Fiberavtal
Avtal mellan beställaren, nedan kallad Kunden och Ronneby Miljö & Teknik AB,
nedan kallad Miljöteknik gällande ﬁberanslutning av fastighet.
Var vänlig och texta. Alla uppgifter måste vara ifyllda för att beställningen ska vara giltig.

Kunduppgifter
Kundens namn:*
Fastighetsbeteckning:
Antal lgh i fastigheten:**
Inﬂyttningsdatum: (vid nyproduktion)
Personnummer:
Adress:
Postnummer:
Postadress:
Gatuadress: (om annan än anslutningsadress)
Telefon: (hem)
Mobiltelefon:
E-post:
* För de fall fastigheten ägs av ﬂera personer bekräftar kunden att denna inhämtat erfordelig fullmakt om rätt att ingå ﬁberavtal med Ronneby
Miljö & Teknik AB från övriga delägare.
** Fylls endast i vid fler än en styck fiberinstallation

Priser
Alt. 1
Anslutningsavgift:
Månadsavgift:

5000 kr
150 kr/månad i 10 år

Alternativ 1 gäller ej vid efteranslutning.

Alt 2.
Anslutningsavgift:
Månadsavgift:
Jag önskar:

20 000 kr exkl. ROT/RUT-avdrag
0 kr/månad
ROT-avdrag

RUT-avdrag

Underskrift
Härmed ingås avtal med Miljöteknik avseende tjänst. För tjänst gäller Miljötekniks Särskilda villkor. Miljöteknik kan komma inhämta kreditupplysningar.
Dina personuppgifter kommer att registreras i Miljötekniks kunddatabas. Dessa kommer att användas för att administrera avtalet mellan dig och Miljöteknik samt
för de ändamål som anges i Miljötekniks Särskilda villkor. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter Miljöteknik har registrerade om dig och
Miljöteknik korrigerar felaktiga uppgifter på din begäran.
Miljöteknik äger vidare rätt att frånträda avtalet om det efter avtalets ingående visar sig att installationen oskäligen fördyras eller försvåras av tekniska eller andra
orsaker som Miljöteknik inte rimligen borde ha förutsett vid avtalets ingående. Kunden ska meddelas härom så snart omständigheterna blivit kända för Miljöteknik.
Ronneby Miljö & Teknik AB, organisationsnummer 556366-1437, är nätägare enligt deﬁnition i Särskilda villkor, ”Nätägaren”.
Eftersom du har beställt tjänsten/tjänsterna på distans, har du enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal rätt att frånträda avtalet inom en
viss tid (”Ångertiden). Ångertiden är 14 dagar och börjar löpa den dag du skriver detta avtal. Om du vill utöva ångerrätten ska du innan ångerfristen löpt ut skicka
ett meddelande om det till Miljöteknik. Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby eller ringa Kundtjänst på telefonnummer 0457-61 88 15. Om du vill kan du
använda den standardblankett som ﬁnns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida.
Genom undertecknande av detta avtal godkänner du de Särskilda Villkor som tillämpas för detta avtal.

Ort och datum:

Vänligen skicka ifyllt avtal till:
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 Ronneby

Namnteckning:
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Särskilda villkor - Fiberavtal
Särskilda villkor Konsument - för Fiber hos
Ronneby Miljö & Teknik AB.
1. Allmänt

1.1 Dessa Särskilda villkor gäller mellan Ronneby
Miljö & Teknik AB (Miljöteknik), organisationsnummer 556366-1437, och fysisk person (Kunden)
avseende tillhandahållande av ﬁber enligt vad som
närmare framgår nedan (Tjänsten även kallad
”Fiberavtalet”).
1.2 För dessa Särskilda villkor gäller följande
deﬁnitioner:
Med Miljötekniks ﬁbernät menas det allmänna kommunikationsnät som Miljöteknik äger.
Med ”Fastigheten” menas den fasta egendom som
angivits i Fiberavtalet och ägs av Kunden.
Med ”Nätägare” menas juridisk person som äger
ﬁberkabel och kanalisation.
Med ”Tjänsteleverantör” avses den som vid var tid
tillhandahåller Bredbandstjänst över ﬁbernätet.
Med ”Utrustning” menas utrustning (inkl. programvara) som ägs av eller tillhandahålls av Miljöteknik
och som placeras hos Kunden för att möjliggöra
Tjänsteleverantörens tillhandahållande av Bredbandstjänster.
2. Tjänsten

