


Avgifter 

Pappersfaktura 29:- 

Påminnelseavgift 60:- , 

Valt företag hanterar kravhantering mot att erhålla de avgifter som inkassobolag har rätt, enligt vid 

varje tid gällande lagstiftning, att lägga på. För närvarande uppgår dessa avgifter till 60 SEK inklusive 

moms för en påminnelse och 180 SEK inklusive moms för ett inkassokrav. Betald dröjsmålsränta av 

gäldenär på kapitalbelopp som överstiger 20 000 SEK inklusive moms tillfaller till 50 % Svensk 

Infrastruktur, i övrigt tillfaller inbetald dröjsmålsränta det bolag som hanterar ärendet. 

  

Vid debitering till hyresgäst är fastighetsägaren (Medlem) ansvarig för utebliven betalning. 

10 dagar efter andra påminnelsen kommer anslutning att brytas. 

Inkoppling av anslutning vid ovan nämnda  1250:-  

Nätavgift: kvartalsdebitering 56:-/månad = 168:-/kvartal    samt vid ej operatör årsfaktura 600:- 

Kommunikationsavgift följer vid varje upphandlad avgift förnärvarande 339:-/månad = 1017:-/kvartal 

Inkoppling och urkoppling 2 ggr/år,  *omedelbar avslutning av abonnemang 3000:-, inkoppling 1000:-    

(*följer Telias prissättning.)                                   

Efter inlämnad slutredovisning till Länsstyrelsen av denna investering. (Varje anslutnings kostnad ca 

32500:-) Insats 19600 :-, Inkopplingsavgift 5000:- exkl. moms. Kostnad för anslutningen tar 

föreningen endast upp till 10.000:- exkl. moms,  detta räcker ca 100-150m samt beroende på om 

skåp finns. (ovanstående gäller så länge kapacitet finns i stamnät) 

Om markavtal ej finns och anslutare vill att föreningen ordnar detta debiteras timavgift med 600:- 

exkl. moms                          

Avstyckning av tidigare gemensam fastighetsanslutning krävs full insats dock avräknas 6000:- 

(Tidigare inbetalat av kund som anslutningsavgift) 

Enligt stadgarna får en avgående medlem 100:- av insats, övrig insats är att räkna till 

fastighetsanslutning. Ny medlem vid köp av fastighet tar över tidigare medlems medlemskap. Om ej 

ny ägare tar över och sedan efter ett år vill gå med tas inkopplingsavgift *600:-/år (*följer årsavgift 

nät) Denna ökar sedan /år upp till ovan nämnda inkopplingsavgift (5000:-exkl.moms). 

 

 



 
 
  

 Allmänna villkor Ödskölt Fiberförening Gruppanslutning Rev 2017-08-02 

 

1 Inledning   

1.1.1  Dessa allmänna villkor gäller då Ödskölt Fiber tillhandhåller bredbandstjänster till boende via en  

      fiberanslutning som är kopplad till Ödskölt Fibers Fibernät.   

2 Definitioner   

2.1.1  Med avtalet avses detta avtal mellan Ödskölt Fiber förening gruppanslutning och boende kopplat  

      till föreningens fibernät.   

2.1.2  Med boende aves boende i enfamiljshus.   

2.1.3  Enfamiljshus avses byggnad på en enskilt ägd fastighet (villa, radhus, kedjehus, etc.) som utgö r en  

      boendes privatbostad eller annan lokal på sådan fastighet som disponeras av näringsidkare.   

2.1.4  Med fastighet avses fast egendom som ägs eller förvaltas av föreningen samt fast egendom som  

      ägs av medlem i föreningen eller annan juridisk person och angivits i avtalet.   

2.1.5   Med fastighetsägare avses ägare av fastighet, tillika medlem i föreningen.   

2.1.6   Med föreningen avses en ekonomisk förening eller annan juridisk person som angivits i avtalet.   

3  Ersättning   

3.1.1  Boende samt fastighetsägare ska i avtalet betala överenskommen ersättning inkl. moms till  

      föreningen.   

3.1.2  Boende eller fastighetsägare skall betala fakturor inom 30 dagar från faktura datum genom  

      förskottbetalning.   

