
 

 
 
Avtalsvillkor till Fastighetsanslutningsavtal mellan Kville Fiber ekonomisk förening 
och medlem i föreningen 
Reviderat avtal avseende nyanslutningar 
 
 
Avtalsregler 
§ 1 Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, samt betalt Föreningens årsavgift. 
 
§ 2 Medlemmen förbinder sig betala medlemsinsats enligt Fastighetsanslutningsavtalet om SEK 19 600 samt 

anslutningsavgift vid färdig fiberinstallation, SEK 20 000 plus moms (SEK 25 000).  
Dessutom eventuella överenskomna tillkommande kostnader. 
 

§ 3 Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom Fastigheten ingående i Fibernätet och som är 
avsett för Medlemmens behov. 

 
§ 4 Medlemmen ansvarar för grävning på egen tomt (trädgård) samt håltagning och indragning av fiberpatch i byggnad. 

Medlemmen ansvarar för montering av teknisk utrustning enligt instruktioner som Föreningen tillhandahåller. 
 

§ 5 Föreningen ansvarar för 100 meter grävning, eller enligt överenskommelse, och dragning av fiber fram till 
Medlemmens byggnad. Fibern avslutas i anslutningsbox på utsidan av byggnad. 

 
§ 6 Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt.  
 
§ 7 Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens gränser. 
 
§ 8 Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar. Sådant 

utträde påverkar inte Medlemmens ansvar för erläggande av insats för byggandet av Fibernätet. Medlemmen betalar 
alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i samband med byggnationen.  

 
§ 9 Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen under maximalt 2 månader om kraven enligt § 6 och 

§ 7 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den tiden berättigad till någon reduktion av 
årsavgift eller annan avgift som Föreningen eller annan fordringsägare normalt har rätt till. 
 

§ 10 Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp Medlemmens medlemskap i Föreningen åberopande i stadgarna 
vissa angivna situationer och då upphör också detta medlemsavtal. Dock påverkas inte Medlemmens ansvar för 
erläggande av insats. Medlemmen betalar alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i samband med 
byggnationen.  

 
§ 11 Utgår vid nyanslutning 
 
§ 12 Utgår vid nyanslutning. 
 
§ 13 För drift- och underhåll av anläggningen tas ut avgift som fastställs av Föreningen enligt stadgarna. 
 
§ 14 För nyttjande av tjänster i Fibernätet betalas, för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst, avgifter enligt av Föreningen 

avtalad taxa. 
 
§ 15 Föreningen äger rätt att stänga av leveransen om betalning av avgifter enligt § 13 och § 14 ej skett inom 30 dagar efter 

påminnelse, tills betalning erhållits. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den tiden berättigad till 
någon reduktion utav årsavgift, månadsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen eller annan 
fordringsägare normalt har rätt till. 

 
§ 16 Avyttras ansluten Fastighet upphör medlemskapet i Föreningen och nyttjanderätten enligt Föreningens stadgar. Ny 

ägare till nätansluten fastighet kan antingen bli medlem i Föreningen och skriva nytt fastighetsanslutningsavtal utan 
anslutningsavgift eller välja att helt stänga anläggningen 

 
   § 17 Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall slutligt avgöras enligt svensk lag av allmän domstol 


