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Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet
(Klockestrand)

Genom detta Avtal, som är upprättat mellan
______________________________________________
(nedan kallad Fastighetsägaren) och Kramfors Mediateknik AB, organisationsnummer: 556534-3562
(nedan kallad Nätägaren alt Mediateknik), har parterna kommit överens om att ansluta fastigheten
med fastighetsbeteckning……………..………...(nedan kallad Fastigheten) till Kramfors kommunnät
Samtliga uppgifter måste vara ifyllda och tydliga för att Avtalet skall vara giltigt.

Uppgifter för fastighetsanslutningen
För- och efternamn

Personnummer 19xx-xx-xx-xxxx

Adress

Fastighetsbeteckning

Postort

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress
Faktureringsuppgifter
Faktura-adress (om annan adress än anslutningsadress)
Postnr

Postort

Land (om ej sverige)

 Jag är ensam ägare till Fastigheten.
 Jag är delägare till Fastigheten och jag intygar att jag har fullmakt från samtliga ägare till fastigheten.
 Jag är inte ägare till Fastigheten men intygar att jag har fullmakt från samtliga ägare till Fastigheten.
 Jag har förstått och accepterar kraven för tillgänglighet för entreprenörerna till fastigheten.
 Jag har förstått och accepterar kraven för att strömtillförsel till CPE inte bryts under byggfasen
Anslutningsavgift: 11.900 kr.



Jag önskar att delbetala min anslutningsavgift och önskar mer information om aktuella
delbetalningslösningar* vid betalningstillfället. * Enligt gällande marknadsvillkor vid betalningstillfället
 Jag har förstått och accepterar kraven i bilaga 1.
 Jag har förstått och accepterar kraven i bilaga 2.
 Jag har förstått och accepterar förklaringarna i bilaga 3 och 4. ”Förklaring av termer”
Signatur Fastighetsägare

______________________________________

Signatur Nätägare

______________________________________

Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina personuppgifter skall hanteras av Kramfors Mediateknik AB enligt PUL:lagen
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Bilaga 1.
Anslutningsvillkor


Nätägaren åtar sig att ansluta Fastigheten till kommunnätet med överlämningspunkten vid fastighetsgränsen.



I installationen ingår anslutning till Fastigheten med överlämningspunkten vid fastighetsgränsen, inkoppling och montering av
fiberkonverter (CPE) i bostaden samt montering av servicebox på fasaden. Digitala tjänster beställs separat hos valfri
tjänsteleverantör som finns tillgänglig i kommunnätet.



Utsättning samt återställning på fastigheten ingår ej, detta ombesörjer Fastighetsägaren.



Grävning på Fastigheten, håltagning i yttervägg, samt invändig kabeldragning ingår EJ i installationen, montering och
installation av fiber & fiberkonverter ingår i installationen.



Nätägaren bestämmer, eventuellt i samråd med Fastighetsägaren, var överlämningspunkten skall upprättas men denna skall
finnas strax utanför fastighetsgränsen.



Grävning på Fastighetens mark utförs av Fastighetsägaren enligt Robusta Nät, Utgåva 2, 2011-10-21.
Anvisningar lämnas av projektets styrgrupp, förbrukningsmaterialet kan hämtas ut hos Nätägarens materialhantering



Grävning på egen fastighet skall utföras innan aviserat sista datum. Sista datum aviseras av Nätägaren när projektplaneringen
är klar av kontrakterad entreprenör. Schaktdiket på egen fastighet skall lämnas öppen tills kontrakterad entreprenör förlagt
blåsröret och sökband.



Fastighetsägaren får välja intagsplats på valfri yttervägg, men det skall vara lättillgängligt på insida och utsida av huskroppen
för montör att arbeta.
o

Rekommenderat vid befintlig koax spridningspunkt (befintligt tv uttag), strategisk spridningspunkt i huskroppen,
alternativt nära den mest använda TV-apparaten

o

CPE (borrhålets position) skall ha tillgång till el-ström inom en radie av 1 meter.

o

Böj radien på blåsfiberröret är cirka 1 meter, större böjar och svängar minimerar problem som kan uppstå vid
installation, detta gäller även höjdskillnader.

o

Material tillhandahålls av projektet, förläggning av fiberkanalisation utförs av entreprenör.

o

Igenfyllnad av schakt görs av Fastighetsägaren, det rekommenderas att märkband även läggs i vid igenfyllnad.



Borrhålet tätas vid installation och en fiberkonverter placeras på insidan, en väderbeständig servicebox placeras även på
utsidan av fasaden, över borrhålet, för att tekniker i framtiden skall kunna arbeta med service, utan att fastighetsägaren behöver
närvara och ge tillgång till insidan av byggnaden. Boxen är cirka 25x25x4cm, men kan variera mellan modeller.



Fastighetsägaren ansvarar för att utrustningen inne i Fastigheten inte tar skada, eventuella omkostnader för skador på utrustningen kan
komma att faktureras Fastighetsägaren.



Fastighetsägaren ansvarar för att utrustningen har el-ström inkopplad under projektets gång, med undantag för åska.
Detta för att felsökning, konfigurering och tester utförs för att garantera en optimal användarupplevelse för
Fastighetsägaren.



Fastighetsägaren ansvarar för att kontrakterade entreprenörer får tillgång till Fastigheten under bokad installationsperiod.
Ifall entreprenörerna inte får tillgång till Fastigheten på förbokat datum, faktureras Fastighetsägaren eventuell merkostnad.



Nätägaren ansvarar inte för skador som uppstår pga yttre påverkan, från Nätägarens anvisade kopplingspunkt vid
fastighetsgräns fram till monterad CPE.



Vid behov upplåter Fastighetsägaren, utan intrångsersättning, mark för Nätägarens ledningsdragning på Fastigheten.

Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina personuppgifter skall hanteras av Kramfors Mediateknik AB enligt PUL:lagen
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Bilaga 2.
Avgifter


Fastighetsägaren skall betala en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften motsvarar egenandelen i projektet för att ansluta Fastigheten till
kommunnätet enligt ovan.



Nätavgift tillkommer vid bruk av anslutningen.



För nyttjande av tjänster i nätet hänvisar vi till de tjänsteleverantörer som verkar i det kommunala bredbandsnätet.

Övrigt


Varje part kan häva Avtalet på grund av upprepade brott mot villkoren i detta Avtal.



Nätägaren har rätt att häva detta Avtal om det är uppenbart att anläggandet av kommunikationsnätet inte skulle kunna
fullföljas inom de ekonomiska ramarna som förutsattes vid projektplaneringen och som meddelades Fastighetsägaren.



Fastighetsägaren kan bringa Avtalet att upphöra ifall Anslutningsavgiften* som Fastighetsägaren har informerats om vid
tecknandet av Avtalet blir högre än den förutsatta.
* Anslutningsavgiften innefattar inte omkostnader för avbetalningslösningar, T.ex. fakturaavgifter och ränta.



Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras
av omständighet som Part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.



Tvister i anledning av detta Avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med Sundsvall tingsrätt som första instans.



Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina personuppgifter skall hanteras av Kramfors Mediateknik AB enligt PUL:lagen
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Bilaga 3.
Förklaring av termer

Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina personuppgifter skall hanteras av Kramfors Mediateknik AB enligt PUL:lagen
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Bilaga 4.
Förklaring av termer

Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina personuppgifter skall hanteras av Kramfors Mediateknik AB enligt PUL:lagen

