
AVTAL OM ANSLUTNING TILL BREDBANDSNÄT 
Undertecknad Fastighetsägare tecknar härmed ett åtagande att med medlemsinsats ingå          
som delägare i det bredbandsnät som Spöland-Vännfors Byanät Ekonomisk Förening,          
nedan kallad Föreningen, äger. 

- Aktiv anslutning innefattar anslutning av fibernät till en byggnad i fastigheten, del i              
fibernät, nödvändig aktiv utrustning samt Internetaccess. 

- Passiv anslutning innefattar endast dragning av kanalisation och fiber till fastigheten,            
dock ej aktiv utrustning och ej Internetaccess. 

Fastighetsägarens åtaganden 
Som medlem i Föreningen ingår skyldigheten att betala medlemsinsats, årsavgift samt, för            
medlemmar med aktiv anslutning, månadsavgift. 

Årsavgiftens storlek beslutas av föreningsstämman. 

Medlemskapet medför stadgeenliga rättigheter att påverka den ekonomiska föreningens         
verksamhet. 

Månadsavgiften avser drift och underhåll av bredbandsnätet samt Internetaccess.         
Månadsavgiftens storlek beslutas av Föreningens styrelse. 

Fastighetsägare med passiv anslutning kan ingå med endast del av medlemsinsats till dess             
att medlemmen övergår till aktiv anslutning. Fastighetsägare med aktiv anslutning skall           
betala in hela insatsen. Fastighetsägaren åtar sig att betala in hela eller överenskommen del              
av insatsen (beroende på anslutningsform) till Föreningen enligt faktura. 

För anslutning av fler än en byggnad på fastigheten tillkommer en särskild anslutningsavgift             
för varje tillkommande byggnad. Fastighetsägaren åtar sig att betala in anslutningsavgiften           
till Föreningen enligt faktura. 

Fastighetsägaren medger att Föreningen, efter samråd med Fastighetsägaren, genomför         
nödvändiga mark- och grävningsåtgärder på fastigheten. Karta över överenskommen         
ledningssträckning upprättas i efterhand av Föreningen. 

Fastighetsägaren svarar själv för grävningsarbete och kabeldragning på egen tomtmark från           
ledningsstam till de byggnader som ska anslutas samt för håltagning i anslutna byggnader.  

Fastighetsägaren ansvarar för att märka ut vatten, el, tele och andra under mark befintliga              
installationer på sin fastighet för eventuell grävning av stamledning över fastigheten.  

Föreningens åtaganden 
- Föreningen åtar sig att bygga och installera bredbandsnätet enligt den anslutningsform            
som Fastighetsägaren valt. 

- Föreningen åtar sig att utföra drift och underhåll av bredbandsnätet samt att leverera              
Internet-access till fastighetsägare med aktiv anslutning.   



Val av anslutningsform 
Undertecknad Fastighetsägare tecknar sig som medlem i Föreningen enligt följande          
alternativ (kryssa): 

 

Aktiv anslutning, enfamiljshus 

 

Aktiv anslutning, flerfamiljshus / fastighet med flera byggnader 

 

Aktiv anslutning, företag med fyra eller färre anställda 

 

Passiv anslutning 

 

För senare övergång från passiv till aktiv anslutning betalas mellanskillnaden mellan erlagd            

del av medlemsinsats och hela insatsen för aktiv anslutning. 

 

Medlemsinsats: 18 000:- Installationskostnad 11 000:- Totalt: 29 000:-  
Månadsavgift: 150 kronor per månad inkl. moms 

 

Medlemsinsats: 18 000:- Installationskostnad 11 000:- Totalt: 29 000:- 
Månadsavgift: 150 kronor per månad för medlems anslutning (1 anslutning). 

150 kr per månad för hyresgästs anslutning 

 

Anslutningsavgift för ytterligare byggnader: 

29 000 kronor per byggnad exkl. moms. 

Antal ytterligare byggnader: ................. 

 

Medlemsinsats: 18 000:- Installationskostnad 11 000:- Totalt: 29 000:- 
Månadsavgift: 150 kronor per månad inkl. moms 

 

Indragning av kanalisation inklusive fiber  

Medlemsinsats: 15 000:- Installationskostnad 11 000:- Totalt: 26 000:-  

Ingen månadsavgift  



Underskrifter 
Detta avtal har undertecknats i två exemplar varav Fastighetsägaren och Föreningen tagit            
var sitt. 
 

Fastighetsbeteckning: ............................................................................................................. 

Kommun: ................................................................................................................................. 

 
 

Undertecknad av fastighetsägare/behörig företrädare för juridisk person 

Ort och datum: ........................................................................................................................ 

Underskrift: .............................................................................................................................. 

Namnförtydligande: ................................................................................................................. 

Person- eller organisationsnummer: ....................................................................................... 

Adress till fastigheten: ............................................................................................................. 

Telefon: .................................................................................................................................... 

E-postadresser: ....................................................................................................................... 

 

 

För Spöland-Vännfors Byanät Ekonomisk Förening org.nummer 769611-4508 

Ort och datum: ........................................................................................................................ 

Underskrift: .............................................................................................................................. 

Namnförtydligande: ................................................................................................................. 