Tjänsten innebär att Miljöteknik till Kunden tillhandahåller installation av ﬁberkabel, kanalisation
och Utrustning på Kundens fastighet och ansluter
ﬁberkabel till Miljötekniks nät.
3. Leverans av Tjänsten

3.1 Leverans av Tjänsten sker i normalfallet vid den
tidpunkt som Miljöteknik har angivit i erbjudande
om Fiber till Kunden. Miljöteknik har rätt att ändra
avtalad leveransdag om det är nödvändigt pga.
tvingande myndighetsbeslut, speciella geograﬁska
eller klimatmässiga förhållanden (t.ex. sträng kyla,
tjäle, k-märkta gator och fastigheter, svåråtkomliga
geograﬁska platser) eller väsentligt förändrade
förutsättningar för leverans.
3.2 I Avtalet angivna priser och överenskomna leveranstider förutsätter dels att de faktiska omständigheterna rörande Fastigheten överensstämmer med
vad Kunden uppgivit senast i samband med Avtalets
ingående, dels att installationsarbetet i övrigt inte
stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses
av Miljöteknik vid Avtalets ingående. I annat fall har
Miljöteknik rätt till ersättning från Kunden för eventuella kostnader eller att med omedelbar verkan
frånträda Avtalet.
3.3 Installation av ﬁberkabel sker vanligen med
nyttjande av beﬁntlig anslutning , dvs. genom beﬁntlig
kanalisation i mark. Kan beﬁntlig anslutningsväg
inte användas förlägger Miljöteknik ny kanalisation i
mark på Fastigheten.

4. Miljötekniks åtaganden

4.1 Miljötekniks installation av Fiber innefattar
anläggande av ﬁberkabel, och i förekommande fall
kanalisation, installation av Utrustning, anslutning av
ﬁberkabeln till Miljötekniks Nät samt nödvändiga
anslutningar i enlighet med vad som anges i Avtalet.
Miljöteknik ansvarar för installation av ﬁberkabeln
fram till och med Utrustningen.
4.2 Miljöteknik har rätt att anlita underleverantör
för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Miljöteknik svarar i sådant fall för underleverantörernas
arbete såsom för eget arbete.
4.3 Leverantören har rätt att sätta upp en mindre
informationsskylt på Kundens villatomt i samband
med ﬁberläggningen.
5. Kundens åtagtanden

5.1 Kunden ska bereda Miljöteknik tillträde till
Fastigheten samt tillse att Miljöteknik bereds fri
framkomlighet där installationen ska utföras.
5.2 Kunden ska i god tid före installationen ﬁnnas
tillgänglig för att tillsammans med Miljöteknik
planera installationen. Om Miljöteknik så begär ska
Kunden förse Miljöteknik med fastighetsbeskrivning,
ritningar över Fastigheten och berörda byggnader,
samt liknande dokument som visar nödvändig
information för installationen. Kunden ansvarar för
att information som denne lämnar är korrekt och
fullständig.
5.3 Kunden ansvarar för strömförbrukning som är
nödvändig för driften av Utrustning samt för att det
ﬁnns nödvändiga eluttag.
5.4 Miljöteknik gräver och grovåterställer på
tomtmark. Kunden ansvarar för eventuell övrig
återställning av ytskikt på Fastigheten efter installationen, t.ex. återställning av asfalt, grus, plattläggning,
gräsmatta, träd, buskar och rabatter.

5.9 Kunden ansvarar för att förhindra att obehöriga
personer ges tillträde till ﬁberkabel, kanalisation
och Utrustning. Om så sker ska Kunden omedelbart
meddela Miljöteknik.
6. Ersättning

6.1Kunden ska efter installation betala den ersättning som har överenskommit enligt Fiberavtalet.
Betalningsvillkor framgår av Fiberavtalet. Månadsavgiften debiteras Kunden i förskott med start när
installationen är genomförd.
6.2 Eventuell prisjustering av månadsavgiften kan ske
under avtalstiden på grund av myndighetsbeslut,
ändrad skattelagsstiftning eller annan orsak som
anses ligga utanför leverantörens påverka.
6.3 Vid försäljning av fastigheten skall mäklare och
spekulanter informeras om befintlig fiberanslutning.
Fastighetsägaren (säljaren) skall betala in återstoden
av anslutningsavgiften upp till gällande taxa.
7. Äganderätt och immateriella rättigheter 7.1
Miljöteknik står som ägare till full betalning erlagts.

