Beställning av Fiberanslutning Privat till Borlänge Stadsnät
Anslutningsadress:___________________________________Postnr___________Ort:________________
Fastighetshetsbeteckning:_________________________
Namn på fastighetsägare:_________________________________________________________________
Personnummer:_________________________________________________________________________
Epost:________________________________________________________________
Telefon:______________________Mobil:__________________Kundnummer:_________________________
Fakturaadress:___________________________________Postnr___________Ort:_________________

Anslutningsavgift standard
Jag vill använda ROT-avdrag

21 000 kr
(2 030 kr)

Avbetalning 36 månader

18 970 kr

630 kr/mån

Borlänge Energi erbjuder ett preliminärt avdrag på anslutningsavgiften enligt Skatteverkets regler för ROT-avdrag (www.skatteverket.se).
Storleken på avdraget kan ändras om reglerna för ROT. OBS! att ROT inte kan kombineras med avbetalning.

Jag beställer härmed Fiberanslutning Privat enligt ovan och godkänner Allmänna och Särskilda villkor för anslutningen till
Borlänge Stadsnät.
__________________________________
Ort och datum

Borlänge den___________________
AB BORLÄNGE ENERGI Stadsnät

__________________________________

___________________________________________

Kundens namnteckning
Beställ fiberanslutning på www.borlangestadsnat.se eller posta beställningen portofritt till
Borlänge Energi, SVARSPOST 780061700, 78120 Borlänge

AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge
Besöksadress: Nygårdsvägen 9 • Tfn 0243-73 000
kund@borlange-energi.se • www.borlange-energi.se
Org. Nr 556005 • Sätesort Borlänge

Särskilda villkor – Fiberanslutning fokusområde Privat
1. Parter
Småhusägare (”Fastighetsägaren”) i Borlänge kommun kan
beställa fiberanslutning enligt detta erbjudande endast i av
Borlänge Energi (”BE”) definierade kampanjområden.
2. BE:s åtaganden
a) Erbjudandet avser fiberanslutning av ett enfamiljshus med
en fiberkonverter (cpe). Erbjudandet gäller endast under
förutsättning att merparten av hushållen i området beställer
fiberanslutning, samt att berörda fastighetsägare i
kampanjområdet beviljar BE ledningsrätt. BE bekostar och
ansvarar för inmätning och registrering hos Lantmäteriet.
b) BE ger dig besked om utbyggnaden genom ett byggbeslut.
Om utbyggnad inte kan genomföras, kommer din beställning
att annulleras. Detta avtal är bindande först när Borlänge
Energi undertecknat avtalet och tillställt kunden ett
undertecknat exemplar. Fiberanslutning skall ske senast inom
24 månader efter beställning, i kampanjområde där utbyggnad
beslutas.
c) Grävning/plöjning på tomt görs endast i mjukt underlag
såsom jord eller gräs, kortaste eller enklaste vägen från
huvudschakt till husvägg, vilket som BE eller dess entreprenör
anser lämpligast. Önskar fastighetsägare annan sträckning än
den föreslagna, bekostas denna av Fastighetsägaren. Om
Fastighetsägarens önskemål ej bedöms vara lämpligt och man
inte kan enas om annan sträckning, har BE rätt att tacka nej till
fiberanslutning och annullera beställningen.
d) Förläggning av tomslang och fiber samt håltagning i
yttervägg. Grävning på tomt max 45 meter ingår. Eventuellt
tillkommande grävning kan beställas till gällande dagspris.
Installation av mediekonverter, s.k. cpe (Customer Premise
Equipment) som placeras i anslutning till hålet där fibern
kommer in. Cpe är kundens egendom och har 2 års garanti
från installationsdatum.
d) Återställning av huvudschakt inklusive ytskikt.
Grovåterställning av Fastighetsägarens servisstråk från
huvudschakt fram till byggnad som ansluts, med befintliga
massor.

3. Fastighetsägarens åtaganden
a) Fastighetsägaren garanterar att samtliga fastighetsägare har
godkänt beställningen.
b) Fastighetsägaren ska ge BE och dess entreprenörer tillträde
till mark och byggnader. I det fall BE bedömer att Ledningsrätt
behövs för att komma fram med huvudschakt över
Fastighetsägarens mark, skall Fastighetsägaren teckna sådan
utan krav på ersättning från BE. Om tillträde och/eller
Ledningsrätt nekas, har BE rätt att tacka nej till fiberanslutning
och annullera beställningen.
c) Återställning av ytskikt t.ex. gräsmatta/växter eller
asfalt/plattor/marksten.
d) Säkerhet i form av brandvägg, virusskydd och dylikt
ombesörjes av kund.
e) Felanmälan görs till den tjänsteleverantör som kund tecknat
avtal om leverans av tjänster med.
4. Pris och fakturering
a) Angivna priser förutsätter att Fastighetsägaren skickar in
beställningen senast på i beställningen angivet datum.
b) Anslutningsavgiften faktureras i efterskott med 30 dagars
betalningsvillkor. Anslutningsdatum är det datum då
installatören av fiberkonverter (cpe) har etablerat kontakt
mellan Fastighetsägarens cpe och Stadsnätets
provisioneringssystem.
c) I angivet pris ingår arbete som kan vara berättigat till
skattereduktion enligt Skatteverkets regler för ROT-avdrag. BE
hanterar ansökan om ROT och gör ett preliminärt avdrag i
enlighet med Fastighetsägarens beställning. Fastighetsägaren
ansvarar för att möjlighet och utrymme finns för detta.
Information om gällande regler finns på Skatteverkets hemsida
(www.skatteverket.se) I det fall Skatteverket helt eller delvis
inte godkänner ansökan eller återkräver redan utbetalt
skattereduktionsbelopp, är Fastighetsägaren skyldig att
återbetala avdraget belopp till BE.
d) Avbetalning hanteras internt av Borlänge Energi. Beställare
som väljer avbetalning är personligen ansvarig för skulden och
kommer att debiteras till fullo även om fastigheten säljs under
avbetalningstiden. Observera att avbetalning ej kan
kombineras med ROT.
e) Tjänsteleverantörernas avgifter och Borlänge Energis
nätavgift tillkommer vid beställning av tjänster i Stadsnätet.
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