BESTÄLLNINGSBLANKETT ARBETE PÅ PRIVAT FASTIGHET I SAMBAND MED
BREBANDSUTBYGGNAD
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) och ber Utföraren boka en tid med
mig för förprojektering på ovan angivna telefonnummer/mobilnummer.
Jag vill beställa nedgrävning av kanalisation för bredband på i beställningen angiven
fastighet.
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 tjänsten för nedgrävning av kanalisation på angiven fastighet 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 beställningsblanketten till
TEGAB
ATT: FREDRIK ”TOMTGRÄV” ARESCHOUG
TROLLGILDSVÄGEN 11
451 75 UDDEVALLA
alternativt skicka per e-post till
tomtgrav@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 10 dagar efter fakturans
datum. Dröjsmålsränta 8% och påminnelseavgift 50 kr.

Utföraren 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 Södra Strömstad Ek förenings bredbandsnät. I normalfallet kortaste väg
mellan Södra Strömstad fiber Ek förening avlämningspunkt och fasadskåp.
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.