7.2 Ingrepp får inte göras i fiberkabel, kanalisation
eller Utrustning och åtgärder får inte vidtas som
försvårar identifieringen såsom att ta bort märkning.
8. Kunduppgifter

Kunden ska på begäran av Miljöteknik lämna de uppgifter som Miljöteknik behöver för att kunna utföra
installationen.
9. Avtalstid och Avtalets upphörande

Detta avtal gäller från Avtalets ingående.
10. Villkorsändring

Uppdatering av villkor kan komma att göras.

5.5 Om Fastigheten ägs av ﬂera personer åtar sig
Kunden att inhämta fullmakt om rätt att ingå Avtalet
från övriga delägare i Fastigheten och försäkrar att
erforderliga fullmakter ﬁnns.
5.6 Kunden ansvarar för inhämtande av, samt
kostnad för, eventuella myndighetstillstånd och
andra tillstånd nödvändiga för installationen. Om ett
nödvändigt tillstånd inte medges har Miljöteknik rätt
att avsluta Avtalet med omedelbar verkan.
5.7 Kunden får inte reparera eller utföra underhåll
eller service på ﬁberkabel, kanalisation eller Utrustning.Vid behov av reparation, underhåll eller service
ska Kunden vända sig till Miljöteknik. Fiberkabel,
kanalisation respektive Utrustning får inte ﬂyttas
från den plats där den installerats.
5.8 Kunden får inte utan Miljötekniks skriftliga samtycke ändra, göra påbyggnader på eller ta bort delar
eller märkning avseende ägandeförhållanden på
ﬁberkabel, kanalisation eller Utrustning. Kunden ska
följa de eventuella anvisningar och skötselråd som
Miljöteknik från tid till annan utfärdar om ﬁberkabel,
kanalisation och Utrustning.
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KUNDENS KOPIA

Fiberavtal
Avtal mellan beställaren, nedan kallad Kunden och Ronneby Miljö & Teknik AB,
nedan kallad Miljöteknik gällande ﬁberanslutning av fastighet.
Var vänlig och texta. Alla uppgifter måste vara ifyllda för att beställningen ska vara giltig.

Kunduppgifter
Kundens namn:*
Fastighetsbeteckning:
Antal lgh i fastigheten:**
Inﬂyttningsdatum: (vid nyproduktion)
Personnummer:
Adress:
Postnummer:
Postadress:
Gatuadress: (om annan än anslutningsadress)
Telefon: (hem)
Mobiltelefon:
E-post:
* För de fall fastigheten ägs av ﬂera personer bekräftar kunden att denna inhämtat erfordelig fullmakt om rätt att ingå ﬁberavtal med Ronneby
Miljö & Teknik AB från övriga delägare.
** Fylls endast i vid fler än en styck fiberinstallation

Priser
Alt. 1
Anslutningsavgift:
Månadsavgift:

5000 kr
150 kr/månad i 10 år

Alternativ 1 gäller ej vid efteranslutning.

Alt 2.
Anslutningsavgift:
Månadsavgift:
Jag önskar:

