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Avtal om installation av fiberoptisk kabel och leverans av nätkapacitet till 
fastigheten mellan Luleå Energi AB och              
Namn Person-/org.nr Telefonnummer Mobiltelefon 
    

 Adress  Postnummer Postadress 
   
Fastighetsbeteckning 

 
Beställning 

 
Jag beställer inkoppling av fiberoptisk kabel (Installationsavgift - alt 1) och tecknar samtidigt avtal om 
hyra av nätkapacitet (Månadshyra). Samtidigt förbinder jag mig att betala kostnad relaterad till schakt 
och nedläggning av kanalisation inom byn (Anläggningsavgift). 

 
Jag beställer endast inkoppling av fiberoptisk kabel, utan elektronisk utrustning (Installationsavgift – alt 
2). Samtidigt förbinder jag mig att betala kostnad relaterad till schakt och nedläggning av kanalisation 
inom byn (Anläggningsavgift). 

Möjlighet till avbetalning av Installationsavgift och Anläggningsavgift finns. Beställes separat efter leverans. 

Parterna förbinder sig genom detta avtal att tillhandahålla respektive hyra nätkapacitet i Luleå Energis stadsnät för 
datakommunikation. För avtalet gäller Luleå Energi AB:s  1) Allmänna Avtalsvillkor för installation och förhyrning av data- och 
teleförbindelse samt därvid jämförlig kommunikation [Avtal privatperson]  2) Villkor för installation av fiberoptisk kabel till fastighet 
i by 3) Upplåtelseavtal mark 4) Installationsbeskrivning, där ej annat anges nedan. 

Avtalets omfattning 

Nätkapaciteten skall upprättas till nedan angivna ÖverlämningsPunkt (ÖP) i enlighet med vad som framgår av detta avtal. I ÖP tillhandahåller 
LEAB en fiberconverter med Ethernet uttag RJ45. Vid Effektiv leveransdag övergår fiberconverter i kunds ägo. Luleå Energis stadsnät ansluts till 
tjänsteleverantör för leverans av tjänster enligt Kundens separata uppgörelse med tjänsteleverantör. 
 

Specifikation av tjänst Överlämningspunkt 
Bredbandsuttag RJ45 100Mbit/s 
Delad Nätkapacitet i Luleå Energis stadsnät LuNet 

Fiberkontakt i Bredbandsuttag direkt innanför husvägg 

LEAB tillhandahåller därefter denna nätkapacitet för Kundens nyttjande i enlighet med detta avtal. 

Leveransdatum 
Avtalad leveransdag Avtalets giltighetstid 
Kvartal 4 2003 eller när byanät är färdigställt 1 år från Effektiv leveransdag 

Pris 
Månadshyra erläggs i efterskott efter Effektiv Leveransdag. Hyran kan justeras i enlighet med vad som närmare beskrivs i Allmänna 
Avtalsvillkoren. Anslutningsavgift och Anläggningsavgift erlägges efter Effektiv Leveransdag enligt beställning ovan 
 

Månadshyra - avser hyra av nätkapacitet 212 SEK 
Installationsavgift alt 1 - Avser inkoppling av fiberoptisk kabel och elektronisk 
utrustning 

6 000 SEK 

Installationsavgift alt 2 - Avser enbart inkoppling av fiberoptisk kabel 3 000 SEK 
Anläggningsavgift - Avser kostnad för schakt och kanalisering, exkl grävkostnad 
för servis på egen tomtmark 

3 995 SEK 

Samtliga priser är angivna inklusive moms. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Detta avtal är upprättat i ett exemplar. Avtalet skall efter undertecknande insändas till Luleå Energi AB i bifogat svarskuvert. En kopia skickas 
sedan till kunden efter att Luleå Energi AB har undertecknat avtalet.  

 

Undertecknande 
Kund Leverantör 

Ort och datum Ort och datum 
Luleå 

Kundens underskrift Leverantör 
Luleå Energi AB 

Organisationsnummer 
556139-8255 

Namnförtydligande Underskrift 
 

Namnförtydligande 
 

Tomas Sundström 

 

Fylls i av Luleå Energi AB 
Ansl.datum: Abonnemangsnr.: 


