
 
BESTÄLLNINGSBLANKETT ARBETE PÅ PRIVAT FASTIGHET I SAMBAND MED 

BREDBANDSUTBYGGNAD 

Undertecknande och till utföraren överlämnande av denna blankett innebär bindande beställning av 
utförande av arbete för förprojektering och/eller nedgrävning av kanalisation för bredband på i 
beställningen angiven fastighet. Undertecknande innebär även att jag är införstådd med; villkoren för 
utförande, villkor för ROT-avdrag, att Utföraren förbehåller sig rätten att använda den metod 
(handschakt alt maskinschakt) som utföraren anser vara effektivast för att förlägga kanalisation på min 
fastighet. 

Utförare: TEGAB, Teknik och Entreprenad Gruppen Norstorp AB, Org nr: 559051-9541, Trollgildsvägen 11, 451 75 
Uddevalla 

Beställare/fastighetsägare (fullständiga uppgifter måste lämnas, RoT avdrag appliceras i 
förekommande fall på angiven person): 

Namn (lagfaren 
ägare): 

 Fakturaadress om annan än 
fastighetens adress 

Adress: 
  

Fastighetsbeteckning:   

Personnummer:   

Telefon nummer:   

Mobil telefon:   

E-Post:   

Om JA sätt kryss i rutan nedan, annars lämna rutan tom. 

☐ 
Jag uppfyller villkoren för ROT avdrag och önskar nyttja ROT avdrag för den del av 
kostnaden som ROT avdrag medges. 

☐ Jag vill beställa en förprojektering (kostnad se nedan) gällande i beställningen angiven 
fastighet (kostnad se nedan). 

☐ Jag vill beställa förprojektering och nedgrävning av kanalisation för bredband på i 
beställningen angiven fastighet (kostnad se nedan). 

Priser: Nedgrävning av kanalisation för bredband (fiber). 
-Grovarbete (handschakt): 480 kr/tim (moms tillkommer med 25%), ROT avdrag kan medges med 30% 
-Maskinarbete (maskinschakt): 800 kr/tim (moms tillkommer med 25%), ROT avdrag medges ej. 
-Förprojektering: 460 kr/st (moms tillkommer med 25%), ROT avdrag kan medges med 30%. 

Bekräftelse: 
Härmed beställer undertecknad tjänst enligt ovan samt förbinder mig att mot faktura ersätta utföraren 
för utförd tjänst. 

Ort och datum:  

Signatur (lagfaren 
ägare):  

Namnförtydligande:  
 



 
Villkor för arbete på privat fastighet i samband med bredbandsutbyggnad. 

Beställaren (Fastighetsägaren) ansvarar för: 

 Fylla i och lämna kompletta och korrekta uppgifter på beställningsblankett. 
 Skicka undertecknad beställningsblanketten till 

TEGAB 
ATT: ”Skållerud tomtgräv” 
TROLLGILDSVÄGEN 11 
451 75 UDDEVALLA 
alternativt skicka per e-post till 
skallerudtomt@tegab.se 

 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. 

 Efter utfört arbete betala utföraren för utfört arbete mot faktura senast 20 dagar efter fakturans 
datum. Dröjsmålsränta 24% och påminnelseavgift 60 kr. 

 Omhändertagande av ev. överblivna massor. 

Utföraren (TEGAB) ansvarar för: 

 Boka och utföra förprojektering tillsammans med fastighetsägaren om fastighetsägaren beställt 
den tjänsten. 

 Förlägga hel kanalisation i (alt på mark) mellan fastighet och fastighetsgräns samt sammankoppla 
kanalisationen med Fiberföreningens bredbandsnät. I normalfallet kortaste väg mellan fiber 
föreningens avlämningspunkt och fasadskåp 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. 

 10 dagar innan aktiviteten påbörjas ska utföraren avisera fastighetsägaren om att 
utsättning/utmärkning på tomt skall ske. 

 2 dagar innan aktiviteten påbörjas avisera fastighetsägaren via telefon alt SMS att aktiviteten 
påbörjas inom 2 dagar. 

Övriga villkor: 

Val av framföringsväg på respektive tomt sker i samråd med respektive fastighetsägare då 
fastighetsägaren beställer förprojektering. 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 
kostnaden 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 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, trädäck, 

husgrunder) 



 
 

Beskrivning av tjänster 

 

Förprojektering: 

En förprojektering innebär att en representant från TEGAB kommer ut till 
fastighetsägaren på en mellan parterna avtalad tid (normal arbetstid helgfri mån-fredag 
kl 07:00-16:00). Förprojektering innebär vidare att TEGABS representant i samråd med 
fastighetsägaren föreslår ett utförande för nedläggning av kanalisation på tomten, d.v.s. 
var man lämpligtvis kan gå fram med kanalisation. Det upprättas en enkel skiss som 
sedan ligger till grund för utförandet, d.v.s. själva nedläggningen av kanalisation.  En 
förprojektering kan beställas som en enskild tjänst för att få en konsultation gällande 
arbete på egen tomt om så önskas. I de fall fastighetsägaren önskar anlita TEGAB för 
nedgrävning av kanalisation på tomten skall nedgrävningen föregås av en förprojektering. 

Förutsättning för en förprojektering är att 

 att tjänsten är beställd. Fastighetsägarens ansvar. 
 överlämningspunkt mot fiberföreningens nät är fastställd. TEGABs ansvar. 
 att ev hinder under mark på tomt är kända (ex ledningar som ligger i marken på 

tomt). Fastighetsägarens ansvar. 
 att önskemål om placering av fasadskåp är beslutat. Fastighetsägarens ansvar. 

Nedgrävning av kanalisation: 

Efter utförd förprojektering utför TEGAB nedgrävning av kanalisation mellan 
fiberföreningens nät och fasadskåp. När detta genomförs behöver inte fastighetsägaren 
vara hemma då arbetet föregåtts av en gemensam förprojektering. Däremot kan det 
förekomma att TEGAB måste avvika från förprojekterad sträckning p.g.a. omständigheter 
som inte gick att förutspå vid förprojektering och då är det en fördel om detta kan ske i 
samråd med fastighetsägaren, på plats eller via telefon. 

Förutsättning för en nedgrävning är att förprojektering är utförd. 

Nedgrävningen sker med för tomten lämplig metod. TEGAB återställer med befintliga 
massor och lämnar en grovåterställd yta. Ev. bortforsling av överblivet material och 
finjustering åligger markägaren. Ev plattor, stensättningar eller dylikt som tas upp 
(undviks i princip alltid) placeras bredvid schakten (på tomt). D.v.s. TEGAB lägger inte 
tillbaka dessa. 

 

 