20 000 kr exkl. ROT/RUT-avdrag
0 kr/månad
ROT-avdrag

RUT-avdrag

Underskrift
Härmed ingås avtal med Miljöteknik avseende tjänst. För tjänst gäller Miljötekniks Särskilda villkor. Miljöteknik kan komma inhämta kreditupplysningar.
Dina personuppgifter kommer att registreras i Miljötekniks kunddatabas. Dessa kommer att användas för att administrera avtalet mellan dig och Miljöteknik samt
för de ändamål som anges i Miljötekniks Särskilda villkor. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter Miljöteknik har registrerade om dig och
Miljöteknik korrigerar felaktiga uppgifter på din begäran.
Miljöteknik äger vidare rätt att frånträda avtalet om det efter avtalets ingående visar sig att installationen oskäligen fördyras eller försvåras av tekniska eller andra
orsaker som Miljöteknik inte rimligen borde ha förutsett vid avtalets ingående. Kunden ska meddelas härom så snart omständigheterna blivit kända för Miljöteknik.
Ronneby Miljö & Teknik AB, organisationsnummer 556366-1437, är nätägare enligt deﬁnition i Särskilda villkor, ”Nätägaren”.
Eftersom du har beställt tjänsten/tjänsterna på distans, har du enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal rätt att frånträda avtalet inom en
viss tid (”Ångertiden). Ångertiden är 14 dagar och börjar löpa den dag du skriver detta avtal. Om du vill utöva ångerrätten ska du innan ångerfristen löpt ut skicka
ett meddelande om det till Miljöteknik. Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby eller ringa Kundtjänst på telefonnummer 0457-61 88 15. Om du vill kan du
använda den standardblankett som ﬁnns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida.
Genom undertecknande av detta avtal godkänner du de Särskilda Villkor som tillämpas för detta avtal.

Ort och datum:

Namnteckning:

Vänligen skicka ifyllt avtal till:
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 Ronneby
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Särskilda villkor - Fiberavtal
Särskilda villkor Konsument - för Fiber hos
Ronneby Miljö & Teknik AB.
1. Allmänt

1.1 Dessa Särskilda villkor gäller mellan Ronneby
Miljö & Teknik AB (Miljöteknik), organisationsnummer 556366-1437, och fysisk person (Kunden)
avseende tillhandahållande av ﬁber enligt vad som
närmare framgår nedan (Tjänsten även kallad
”Fiberavtalet”).
1.2 För dessa Särskilda villkor gäller följande
deﬁnitioner:
Med Miljötekniks ﬁbernät menas det allmänna kommunikationsnät som Miljöteknik äger.
Med ”Fastigheten” menas den fasta egendom som
angivits i Fiberavtalet och ägs av Kunden.
Med ”Nätägare” menas juridisk person som äger
ﬁberkabel och kanalisation.
Med ”Tjänsteleverantör” avses den som vid var tid
tillhandahåller Bredbandstjänst över ﬁbernätet.
Med ”Utrustning” menas utrustning (inkl. programvara) som ägs av eller tillhandahålls av Miljöteknik
och som placeras hos Kunden för att möjliggöra
Tjänsteleverantörens tillhandahållande av Bredbandstjänster.
2. Tjänsten

Tjänsten innebär att Miljöteknik till Kunden tillhandahåller installation av ﬁberkabel, kanalisation
och Utrustning på Kundens fastighet och ansluter
ﬁberkabel till Miljötekniks nät.
3. Leverans av Tjänsten

3.1 Leverans av Tjänsten sker i normalfallet vid den
tidpunkt som Miljöteknik har angivit i erbjudande
om Fiber till Kunden. Miljöteknik har rätt att ändra
avtalad leveransdag om det är nödvändigt pga.
tvingande myndighetsbeslut, speciella geograﬁska
eller klimatmässiga förhållanden (t.ex. sträng kyla,
tjäle, k-märkta gator och fastigheter, svåråtkomliga
geograﬁska platser) eller väsentligt förändrade
förutsättningar för leverans.
3.2 I Avtalet angivna priser och överenskomna leveranstider förutsätter dels att de faktiska omständigheterna rörande Fastigheten överensstämmer med
vad Kunden uppgivit senast i samband med Avtalets
ingående, dels att installationsarbetet i övrigt inte
stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses
av Miljöteknik vid Avtalets ingående. I annat fall har
Miljöteknik rätt till ersättning från Kunden för eventuella kostnader eller att med omedelbar verkan
frånträda Avtalet.
3.3 Installation av ﬁberkabel sker vanligen med
nyttjande av beﬁntlig anslutning , dvs. genom beﬁntlig
kanalisation i mark. Kan beﬁntlig anslutningsväg
inte användas förlägger Miljöteknik ny kanalisation i
mark på Fastigheten.

