutpunkt till angiven plats i byggnad på fastigheten. I 
Teknikbyråns åtagande ingår grävning på fastighetens mark upp till 
maximalt 25 meter i mjukt underlag såsom jord eller gräs. 

b. Teknikbyrån ansvarar för ev. håltagning, kabelskydd, genomföring 
och tätning av genomföring i yttervägg. Teknikbyrån ansvarar inte 
för icke synliga ledningar vid håltagning. Genomföring som ingår är i 
markplan. 

c. I avtalet ingår installation av Kundenhet i direkt anslutning till 
genomföring i byggnaden. 

d. Teknikbyrån har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina 
åtaganden enligt Avtalet. Teknikbyrån svarar i förekommande fall 
för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.  

e. Teknikbyrån ska i god tid och ordning koordinera arbete på 
Fastigheten och byggnad med berörd Beställare.  

f. Om den erforderliga mängden beställningar enligt (Fel! Hittar inte 
referenskälla.) ej inkommit till Teknikbyrån senast på förfallodatum 
ska Teknikbyrån skyndsamt informera de beställare som haft för 
avsikt att ingå avtal. 

g. Teknikbyrån ansvarar för att Tjänster levereras i enlighet med 
beställningsblankett. 

5. Beställarens åtaganden 

a. För det fall Fastigheten ägs av flera personer åtar sig Beställaren att 
inhämta fullmakt om rätt att ingå Avtalet från övriga delägare i 
Fastigheten. 

b. I god tid innan installationen påbörjas kommer en avisering från 
Teknikbyrån. Beställaren ska finnas tillgänglig för att tillsammans 
med Teknikbyrån planera installationen enligt på avisering angivet 
datum.  

c. Beställaren ska bereda Teknikbyrån tillträde samt fri framkomlighet 
där arbeten ska utföras i fastighet och byggnad. 

d. När fibern förläggs på Fastigheten ombesörjer Teknikbyrån ytlig 
återställning dock ej extra jord och sådd. Beställaren ansvarar själv 
för alla buskar och träd på tomtmark, samt att ta hänsyn till dessa i 
samband med utsättning av kabelsträckan på Fastighet. 

e. Om Beställare trots två (2) aviseringar från Teknikbyrån inte gör sig 
tillgänglig för planering eller installation äger Teknikbyrån rätten att 
säga upp avtalet samt fakturera för kostnader associerade med 
installation på Beställarens Fastighet. 

f. Beställaren ansvarar för införskaffande av eventuella 
myndighetstillstånd eller tillstånd från andra som är nödvändiga för 
installation och anslutning av fibern. Beställaren står för kostnaden 
för sådant tillstånd. Om sådant tillstånd inte medges har 
Teknikbyrån rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet. 

g. I det fall Beställaren eller omständighet för vilken Beställaren 
ansvarar, omöjliggör för Leverantören att fullfölja sina åtaganden 
enligt denna beställning kommer Beställaren att debiteras en avgift 
för avbrott om 5 000 kr för påbörjat arbete. 

h. Denna beställning är bindande under 12 månader.  
i. Beställaren ansvarar för att det i anslutning till Kundplacerad 

Utrustning finns eluttag för 230V. 

 
 

6. Ersättning 

a. Beställare ska betala enligt beställningsblankett överenskommen 
ersättning då installation samt driftsättning är färdigställd. Samtliga 
priser är inklusive mervärdesskatt. 

b. Om beställare så önskar kan ROT avdrag sökas med upp till 
2 010 kr. 

c. Teknikbyrån eller samarbetande kreditgivare förbehåller sig rätten 
att begära kreditupplysning avseende Beställaren. Om det av 
kreditupplysningen framgår att Beställaren inte kan antas fullgöra 
sina åtaganden gentemot Teknikbyrån äger Teknikbyrån rätt att 
säga upp avtalet med omedelbar verkan. 

d. Teknikbyrån förberhåller sig rätten att stänga av samtliga 
förekommande tjänster till Kundenhet om ersättning enligt 
överenskommelse ej erhålls. 

7. Äganderätt 

a. Fiber förlagd inom fastighetsgräns samt Kundenhet installerad i 
byggnad övergår omedelbart efter installation och driftsättning i 
Beställares ägo och ansvar. 

b. Fiber utanför fastighetsgräns ägs och förvaltas av Teknikbyrån. 

8. Kunduppgifter 

a. Beställaren godkänner att kreditupplysning kan komma att göras 
samt medger att personuppgifter lagras och administreras med 
automatisk databehandling. 

b. Uppgifterna om Beställaren samlas in och behandlas i syfte att 
ansluta och tillhandahålla Tjänst, administrera Avtalet, för 
kundprofilering och marknadsanalys vid affärs och 
produktutveckling, för marknadsföringsändamål, inklusive direkt 
marknadsföring, av Teknikbyråns från tid till annan förekommande 
Tjänster, samt för fakturering. 

c. Om det behövs för installation av fiber eller driftsättning av tjänst 
kan Kunduppgifter komma att lämnas ut till Teknikbyråns 
samarbetspartners. 

9. Information om ångerrätten 

a. Distans och hemförsäljningslagen ger dig som privatperson 
möjlighet att frånträda beställningen inom 14 dagar från den dag då 
beställningen undertecknades. För att ångra din beställning skickas 
brev till Teknikbyrån i Sverige AB, Smedbyvägen 8, 
184 32 Åkersberga med information att du önskar använda din 
ångerrätt. Det går även bra att skicka ett e-mail till 
info@teknikbyran.se med samma information. 

10. Övrigt 

a. Teknikbyrån tar ej ansvar för priser och tjänster i nätet som 
tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer. 

b. Meddelanden mellan parterna skall skickas till adress (inklusive e-
postadress) som part uppgivit vid ingående av Avtalet, eller som 
framgått av därefter skriftligen meddelad adressändring. 
Teknikbyrån har rätt att göra adressändring genom att meddela ny 
adress på sin hemsida. 

c. Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska, för att 
kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det att den 
omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts 
eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller 
skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen. 

d. Avtalet regleras av svensk lag. Tvist mellan Teknikbyrån och 
Beställaren skall parterna i första hand lösa genom 
överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras 
av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig 
pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning. 
Teknikbyrån åtar sig i dessa fall att följa Allmänna 
reklamationsnämndens rekommendation. Om Allmänna 
reklamationsnämnden inte avgör tvisten, skall tvisten avgöras av 
allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
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