
 
 
 
 

 

AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT 

1 PARTER 

1.1 _______________________________________________________ 

Namn  Personnummer 

_______________________________________________________ 

Adress 

nedan ”Medlemmen” 

1.2 Södra Kinds Fiber ekonomisk förening, 769622-3895, nedan ”Föreningen” 

2 BAKGRUND 

2.1 Föreningen har att bygga och driva ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber 

(fibernät), nedan ”Projektet”. Föreningen upphandlar avtal för entreprenad, drift och 

operatör. Medlemmen har att bistå Föreningen under projekttiden i enlighet med 

detta avtal i syfte att minska kostnaden för projektet. 

2.2 Syftet med detta avtal är att ansluta en eller flera byggnader på medlemmens 

fastighet till fibernätet. Detta avtal är inte tillämpligt vid flera anslutningar till en och 

samma byggnad, dvs. vid anslutning av flerfamiljshus eller liknande. 

2.3 Detta avtal är bundet till den fastighet som omfattas av avtalet enligt punkten 3.1 

nedan. 

2.4 Medlemmen är genom sitt medlemskap i Föreningen bunden av Föreningens 

stadgar. 

3 ANSLUTNING 

3.1 Medlemmen äger fastigheten _____________________________________ 

nedan ”Fastigheten”. 
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3.2 På Fastigheten finns beläget ____ byggnad/byggnader som skall anslutas till 

fibernätet. 

3.3 Varje byggnad enligt punkten 3.2 motsvarar en anslutning.  

3.4 Medlemmen förbinder sig att utan ersättning utföra minst tre (3) stycken 

dagsverken á åtta (8) timmar motsvarande totalt tjugofyra (24) timmars arbete i 

Projektet per anslutning. Vid två anslutningar skall Medlemmen utföra minst sex (6) 

dagsverken, o.s.v. För det fall Medlemmen inte kan utföra sina dagsverken har 

Medlemmen att på egen bekostnad anlita en ersättare. 

3.5 Dagsverken skall utföras av Medlemmen eller den Medlemmen har anlitat i sitt 

ställe i god tid före Projektets avslut. Tidpunkt för dagsverken liksom arbetets 

innehåll bestäms genom särskild överenskommelse mellan Medlemmen och 

Föreningen. 

4 INSATS 

4.1 Medlemmen skall erlägga ersättning för insats per anslutning till Föreningen. 

Insatsen per anslutning uppgår till högst tjugotusen (20 000) kronor. 

4.2 Betalning för insats enligt punkten 4.1 skall erläggas genom betalning till 

Föreningens bankgiro nr 702-2916 enligt nedan.  

4.2.1 Med tiotusen (10 000) kronor senast fyra veckor efter detta avtals undertecknande. 

4.2.2 Med resterande belopp senast den dag som Styrelsen anger. Det resterande 

beloppet för insatsen enligt denna punkt beslutas av Styrelsen efter avstämning av 

prognos för Projektets totala kostnad. 

4.2.3 Det resterande beloppet enligt pkt. 4.2.2 kan av Styrelsen delas upp i flera 

inbetalningar, dock senast den dagen anslutning till fibernätet har skett. 

4.2.4 Som referens för betalningen skall anges medlemsnummer och namn jämte 

fastighetsbeteckning. 
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4.3 Föreningen har vid oförutsedda utgifter hänförliga till Projektet rätt att ta ut 

ersättning i form av en tilläggsinsats per anslutning. Eventuell tilläggsinsats 

beslutas av stämman. 

5 OPERATÖR OCH DRIFT 

5.1 Föreningen har rätt att ta ut ersättning av Medlemmen för underhåll och drift enligt 

vad som framgår av Föreningens stadgar. 

5.2 Föreningen upphandlar och tecknar avtal med operatör för leverans av tjänster via 

fibernätet. Levererad tjänst består i första hand av ett grundpaket innefattande 

bredband upp till 100 Mb, ett tv-kanalpaket samt telefoni. Till detta kommer 

kostnaden för löpande underhåll och administration.  

5.3 Föreningen fakturerar Medlemmen för kostnader hänförliga till punkten 5.1 ovan. 

6 INSTALLATION 

6.1 Föreningen tillser att grävarbete sker fram till Medlemmens tomtgräns. Medlemmen 

förpliktar sig att själv tillse att grävarbete från tomtgränsen till byggnad för 

anslutning utförs i god tid före Föreningens nedläggning av fiberkabel. 

6.2 Medlemmen ansvarar för förläggning av levererad kabel i byggnaden, indragning i 

byggnad samt väggmontering av anslutningsbox och mediaomvandlare i enlighet 

med de instruktioner som Föreningen tillhandahåller. 

6.3 Dagsverken vilka utförs av Medlemmen eller den Medlemmen anlitar omfattar inte 

entreprenadarbete inom Medlemmens egen tomtgräns.  

6.4 Medlemmen ansvarar för att Medlemmens åtaganden enligt punkterna 6.1 – 6.2 är 

utförda senast då Föreningen installerar fiber och ansluter mediaomvandlaren. 

Medlemmen skall vara Föreningen behjälplig vid installation av fiber och anslutning 

av mediaomvandlaren. 

6.5 Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom den anslutna 

byggnaden. 
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7 ÖVRIGT 

7.1 Medlemmen får inte manipulera utrustning eller belasta fibernätet på ett onormalt 

sätt. 

7.2 Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela sin tillgång till fibernätet utanför 

tomtgränsen. 

7.3 Detta avtal är bundet till den fastighet som avtalet omfattar enligt punkten 3.1 ovan. 

Medlemmen skall därför vid en eventuell fastighetsöverlåtelse verka för att överlåta 

detta avtal med erlagd insats till den nye fastighetsägaren. 

7.4 Detta avtal är villkorat av förutsättningarna för att Projektet enligt ovan kan utföras. 

Medlemmen bär ansvaret för sin del av de kostnader som Föreningen kan ha 

åsamkats vid nedläggning av Projektet. 

7.5 För det fall Medlemmen inte uppfyller sina åtaganden enligt detta avtal äger 

Föreningen rätt att i enlighet med Föreningens stadgar utesluta Medlemmen ur 

Föreningen. Medlemmen har vid uteslutning pga. avtalsbrott förverkat sin insats till 

Föreningen. 

------------------------ 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav vardera parten tagit varsitt. 

 

Fastighetsägaren   Södra Kinds Fiber ek. för. 

 

________________________  ________________________ 

Underskrift     Underskrift 

 

________________________  ________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


