
Ansökan om tillstånd för montering av parabol
 

Tillståndet är personligt och kan ej överlåtas.

Ansvar:
Hyresgästen ansvarar för att monteringen sker på ett säkert sätt samt för eventuella skador som kan 
orsakas av parabolen, inklusive alla personskador. Hyresgästen ansvarar även för eventuella kostnader 
som uppstår för återställning vid nedmontering av parabol.

Inga undantag:
Inga undantag från reglerna görs. Vi lämnar heller ingen dispens för felaktiga montage. Har till exem-
pel lägenheten balkong åt fel håll eller saknar balkong är det inget skäl till att frångå reglerna.

Så här ansöker du:
1. Läs först igenom reglerna för montering av parabol. (se baksidan)
2. Fyll i ansökan nedan och skicka/lämna till Tierpsbyggen.
3. Efter skriftligt godkännande av Tierpsbyggen kan montering påbörjas.
4.  När parabolen är monterad meddelar du Tierpsbyggen som kommer och besiktigar  

installationen.

Sökande: (OBS! Det är endast kontraktsinnehavaren som kan ansöka om tillstånd)

Namn Lägenhetsnummer

Adress

Telefon, dagtid E-postadress

  Jag har tagit del av Tierpsbyggens regler om parabolmontage och ansöker om tillstånd för 
montering av parabolantenn enligt dessa. (sätt kryss i rutan)

Ifylls av AB Tierpsbyggen

Godkännande av ansökan: Godkännande av montage:

Datum

Underskrift AB Tierpsbyggen

Namnförtydligande

Datum

Underskrift AB Tierpsbyggen

Namnförtydligande

Blanketten skickas in till AB Tierpsbyggen, Box 2 815 21 Tierp eller lämnas in till receptionen, Centralgatan 17, Tierp



Regler för parabolantenner inom 
Tierpsbyggens bestånd
 

En felaktigt monterad parabol kan innebära en direkt fara för både människor 

och fastighet.

Följande regler gäller för montering av parabolantenn:

1. Parabolen får endast monteras inom balkong eller uteplats. Ingen del av parabolen får sticka 
ut utanför balkongen eller uteplatsens gräns.

2. Parabolen får inte utgöra en fara för människor eller fastighet.

3. Parabolen får endast monteras på stadigt fundament eller fästas på balkongstång som 
spännsmellan balkongens golv och tak utan att skruvas fast i borrhål.

4. Ingen montering får ske genom att borra eller spika hål i fasad, balkongkonstruktion, golv,  
tak, staket, plank, skärmvägg, dörr- eller fönsterkonstruktion eller på ytter- eller innervägg.

5. Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen, inte heller mellan olika lägenheter.

6. Parabolen får inte placeras så att den stör granne.

7. Parabolen får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten.

8. Om hyresvärden på grund av reparation av fastigheten begär att parabolen med tillhörande 
kanalisationer och ledningar tillfälligt ska tas bort, är hyresgästen skyldig att på egen bekost-
nad ta bort och i förekommande fall återuppsätta anläggningen.

Vad händer om parabolreglerna inte följs
Avvikelser från ovanstående regler ska omedelbart rättas till genom ommontering eller nedtagning av 
parabol. Om reglerna inte följs lämnas ärendet över till Kronofogden för handräckning. Kostnaden för 
detta får hyresgästen stå för.


