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ERBJUDANDE – fiberarbete på egen fastighet 
 

Bakgrund 

SLL Energi & Infrastruktur har fått i uppdrag att bygga fibernätet i Ert område. Vårt uppdrag sträcker sig fram till respektive 
fastighetsägarens tomtgräns och det åligger sedan fastighetsägaren att utföra resterande arbete. Vi vill med detta erbjudande underlätta 
för de fastighetsägare som föredrar att anlita hjälp för det återstående arbetet. 
 

Vårt erbjudande till Dig  

Vi erbjuder att utföra följande arbete (ej ROT-avdrag):  Pris inkl moms  
 
 Förläggning av fiberkanalisation på tomtmark (max 25 m)    1 895 kr/st  
• Utförs med en liten multimaskin för minimal åverkan på markytan 
• Avser förläggning i grönyta 
• Tilläggskostnad 99 kr/m vid sträcka överskridade 25 m (regleras i efterhand)  

 
 Utsättning med kabelsökare inför förläggning    295 kr/st   
• Fastpris avser utförande i samband med förläggningen 

 
 Håltagning i fasad och montage av kundfiberbox inomhus   995 kr/st 
• Tidsbokas på internet och förutsätter att fastighetsägaren är hemma vid utförandet 
• Plats för håltagning skall vara utmärkt på fasad 
• Fiberboxen monteras i direkt anslutning (max 3 m) till hålet på innervägg 
• Installationsarbete utöver ovan utförs som ett separat uppdrag och debiteras med 540 kr/tim inkl moms (material tillkommer). Önskemål om 

separat installationsarbete anges i samband med tidsbokningen (se nedan). 
 

  Så här enkelt beställer Du 
 

1. Gå till www.sllab.se/bestallning och klicka på ”Fiberarbete på egen fastighet” 

2. Fyll i formuläret enligt instruktioner och klicka på ”Skicka in” beställning 

3. Betala in totalbeloppet för valda tjänster till bankgiro 5739-9974, märk betalningen med namn och fastighetsbeteckning 

4. När betalning kommit oss tillhanda skickar vi en bekräftelse med en Bokningskod samt information om tidsbokning 

5. Boka tid på www.sllab.se/tidsbokning (ange Bokningskod som är angiven i din e-postbekräftelse) 

 

Ni är hjärligt välkomna med frågor under fiberbyggnationen!  
Ni kontaktar oss via www.sllab.se/kundärende 

 
 
 

Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret –14 gäller för arbetet 

SLL Energi & Infrastruktur AB grundades 2004 och verksamheten är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Bolaget är godkänt för 
F-skatt, innehar  allrisk- och ansvarsförsäkring samt är medlem i Sveriges Byggindustrier. Ovanstående rabatterade fastpriser kan erbjudas tack vare vår 
webbaserade beställningsprocess samt att vi inte behöver administrera ROT-avdrag och göra kreditupplysningar. 


