
                                                                                                      Avtalsnummer:________________ 
 

Revisionsdatum: 26.09.2013 

ANSLUTNINGSAVTAL TILL OPTISKT FIBERNÄT I PEDERSÖRE KOMMUN 

Detta avtal är upprättat mellan ________________________________________________________ 

(nedan kallad medlem) och Andelslaget Pedersöre Fiber (2276626-2 nedan kallat Andelslaget). 

 

Kontaktuppgifter om medlem: 

 

Personsignum eller FO-nummer:_______________________________________________________ 

 

Näradress:________________________________________________________________________ 

 

Postnummer och -anstalt:_____________________________________________________________ 

 

Telefon:_________________________ Mobil:____________________________________________ 

 

E-post:___________________________________________________________________________ 

 

Anslutningspunktens uppgifter: 

 

Lägenhetens namn och RNr:__________________________________________________________ 

 

Adress:___________________________________________________________________________ 

 

 

Andelslaget ämnar bygga och driva ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber inom Pedersöre 

Kommun. Byggnationen kommer att finansieras med en anslutningsavgift som medlemmarna själva 

erlägger. 

 

Med inkomna avtal som grund kommer slutlig projektering över nätet i området att kunna uppgöras. 

 

Betalning av anslutningsavgiften, på nästa sida, sker inom den tid som styrelsen för Andelslaget 

anger, dock tidigast en månad innan nätets byggande på ifrågavarande område börjar. 

 

Fastighetsägaren ger Andelslaget, efter överenskommelse mellan parterna, rätt att utnyttja tomtmark 

för att genomföra nödvändiga mark- och grävningsåtgärder på fastighetens mark eller andra åtgärder 

som är nödvändiga, exempelvis drift och underhåll av fibernätet. 

 

Innan grävningsarbetet på fastighetens område inletts skall fastighetsägaren på sin egen tomtmark 

märka ut vatten, el och andra under mark befintliga installationer som fastighetsägaren själv ansvarar 

för. Grävningsarbetet på egen tomt ansvarar fastighetsägaren själv för. 

 

Karta över överenskommen sträckning upprätthålls av Andelslaget. 

 

Drifts- och underhållsavgifterna (nätavgift) enligt gällande prislista. De som väljer endast röranslutning 

har ingen drifts- och underhållskostnad. 

 

 

 



                                                                                                      Avtalsnummer:________________ 
 

Revisionsdatum: 26.09.2013 

Undertecknad väljer att teckna ett avtal enligt följande alternativ (kryssa): 

  

             1. Aktiv anslutning – egnahemshus  

Anslutningsavgiften 1500 €, betalningen sker i två rater, Första raten (1000 €) erläggs 

då beslut om byggnation på respektive område gjorts. Återstoden betalas då nätet är 

byggt och anslutningen tagits i drift. 

 

             2. Endast röranslutning – egnahemshus  

Anslutningsavgift 1400 €, i denna summa ingår ett anslutet rör ända in i fastigheten 

men utan fiber och utan aktiv utrustning. (Förberedande anslutning för senare 

uppkoppling). Villkor i övrigt enligt punkt 1.  

 

             3. Aktiv anslutning – fastighetsbolag  

Anslutningsavgift 1200 €, betalningen sker i två rater. Första raten (700 €) erläggs då 

beslut om byggnation på respektive område gjorts. Återstoden betalas då anslutningen 

är klar att tas i drift. Separat anslutningsavgift för varje lägenhet som ansluts tillkommer.  

 

             4. Aktiv anslutning – lägenhet  

Anslutningsavgift 300 € per lägenhet. Anslutningsavtalet tecknas av lägenhetens ägare. 

Bostadsbolaget tecknar avtal för fastigheten enligt punkt 3.  

 

             5. Aktiv anslutning – företag 

Anslutningsavgift 1500 €. Villkor i övrigt enligt punkt 1.  

 

             6. Aktiv anslutning – egnahemshus 

Anslutningsavgift 1500 €, betalningen sker i tre rater på 500 €/st. 

 

 

En förutsättning för att kunna teckna en anslutning är att bli medlem i Andelslaget. Medlemsavgiften är 

50 €/medlem. En medlem har alltid en röst i andelsstämman. 

 

Detta avtal förfaller om inte Andelslaget tagit beslut om byggande på område före 31.12.2014 

 

Jag har tagit del av och accepterar villkoren i bilagan till detta bindande avtal. 

 

 

______________________den___/___20___                ______________________den___/___20___ 

 

 

_____________________________________               _____________________________________ 

     Fastighets-/lägenhetsägarens underskrift                         Andelslaget Pedersöre Fiber underskrift 

 

 

_____________________________________               _____________________________________ 

                   Namnförtydligande                           Namnförtydligande 

 

 

Detta avtal är uppgjort i två likalydande exemplar, ett för vardera parten. 


