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Avtal för anslutning av medlems fastighet till i Borgvik Fibernät. 
 

Mellan Borgvik Fibernät ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen) och ägare av 

fastigheten________________________________________________ 
nedan kallat Medlemmen har följande avtal träffats på villkor som anges nedan. 

 

 
 

Med tjänsteinnehåll Vilande 

 

Bostad     
     

Flygel     
     

Ekonomibyggnad     
 

    
 

    

Bakgrund 

Föreningen äger, upplåter kapacitet och driver ett kommunikationsnät baserat på optisk 

fiber. Föreningen ansvarar för slutande av tjänsteleverantörsavtal efter beslut av,  

serviceavgifter samt eventuella inkomster från övriga intäkter. 

 

Avtalsregler  
 
§ 1. Detta avtal gäller för Medlemmen som beviljats medlemskap i Föreningen samt betalt 

Föreningens årliga medlemsavgift, insats jämte andra avgifter som föreningen 
bestämmer.  

 

§ 2. Insats för anslutning till Föreningens fibernät erläggs till Föreningen. 
Insatsen är 22 000 kr per anslutning. Beloppet betalas till Föreningens bankgiro 245-
9972 senast 30 dagar efter ömsesidigt godkännande av detta avtal mellan Medlemmen 
och Föreningen.  
 

§ 3. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom Fastigheten.  
 

§ 4. Föreningen ansvarar för: 
i)  Kanalisation, fiberblåsning och installation fram till Medlemmens tomtgräns samt 
ii) (i gällande fall) nedläggning av fiberslang och fiberblåsning mellan tomtgräns o 

Medlemmens byggnad, montering av yttre anslutning, håltagning, tätning och 
montage av inre mediaenhet i Medlemmens byggnad/byggnader vid av 
Medlemmen anvisad plats i närhet av eluttag 
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§ 5. Medlemmen ansvar för: 
i) grävning på egen tomt sker inom planerad tid, så att installationsarbetet in till 

Medlemmens fastighet inte förlängs.  
 

- Om sådant grävningsarbete inte utförs inom planerad tid påförs Medlemmen de 
merkostnader som uppkommer.  
Medlem kan, mot av Föreningen upphandlad taxa få grävningsarbeten utförda på den 
egna tomten. 
Föreningen tar inget ansvar för eventuella skador eller återställningsarbeten på 
Medlemmens tomt. 
Medlemmen skall vara i skälig omfattning behjälplig när den av Föreningen anlitade 
entreprenören installerar fiber och ansluter teknisk utrustning. 
 
 

§ 6. Då Medlem tecknar kontrakt och vill ansluta sig till Borgvik Fibernät tillkommer en 
administrativ kostnad om 1000: - kr ex. moms vilket påföras Medlemmen. Detta då det 
uppstår merkostnader för projektering, mätning, mm. Ger kanalisationarbetet och 
inkoppling till fastigheten, kostnader som överstiger den stadgade insatsen, får 
Medlemmen utöver administrativ kostnad, även betala den del av merkostnaderna som 
överstiger insatsbeloppet. 

 
 

§ 7. Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt.  
 
 

§ 8. Medlemmen får inte utnyttja, vidare upplåta, sända eller på annat sätt dela ut sin 
tillgång till nätet utanför Fastighetens gränser.  

 
 

§ 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. Under 
sådan avstängningsperiod är Medlemmen inte berättigad till någon reduktion utav 
årsavgift, månadsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen beslutat 
skall uttas av medlem.  

 
 

§ 10. Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen i 
enlighet med Föreningens stadgar. Utträde medför inte rätt till återbetalning av insatsen 
Medlemmen betalar alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i samband 
med drift och underhåll fram till tidpunkten för utträdet och till den del sådana 
kostnader inte täcks av insatsen.  

 
 

§ 11. Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp Medlemmens medlemskap i 
Föreningen åberopande i stadgarna vissa angivna situationer och då upphör också detta 
avtal. Medlemmen betalar alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i 
samband med drift och underhåll på så sätt som anges i § 10.  
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§ 12. Föreningens styrelse har rätt att stänga nätverks port för medlem i det fall att denne 
underlåter att betala de av föreningen bestämda kostnader och avgifter som krävs för 
underhåll och drift av fibernätet. En avstängning skall föregås av tydlig varning och 
intention från föreningens sida. Datum för avstängning och eventuella kostnader för att 
återansluta, öppna porten, kunden till fibernätet skall tydligt framgå i minst 30 dagar 
före avstängning. Under sådan avstängning är Medlemmen inte berättigad till någon 
reduktion utav årsavgift, månadsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som 
Föreningen beslutat skall uttas av medlem. Endast genom utträde ur föreningen kan 
dessa kostnader avslutas. 

 
 
 

§ 13. Avgifterna betalas i förskott årsvis, halvårsvis. 

 

§ 14. Avyttrar Medlemmen fastigheten som anslutits till fibernätet upphör medlemskap i 
Föreningen. Fastighetens anslutning till fibernätet skall dock fortsätta gälla i enlighet 
med Föreningens stadgar. 
Avyttrande medlem äger skyldighet att informera föreningen om avslutande av 
medlemskap och anmälan om ny ägare. Detta för att medlemsavgifter och övriga 
avgifter inte skall debiteras mot icke medlem samt att ny ägare skall erbjudas anslutning 
till fibernätet. 
Ny ägare till ansluten fastighet skall ej erlägga ny insats. Denna kan antingen genom att 

erlägga bestämd medlemsavgift bli medlem i Föreningen och ansluta sig till detta avtal 

eller välja att avstå från medlemskap och anslutningsavtal och därmed stänga 

fastigheten från anslutning. 

 

§ 15. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall slutligt avgöras av allmän 

domstol. 
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Medlemmen 

 

 

 Borgvik Fibernät E. Förening 

Underskrift 

 

 

 Firmatecknare 

Namnförtydligande 

 

 

 Namnförtydligande 

Personnummer 

 

 

 Firmatecknare 

Adress 

 

 

 Namnförtydligande 

Postadress 

 

 

  

Underskrift ytterligare ägare 

 

 

  

Personnummer ytterligare ägare   

   

Avtalet skall undertecknas av samtliga ägare! 

Undertecknad godkänner härmed ovanstående villkor.  
  
  
  

 ____________________________  den  20- __  -  __  

  

  

  

 


