
______________________________________________________ 
 
Luleå Energi AB - Villkor installation av fiberoptiskkabel till fastighet i by 2003-04-28 

Villkor 
INSTALLATION AV FIBEROPTISK KABEL TILL FASTIGHET I BY 
 

§1 Installation 
 Leverantörens åtagande: 
   
  # förläggning av kanalisation och fiberoptiskkabel 
 
  # installation av bredbandsuttag direkt innanför husvägg 
 
 Arbetena utförs till en komplett och fungerande installation. 
 
 
 Kundens åtagande: 
 

# schakt och återfyllning för kanalisation och fiberoptiskkabel för servis på egen tomtmark 
 
# återställning av gräs,- asfalt- och plattytor (för servis på tomtmark) 
 
# erforderlig håltagning och lagning för rörgenomföringar i ytterväggar, enligt anvisning från 
leverantör och byaförening. 
 
# svarar för att ett ledigt 230 volts vägguttag för anslutningsutrustningen skall finnas 
tillgängligt vid avlämningspunkten. 

   
  # ev. byggnads- och målningsarbeten samt förbättringar inomhus 
 
  # städning efter installationens färdigställande 
 
 Kunden skall dessutom under byggnadstiden tillhandahålla nyckel eller på annat sätt t ex  
 genom att tillåta inmontering av tillfällig låscylinder under installationstiden, möjliggöra för  
 entreprenörer att få tillträde till huset för arbetenas utförande. 
 

Inom ramen för Bredband till byar, varunder denna leverans ingår, ställs som villkor att deltaga i 
anläggningarbete, så kallad byakraft, i syfte att reducera anläggningskostnaderna. Anvisningar härom 
ges av entreprenör och byaförening. Utebliven eller reducerad byakraft kommer att belasta 
Kundkollektivet i form av höjd engångs- eller månadsavgift. Med anläggningsarbete avses allt arbete 
med att i mark förlägga kanalisation för optisk fiber eller kabel. 

 

§2 Leveranspunkt 
Leveranspunkten är belägen i huset innanför husvägg och utgörs av de fiberkontakter som leverantören 
installerat. Elektronisk utrustning i form av fiberconverter tillhandahålls av Luleå Energi AB, men är 
kundens egendom enligt vad som anges under §4. 

  

§3 Inkoppling 
 Arbetena planeras att utföras under säsongen 2003. 
 

§4 Besiktning och övertagande 
Besiktning utförs snarast efter installationens färdigställande. Efter besiktning och drifttagning övergår 
converter i kundens ägo. 
 

§5 Ledningstillstånd 
För anläggande av underjordisk kanalisation för fiberoptiskkabel upplåter kunden till leverantören 
erforderlig ledningstillstånd eller ledningsrätt fram t o m bredbandsuttag innanför vägg, enligt separat 
Upplåtelseavtal. 


