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Avtal om anslutning av tillkommande bostad
Skall användas då en tillkommande bostad ska anslutas till fastighet för vilken anslutningsavtal är tecknat.

Detta avtal är upprättat mellan Kungsjö Nät ekonomisk förening med organisationsnummer 7696257059 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i
fortsättningen kallad Medlemmen). Tidigare tecknat anslutningsavtal ska utgöra en gällande del av
detta avtal.

Medlemmen (fastighetsägaren)
Namn

Personnummer, organisationsnummer
eller födelsedatum

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

Land (om ej Sverige)

Mobiltelefon

Telefon arbete

E-postadress

Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Postnummer

Fastighetsadress till byggnad som ska anslutas på fastigheten:

Postort

Fastighetens telefon

1. Bakgrund och syfte

Föreningen anlägger och driver Ledningsnätet. Via Ledningsnätet kommer Medlemmarnas Fastigheter
att vara anslutna till Varberg Energis kommunikationsnät net@seaside och därifrån vidare ut i världen.
Avtalet gäller anslutning av tillkommande bostad/bostäder på ovanstående fastighet (i fortsättningen
kallad Fastigheten) till del av Föreningens fibernät för bredband (i fortsättningen kallat Ledningsnätet).
Med tillkommande bostad avses en bostad, som är belägen på den fastighet för vilken anslutningsavtal
har tecknats.

2. Anslutningens finansiering
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Så snart bostaden/bostäderna anslutits till nätet betalar medlemmen en anslutningsavgift om 6,000 Kr
inkl. moms per tillkommande bostad.
För övriga kostnader, grävning, anslutning etc, gäller vad som stadgats i fastighetens anslutningsavtal.

3. Ägarbyten

För ägarbyten gällande fastigheten gäller det tidigare tecknade anslutningsavtalet.

4. Anslutningsvillkor

Allmänna villkor
Tillkommande bostad ska geografiskt ligga på den fastighet, för vilken avtal om fastighetsanslutning
har träffats.
För övriga villkor, såsom föreningens åtagande, medlemmens åtagande och användarvillkor mm, gäller
vad som föreskrivits i anslutningsavtalet för den fastighet på vilken bostaden/bostäderna ligger.

5. Avgifter

Avgifter betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman,
dock högst 500 kr. Tillkommande bostad ägs av fastighetens ägare, som betalar en (1) medlemsavgift
för fastigheten och samtliga tillkommande bostäder.

Serviceavgift
Varje medlem ska löpande till föreningen betala en serviceavgift.
För fastighet med fler anslutna bostäder betalas en (1) serviceavgift för varje ansluten bostad.
Andra avgifter
Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från
vilka tjänster som avses och deras omfattning.

7. Avtalets giltighet

- Detta avtal ska vara gällande fram till dess att anslutningsavtalet för den fastighet på vilken
bostaden/bostäderna ligger upphör att gälla.

8. Övrigt

I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständlighet som
Föreningen inte rår över kan Föreningen inte göras ansvarig för därav föranledd skada.
Medlemmen godkänner att Föreningen inför uppgifter från detta avtal, med undantag av
personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum i Föreningens medlemsregister.
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.
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Särskilda villkor

Detta avtal, som är gällande endast tillsammans med anslutningsavtalet för den fastighet på vilken
bostaden/bostäderna ligger, har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Medlemmens underskrift

Föreningens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Delägares underskrift
Delägares underskrift

Delägares underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Delägares underskrift

Delägares underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Avtalet, 2 ex. skickas till:
Kungsjö Nät Ekonomisk förening, c/o Robert Wiberg, Gunnarsjö Risa 4, 51993 Kungsäter
Av föreningen underskrivet ex återsänds till medlemmen.

