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FASTIGHETSANSLUTNINGSAVTAL 
PARTER

Fastighetsägare/Delägare/Medlem:
Fastighetsägare: Pers.nr:

Fastighetsägare: Pers.nr:

Adress: 

Postnummer och ort: 

Telnr: Mobilnr.:

E-post: 

Nedan kallad Medlemmen

Fastighetsbeteckning:  

Ledningsägare: 
Dalnet Ek. förening 
c/o Mikael Harling
Järn Låssbyn 7
464 93 MELLERUD
org.nr. 769625-8685 
nedan kallad Föreningen

Avtalets syfte 
Syftet med detta avtal är att ansluta Medlemmens fastighet, nedan kallad Fastigheten, till det 
fibernät som Föreningen bygger i området. 

Allmänt 
Föreningen bygger och driver ett passivt kommunikationsnät baserat på optisk fiber, nedan kallat 
Fibernätet. 
Föreningen förbereder och dimensionerar Fibernätet så att en anslutning till detta möjliggörs för 
Fastigheten. Medlemmen kommer att i första hand kunna erhålla tjänsterna: 
Bredband,
Fast telefoni
TV via Fibernätet.

Föreningen har finansierar byggnationen av Fibernätet genom bidrag och medlemstillskott.
Nytillkomna Medlemmar kan ej tillgodose bidragsdelen så lägsta insats för nyanslutning är SEK 
35 000.
Föreningen upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar i enlighet med nedanstående 
regler. 

Avtalsregler 
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§1 Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar samt har betalat Föreningens
årsavgift/medlemsavgift om SEK 200.

§2 Medlemmen förbinder sig att på begäran från Föreningens styrelse betala Föreningens
första medlemsinsats om minimum SEK 20 000 samt föreningens andra medlemsinsats om högst 
SEK 200 000. 

§3 Medlemmen ansvarar ekonomiskt för nedgrävning av från föreningen överlämnad optoslang 
inom egen bostadstomt/trädgård, fram till Föreningen överenskommen punkt vid medlems 
husvägg. Indragning i byggnad, samt montage av fiberuttag/media-omvandlaren ombesörjes av 
Föreningen. Elanslutning till media-omvandlaren är Medlemmens ansvar att ombesörja.

§4 Föreningen ombesörjer att vid installationstillfället tillse att media omvandlaren har länk mot 
Föreningens Nodhus, detta så att Medlemmen har funktion att kunna beställa tjänst.

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

§6 Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens
gränser.

§7 Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens 
stadgar. Sådant utträde påverkar inte Medlemmens ansvar för erläggande medlemsinsats för byggandet
av Fibernätet. Medlemmen betalar alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i samband 
med byggnationen. 

§8 Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen om kraven enligt § 5 och
§6 inte följs. 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.

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

§10 Tvister i anledning av detta avtal avgörs i samråd eller om dess tillämpning skall slutligt avgöras, 
enligt svensk lag av allmän svensk domstol.

§11 Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om förutsättningarna för 
byggstart och drift av Fibernätet i sin helhet inte kan uppfyllas. Medlemmen betalar då sin del av de 
kostnader Föreningen kan ha ådragit sig och förbinder sig att samtidigt lämna Föreningen genom 
utträde enligt stadgarna.

§12 För drift- och underhåll av Fibernätet tas ut avgift som fastställs av Föreningen.

§13 För nyttjande av tjänster i nätet beställs och betalas tjänster till vald operatör av Medlemmen.

§14 Vid försäljning/avyttring av fastigheten förbinder sig Medlemmen att överföra detta avtal till ny 
fastighetsägare.

§15 Personuppgiftslagen PUL. Föreningen kommer att sammanställa medlemsmatriklar och underlag 
för upphandling, drift och underhåll av Fibernätet. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom 
Föreningen. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan dock komma att lämnas 
ut till externa mottagare såsom företag inom databranschen, rese-,turist-, hotell och fritids-branschen 
för att marknadsföra Föreningen i syfte att kunna upphandla prisvärda teletjänster i nätet. 
Medlemmen har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, 
efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Föreningen, få besked om vilka personuppgifter om 
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Medlemmen som Föreningen behandlar och dessa behandlas. Medlemmen har också rätt att enligt 28 
§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter om Medlemmen som är felaktiga. 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort och datum

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

Medlem 
Fastighetsägare        Fastighetsägare

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

Namnförtydligande         Namnförtydligande

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

Ort och datum

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

Dalnet Ek. förening 

Firmatecknare

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

Namnförtydligande

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

Detta avtal skickas underskrivet i två exemplar till:
Dalnet Ek. förening
c/o Mikael Harling
Järn Låssbyn 7
464 93 MELLERUD

Ni kommer att få undertecknat avtal i retur.
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