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1. UPPLÅTELSEFÖRKLARING 

1.1 Fastighetsägaren upplåter rätt till Ledningsägaren att på Fastigheten 

inom ett 1 meter brett område anlägga, nyttja underhålla och vid behov 

förnya ledningen bestående av ett eller flera kanalisationsrör, 

fiberoptiska kablar och tillhörande anordningar, såsom skåp, brunnar 

m.m. (”Ledningen”) i den huvudsakliga sträckningen som angivits på 

bifogad karta. Ledningsägaren ges tillträde till ett arbetsområde om 

normalt 2 meter, men maximalt 4 meter. 
 

1.2 Förändringar, ny sträckning eller ny placering av hela eller delar av 

Ledningen ska överenskommas med Fastighetsägaren skriftligen samt 

karta kompletteras. 
 

1.3 Ledningsägaren har rätt att i andra hand upplåta rättigheterna 

avseende hela eller delar av Ledningen enligt detta avtal, till annan 

ledningsägare för dennes kablar och andra anläggningar. 
 

1.4 Ledningsägaren äger tillträde till fastigheten för Ledningens 

anläggande, nyttjande, underhåll och förnyelse, varvid Ledningsägaren 

har att, i den mån detta kan ske utan väsentlig olägenhet, iaktta av 

Fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg. 
 

1.5 Ledningsägare får, då båda parter har undertecknat detta avtal eller 

om muntlig överenskommelse träffats, omedelbart ta i anspråk de 

upplåtna rättigheterna i punkt 1.1. Ledningsägaren ska i god tid 

underrätta Fastighetsägaren om planerat startdatum för anläggande av 

Ledningen. 
 

2. FÖRESKRIFTER 

2.1 Ledningsägaren äger rätt att efter samråd med Fastighetsägaren ta 

bort träd och andra föremål som är till hinder för Ledningen eller innebär 

direkt fara för Ledningens säkerhet.   På tomtmark ska särskild 

försiktighet iakttas.  Avverkade träd tillhör Fastighetsägaren. Om inte 

Fastighetsägaren själv vill ta hand om träden ska Ledningsägaren lösa in, 

avverka och bortforsla dessa. Ledningsägaren får, då Ledningsägaren 

svarar för avverkningen, inte lämna kvar virke och avverkningsrester så 

att hinder för pågående markanvändning uppstår, eller så att fara för 

insektsangrepp i skogsvårdslagens bemärkelse uppstår. Vidare ska 

behandling mot rotröta utföras om Fastighetsägaren så begär. Om det 

förekommer jordsmitta inom Fastigheten och Fastighetsägaren har 

kännedom om detta ska Fastighetsägaren informera Ledningsägaren om 

jordsmittan innan arbeten påbörjas. Ledningsägaren ska då inhämta 

relevanta myndighetsanvisningar om vilka åtgärder som Ledningsägaren 

ska vidta för att hindra spridning av jordsmittan och vidta dessa åtgärder. 
 

2.2 Ledningsägaren ska i samråd med Fastighetsägaren försöka 

förebygga skador på befintliga markanläggningar och ledningar, till 

exempel dräneringsledningar, dag- respektive spillvattenledningar samt 

övriga ledningar som berörs av ledningsarbetena. Fastighetsägaren ska 

vara behjälplig med att informera om befintliga markanläggningar och 

ledningar. Efter arbeten med Ledningen ska berörd mark återställas till i 

närmast ursprungligt skick samt ledningar och andra markanläggningar 

återställas på sådant sätt att deras funktion inte försämras. Vid arbetet 

ska matjord och alv separeras och återföras med matjorden överst. 
 

2.3 På jordbruks- och skogsmark ska Ledning och tillhörande anordningar 

förläggas så att brukande av jord och skog inte onödigtvis försvåras. 

Fyllnadshöjden över Ledningen vid anläggandet ska, om inte annat 

överenskommits, minst svara mot vad anges i branschstandarden 

”Robust Fiber”. 

 

2.4 Ledningsägaren ska, om Fastighetsägaren begär det, efter 

anläggandet ombesörja kartredovisning av Ledningens faktiska läge och 

redovisa till Fastighetsägaren. 
 

2.5 Fastighetsägaren får inte uppföra byggnad eller anläggning eller 

vidtaga andra åtgärder som kan skada Ledningen eller allvarligt försvåra 

dess nyttjande, tillsyn, underhåll och förnyelse utan att samråda och 

samverka med Ledningsägaren för att söka en lösning.  
 






