ANVISNING OM ARBETE PÅ PRIVAT FASTIGHET I SAMBAND MED
BREDBANDSUTBYGGNAD
Namn:
Adress/postadress:
Fastighetsbeteckning:
Kundnummer:

Finns på avin för insatsdelbetalning!

Fast telefon:
Mobil telefon:
E-post:
Kontaktperson i
fastighetsägares
frånvaro:
Underskrift
fastighetsägare
Checklista:
Jag har markerat var jag önskar montage av villabox på min fastighet. Tänk på att den ska
monteras i arbetshöjd (0,3-1,5 m över marknivå) och åtkomlig (d.v.s. ej i låst utrymme
och i kryputrymme), samt till närmaste fastighetsvägg och i enklast möjliga linje dit.
Jag har markerat och informerat om eventuella interna kablar och ledningar som
entreprenören bör känna till på min tomt.

☐
☐

Beskrivning i text gällande åtgärder för att skydda interna kablar och ledningar (bifoga gärna skiss
eller infoga bild på sida 2):
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Namn:
Adress/postadress:
Fastighetsbeteckning:
Kundnummer:

Finns på avin för insatsdelbetalning!

Beskrivning skiss eller infogad bild.
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Föreningens villkor för arbete på privat fastighet i samband med bredbandsutbyggnad.
Fastighetsägaren ansvarar för:
•
•
•
•

Fylla i och lämna kompletta och korrekta uppgifter på blankett för anvisning
Lämna denna till områdesansvarig i Fiberföreningen
Utsättning och utmärkning av ledningar i mark på egen fastighet för att undvika skada. Ex
ledningar för el, värmesystem, vatten, sommarvatten, slinga för robotklippare m.m.
Finåterställning samt omhändertagande av ev. överblivna massor.

Utföraren (TEGAB) ansvarar för:
•

•

Förlägga hel kanalisation i (alt på mark) mellan fastighet och fastighetsgräns samt sammankoppla
kanalisationen med fiberföreningens bredbandsnät. I normalfallet kortaste väg mellan
fiberföreningens avlämningspunkt och ”villabox” på fastighet som skall anslutas.
Grov-återställa schakten efter utförda arbeten. Utföraren lägger tillbaka uppgrävda massor,
grästorvor men utför INTE finjustering av schaktad yta. Eventuella plattsättningar el. dylikt lyfts
upp och placeras upplagda vid sidan av schakten.

Övriga villkor:
Val av framföringsväg på respektive tomt sker i samråd med respektive fastighetsägare då
fastighetsägaren fyller i anvisning för arbete. Framföringsvägen väljs med hänsyn till att ”normal”
schakt/förläggning är möjlig och att ett täckdjup på 30 cm kan uppnås utan specialmetoder. Samtidigt
måste hänsyn tas till ev. befintliga ledningar och tomtens utformning. Det är dock avgörande för
föreningens kostnad att TEGAB kan välja en framföringsväg i markförhållanden där normal schakt är
möjlig. Ex på omständigheter som normalt kan medföra ökande kostnader vid en schakt är.
•
•
•
•
•
•

Bryta hårdgjord yta, ex, plattor, stensättningar och asfalt.
Förlägga ovan mark, ex klamring på berg.
Tunnla under ex murar och häckar.
Stubb- och sten-brytning.
Flytt av befintlig byggnation.
Dragning av kanalisation under befintliga byggnader, byggnationer (ex altaner, trä däck,
husgrunder)
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