Anslutningsavtal för bredbandsnät
Avser kanalisation och opto-fiber anslutning

1. Kund/Anslutning
Namn (på den person som ansöker)

Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

Fax

E-Post adress

2. Uppgifter om lokalen (Där anslutning skall ske)
Fastighet (Ortnamn)

Fastighetsbeteckning

Lokalens ägare (Om annan än sökandes)

Telefon till ägaren

3. Önskad anslutning

Väl anslutning/typ

 Jag har tagit del av avtalet enl. nedan och önskar ansluta till bredbandsnät

 KANALISATION 

ANSLUTNING

Övriga noteringar, önskas delbetalning eller liknande:




Nätägarens noteringar:

Önskar delbetala

Samnyttjande av anläggning/anslutning kan ske.

4. Underskrift
Sökandes underskrift

Ort/Datum

Anslutning till bredbandsnät
Med anslutning i p.3 ovan avses:
1. KANALISATION (Kanalisationsavgift) Omfattar endast kabel rör framdraget till fastigheten. Kabel röret
anläggs till överlämningspunkt**, kunden ansvarar för anvisning av lämplig överlämningspunkt inom den egna
fastigheten/lokalen/byggnaden.
2. ANSLUTNING (Anslutningsavgift) omfattar indragning och insvetsning av 1 fiberpar per fastighet till närmaste
optofiber-ODF, (Befintliga anslutningspunkt i leverantörens områdesnät)
** Kundanslutningen omfattar: Framdragning av optorör (Microrör) från stomnät (Multiduct) till avlämningspunkt
vid tomtgräns eller maximalt 25 meter från den byggnad som ska anslutas inom fastigheten. Vid
avlämningspunkten lämnas erf. material för anslutningen. Material för kundanslutningen ingår med
överenskommet antal meter optorör och skyddsband – För färdigställande av anslutning av hus/fastighet ingår
även ev. håltagning samt inskarvning av opofiber samt installation av fiberkonverter / CPE. Detta
anslutningsavtal omfattar EN överlämningspunkt.
Övrigt
Spridningsnät: Om internt spridningsnät erfordras inom kundens lokaler ansvarar kunden helt för dessa, –
Äganderätt: Den utrustning och material som tillhandahålls för kanalisation och anslutning tillhör nätägaren och
får inte vidareförsäljas, uthyras eller på annat sätt överlåtas eller avyttras till tredje person.
Avtalstid
Avtal om anslutning enligt ovan tecknas vid första avtalsperioden och är bindande för en tid av 1 år. Avtalstiden
löper enl. ovan och förlängs automatiskt med 1år, om uppsägning eller omförhandling ej föreligger. Uppsägning av avtal görs skriftligen med 3 månader uppsägningstid - Nätägaren äger rätt att avstänga kund
efter att muntlig och skriftlig varning har framförts,- kunden skall beredas skälig tid för att åtgärda ev. brist om så
är möjligt,- först därefter kan detta avtal upphöra att gälla. nätägarens ev. brist i ansvar enl. detta avtal skall
framföras skriftligen senast 3 månader före avtalets utgång,- omförhandling av avtal kan ske utan föregående
uppsägning.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Postgiro

956 81 ÖVERKALIX

Storgatan 17

0926-740 00

0926-77920

757-9311

6 03 31 –6

2(2)
Nätägaren/Kundens ansvar

Detta avtal skall gälla såsom riktlinje och ”norm” för utnyttjande av publikt nätverk. Tjänster,- datatrafik eller
datamaterial (filer,- e.t.c.) som kan väcka anstöt,- verka stötande eller förnedrande på något sätt får under inga
omständigheter förmedlas via eller genom den anläggning/utrustning som nätägaren enl. ovan tillhandahåller.
Av kunden tillkopplad felaktig utrustning skall på anmodan av nätägaren omedelbart frånkopplas. Nätägaren
äger rätt att utan kundens medgivande åtgärda direkta fel,- även om ansluten utrustning är kundens egendom.
Om Brist i ansvar från kund framkommer,- skall varning med påföljande avstängning utfärdas enl. ”Uppsägning
av avtal” – Nätägaren ansvarar för att åtkomst/tillgänglighet i anläggningen enl. avtal skall hållas på högsta
möjliga nivå. (Enl. gängse standard) Nätägaren ansvarar för att fel enl. felanmälan från kund åtgärdas/felsöks
samt åter rapporteras till kund inom skälig tid. I de fall fel uppstår där reparation/åtgärd inte kan utföras inom
24timmar skall kund snarast informeras. Om felanmälan sker, och därav föranledd felsökning resulterar i att fel
upptäcks i av kunden ansluten utrustning (Som kunden ansvarar för) debiteras kunden för felsökningen, inkl. ev.
rese och inställelsekostnad. I övrigt kan nätägaren under inga omständigheter hållas ansvarig för problem/
utebliven leverans/vinst eller kvalitet på tjänst i de fall omständigheterna står utanför leverantörens kontroll.
Fastighetsägarens ansvar – Från avlämningspunkten ansvarar fastighetsägaren för grävning och förläggning av
opto rör/skyddsnät fram till huset.
Fastighetsägarens gräver själv på den egna tomten, material för kundanslutning avlämnas vid tomtgränsen eller
maximalt 25 meter från fastigheten. Om du behöver mera (Extra) slang + markeringsnät kontaktar du
entreprenören som arbetar med kundanslutningar i din by/ditt område, eller i andrahand kommunen.

Tjänster
Detta avtal omfattar inte data tjänster såsom internet access/IP-Telefoni eller liknande.
(Avtal tecknas med ISP/Tjänsteleverantör)
Priser
För anslutningen/detta avtal, gäller priser enl. framtagen projektplan alt. enl. av Överkalix kommun, KsAu/Kf
fastställd taxa. Taxan/Priserna kan komma att ändras under avtalstiden, om beslut om detta tas.
1. KANALISATION (Kanalisationsavgift)
2. ANSLUTNING (Anslutningsavgift)

8.650 kr

inkl. moms (Engångsavgift**)

16.000 kr

inkl. moms (Engångsavgift**)

** Anslutningsavgift uttages vid grävstart (Påbörjad utbyggnad) och utgör medfinansiering i projektet. Avgiften
faktureras fastighetsägaren. Delbetalning av fastställd avgift kan ordnas, delas på 4 delbetalningar kvartalsvis.
** Anslutningsavgiften gäller för anslutningar som utförs inom bredbandsprojektet – Anslutningsavtal tecknas i
samband/före grävstart (Påbörjad utbyggnad) - Tillkommande anslutningar - utanför projekterat projektområde efter grävstart (Påbörjad utbyggnad) kan komma att utföras till självkostnads pris alt. merkostnad och beräknas
av nätägaren i offert.
** Engångsavgiften återbetalas ej!
Support/Felanmälan
Nätägaren ansvarar för anslutningens funktion enl. ”Nätägarens ansvar”.
Felanmälan skall alltid göras till upphandlad kommunikations operatör eller till respektive tjänste leverantör.