4. Miljötekniks åtaganden

4.1 Miljötekniks installation av Fiber innefattar
anläggande av ﬁberkabel, och i förekommande fall
kanalisation, installation av Utrustning, anslutning av
ﬁberkabeln till Miljötekniks Nät samt nödvändiga
anslutningar i enlighet med vad som anges i Avtalet.
Miljöteknik ansvarar för installation av ﬁberkabeln
fram till och med Utrustningen.
4.2 Miljöteknik har rätt att anlita underleverantör
för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Miljöteknik svarar i sådant fall för underleverantörernas
arbete såsom för eget arbete.
4.3 Leverantören har rätt att sätta upp en mindre
informationsskylt på Kundens villatomt i samband
med ﬁberläggningen.
5. Kundens åtagtanden

5.1 Kunden ska bereda Miljöteknik tillträde till
Fastigheten samt tillse att Miljöteknik bereds fri
framkomlighet där installationen ska utföras.

5.9 Kunden ansvarar för att förhindra att obehöriga
personer ges tillträde till ﬁberkabel, kanalisation
och Utrustning. Om så sker ska Kunden omedelbart
meddela Miljöteknik.
6. Ersättning

6.1Kunden ska efter installation betala den ersätt-ning
som har överenskommit enligt Fiberavtalet.
Betalningsvillkor framgår av Fiberavtalet. Månadsavgiften debiteras Kunden i förskott med start när
installationen är genomförd.
6.2 Eventuell prisjustering av månadsavgiften kan ske
under avtalstiden på grund av myndighetsbeslut,
ändrad skattelagsstiftning eller annan orsak som anses
ligga utanför leverantörens påverka.
6.3 Vid försäljning av fastigheten skall mäklare och
spekulanter informeras om befintlig fiberanslutning.
Fastighetsägaren (säljaren) skall betala in återstoden
av anslutningsavgiften upp till gällande taxa.
7. Äganderätt och immateriella rättigheter

5.2 Kunden ska i god tid före installationen ﬁnnas
tillgänglig för att tillsammans med Miljöteknik
planera installationen. Om Miljöteknik så begär ska
Kunden förse Miljöteknik med fastighetsbeskrivning,
ritningar över Fastigheten och berörda byggnader,
samt liknande dokument som visar nödvändig
information för installationen. Kunden ansvarar för
att information som denne lämnar är korrekt och
fullständig.
5.3 Kunden ansvarar för strömförbrukning som är
nödvändig för driften av Utrustning samt för att det
ﬁnns nödvändiga eluttag.
5.4 Miljöteknik gräver och grovåterställer på
tomtmark. Kunden ansvarar för eventuell övrig
återställning av ytskikt på Fastigheten efter installationen, t.ex. återställning av asfalt, grus, plattläggning,
gräsmatta, träd, buskar och rabatter.

7.1 Miljöteknik står som ägare till full betalning erlagts.
7.2 Ingrepp får inte göras i fiberkabel, kanalisation
eller Utrustning och åtgärder får inte vidtas som
försvårar identifieringen såsom att ta bort märkning.
8. Kunduppgifter

Kunden ska på begäran av Miljöteknik lämna de uppgifter som Miljöteknik behöver för att kunna utföra
installationen.
9. Avtalstid och Avtalets upphörande
Detta avtal gäller från Avtalets ingående.
10. Villkorsändring

Uppdatering av villkor kan komma att göras.

5.5 Om Fastigheten ägs av ﬂera personer åtar sig
Kunden att inhämta fullmakt om rätt att ingå Avtalet
från övriga delägare i Fastigheten och försäkrar att
erforderliga fullmakter ﬁnns.
5.6 Kunden ansvarar för inhämtande av, samt
kostnad för, eventuella myndighetstillstånd och
andra tillstånd nödvändiga för installationen. Om ett
nödvändigt tillstånd inte medges har Miljöteknik rätt
att avsluta Avtalet med omedelbar verkan.
5.7 Kunden får inte reparera eller utföra underhåll
eller service på ﬁberkabel, kanalisation eller Utrustning.Vid behov av reparation, underhåll eller service
ska Kunden vända sig till Miljöteknik. Fiberkabel,
kanalisation respektive Utrustning får inte ﬂyttas
från den plats där den installerats.
5.8 Kunden får inte utan Miljötekniks skriftliga samtycke ändra, göra påbyggnader på eller ta bort delar
eller märkning avseende ägandeförhållanden på
ﬁberkabel, kanalisation eller Utrustning. Kunden ska
följa de eventuella anvisningar och skötselråd som
Miljöteknik från tid till annan utfärdar om ﬁberkabel,
kanalisation och Utrustning.
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