
3:1 Anslutningsavtal fiber 
- ur ett juridiskt perspektiv



Här kan du skriva din text

3:1 Anslutningsavtal fiber 
- ur ett juridiskt perspektiv

• Avtalsvillkoren ur ett juridiskt perspektiv

• Utformningen av avtalsvillkoren

• Vad man särskilt kan beakta och reglera



Här kan du skriva din text

Avtalet

Ett avtal reglerar rättigheter och skyldigheter för 

avtalsparterna. Den grundläggande fråga är vad dessa 

rättigheter och skyldigheter innebär.

Frågor att beakta för att undvika de vanligaste avtalsrättsliga 

problemen.

• När och hur uppkommer avtalsbundenhet?

• Vad innebär avtalet?

• Vad sker om en part inte uppfyller sin del av avtalet?

• Hur ska avtalet tolkas?

• Vilken inverkan ska ändrade förhållanden ha på avtalet?



Här kan du skriva din text

Vanlig utformning av avtalen



Här kan du skriva din text

Det konsumenträttsliga 

perspektivet
• Tvingande bestämmelser i olika lagar till förmån för 

konsumenter.

• Avtalsvillkorslagen (lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden).

• Tolkningen av avtalet.



Här kan du skriva din text

Avtalsvillkorslagen

Det finns i huvudsak tre kategorier av avtalsvillkor som kan anses oskäliga.  

• Avtalsvillkor som strider mot tvingande regler eller allmänna 

rättsprinciper.

• Avtalsvillkor som avviker från lagstiftning som inte är tvingande, men där 

avvikelsen ger näringsidkaren en förmån eller berövar en konsument en 

rättighet så att det blir en orimlig obalans i avtalet mellan parterna. 

• Avtalsvillkor som utformats på ett vilseledande eller oklart sätt. 



Här kan du skriva din text

Utformande av avtalsvillkor

När avtalsvillkor utformas ska man således beakta den

konsumentskyddande lagstiftningen och beakta att det inte uppkommer en

orimlig obalans i avtalsvillkoret, samt utforma villkoret så att det inte är

vilseledande eller oklart.



Här kan du skriva din text

Vanligt förekommande fel

Exempel på felaktigt utformade avtalsvillkor som är vanligt förekommande 

i branschen.

• Tillträde till fastighet

• Bindningstid 

• Avbeställningsavgift

• Reklamation



Exempel 1
Tillträde till fastighet

Felaktigt villkor

X§ Fastighetsägaren ger genom avtalet Bolaget 

rätt att tillträda mark och byggnader.

Korrekt villkor

X§ Fastighetsägaren ska bereda Bolaget eller 

av denne anlitad underentreprenör tillträde till 

fastigheten för utförande av installationen samt 

till byggnader i den utsträckning som behövs för 

att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden 

enligt avtalet. 

Kommentar: Det saknas koppling till att tillträdet enbart avser utförande av 

installation eller för att kunna fullgöra ingånget avtal. 



Exempel 2
Bindningstid

Felaktigt villkor

X§ Undertecknad beställning är bindande för 

Fastighetsägaren i 24 månader. 

Korrekt villkor

X§ Undertecknad beställning är bindande för 

Fastighetsägaren och kan hävas om Bolaget inte 

levererar enligt angiven tidplan och det kan 

anses vara av väsentlig betydelse för kunden.

Kommentar: Konsument har rätt att häva avtalet om näringsidkarens 

dröjsmål är av väsentlig betydelse. Häver konsumenten avtalet på den 

grunden har näringsidkaren inte rätt till betalning för tjänsten.  



Exempel 3
Avbeställningsavgift

Felaktigt villkor

X§ Bolaget har vid avbeställning rätt att fakturera 

en avbeställningsavgift på 9 900 kronor. 

Korrekt villkor

X§ Bolaget har vid en avbeställning rätt till 

skälig ersättning för kostnader till följd av att 

arbetet ställs in. 

Kommentar: Näringsidkaren har endast rätt till ersättning för den del av 

tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots 

avbeställningen. 
(Näringsidkaren får förbehålla sig en på förhand angiven ersättning endast om den är att anses 

som skälig). 



Exempel 4
Reklamation

Felaktigt villkor

X§ Reklamation av faktura eller tjänst ska för att 

kunna göras gällande framställas skriftligen inom 

30 dagar från fakturadatum eller då tjänsten 

utfördes. 

Korrekt villkor

X§ Reklamation mot faktura eller tjänst ska ske 

inom skälig tid efter det att omständighet som 

föranlett invändningen upptäckts eller borde ha 

upptäckts. 

En reklamation som framställs inom två månader 

är alltid att anses vara inom skälig tid. 

Kommentar: Reklamation ska göras inom skälig tid och för en konsument 

är skälig tid alltid minst två månader. Det kan inte ställas krav på att 

reklamationen ska vara skriftlig.. 



Här kan du skriva din text

Att särskilt beakta och reglera

inför installationen

• Beställare annan än fastighetsägare

• Förberedelse för installation

• Utrymmen, tillträde

• Hinder vid installation, förseningar

• Kravställning på eventuellt fastighetsnät



Här kan du skriva din text

Att särskilt beakta och reglera

avseende befintlig installation

• Äganderätt och omsorgsplikt

• Felanmälan, avhjälpning (inklusive provisoriska lösningar)

• Tekniskt underhåll och teknikuppgraderingar

• Avstängning av förbindelsen

• Överlåtelse av fastighet
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