3.1.3  Debitering räknas från det datum som BENAB/ Telia samt föreningen kommer överense om  

      leveransklart. 

3.1.4  Om Boende eller fastighetsägare inte fullgjort din betalning på förfallodagen äger rätten att  

      debitera ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader till dröjsmålsränta enligt lag. Om 

      boende eller fastighetsägare trots påminnelse samt avstängning av tjänsten inte betalar som ännu inte  

      har fakturerats anses förfallen faktura till omedelbar betalning. Fastighetsägaren kan överlåta betalning på                     
 boende men har då betalningsansvar om boende ej fullgjort betalning. 

3.1.5  Föreningen har under avtalstiden rätten att begära förskottsbetalning med kvartalsfaktura.   

3.1.6  Föreningen har rätt att överlåta till betalning enligt avtalet till annan.   

3.1.7  Kostnader för flytt eller överlåtelse regleras av Telia gruppavtalsanslutning.   

4 Kunduppgifter   

4.1.1  Föreningen avser att lämna ut ”kunduppgift” till Tjänsteleverantörerna så som Namn, Adress,  

      personnummer/ org.nummer eller annan uppgift om föreningen och fastighetsägarna.   

  



5 Överlåtelse   

5 .1.1  Med undantag får part inte överlämna sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan den  

      andre partens skriftliga samtycke.   

5 .1.2  Uppsägning av tjänster regleras av vald tjänsteleverantör.   

5 .1.3  Föreningens överlåtelse av fiberanslutning regleras av anslutningsavtal samt föreningen stadgar.   

6 Uppsägning   

6 .1.1  Uppsägning av gruppanslutningen är upp till 6  månader. Uppsägning måste ske skriftligen 30dagar före  

      1 Maj respektive 1 November till föreningens säte.           

   

7 Leverans   
 
7.1.1  Leverans av gruppavtalet sker endast vid 2 tillfällen per år som föreningen samt tjänsteleverantörer  
      (Telia) har kommit överense om. D.v.s att nya medlemmar kan få maximalt en leveranstid av 6  månader  
      från avtalets ingående med fiberföreningen.  Datum för inkoppling 1 Maj samt 1 November anmälan  
      om inkoppling bör ske innan den 1 Maj samt 1 November. Övrig tid debiteras till faktisk kostnad +  
      10% administrationskostnad för föreningen.   
  
8  Avtalstid   
 
8.1.1  Avtalet start och debitering från leveransdatum men uppsägning kan göras enligt 6 .1.1. Man kan  
      inte ansluta sig till kollektivt mer än en gång.  
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överlåtelse av medlemskap   
  

Nedanstående utträdande medlem har valt utträde ur föreningen efter försäljning eller avstyckning eller  

någon annan förändring som medför att undertecknad ej ämnar att vara medlem i Ödskölt Fiber Ekonomisk  

Förening.  

Undertecknad ansöker härmed om utträde ur Ödskölt Fiber Ekonomisk förening samt överlåter medlemskap  

till inträdande medlem som förvärvat fasigheten. Inträdande medlemmen har läst och accepterat föreningens  

stadgar som finns på http://www.odskoltfiber.se eller utskriven kopia av dem samma.  

Tidsfrist för avgång från föreningen se föreningens stadgar.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsinsatsen på 100 kronor, den högre anslutningskostnaden/ insatsen förväntas utträdande medlemmen  

få tillbaka i samband med försäljning eller överlåtelse av fastighet i enlighet med §10 i föreningens stadgar.  

  

Efterskänker jag till föreningen  

  

Vill jag få återbetald till följande konto          ________       _____________________  

                 Bank:  

                          _________________________________  

  

Utträdande medlem             Inträdande medlem  

  

Ort:       ___________________________         Ort:       ___________________________    

  

Datum: ___________________________         Datum: ___________________________  

  

Underskrift              Underskrift:  

  

_________________________________           _________________________________  

  

Namn Förtydligande                                            Namn Förtydligande  

  

_________________________________           _________________________________  

   
 

 

Ansökan om utträde ur föreningen av ansluten fastighet och  

                 Clearingnummer:          Kontonummer:  

Utträdande medlem:                                                                  Inträdande medlem: 

Namn:  

Gatuadress:  

Postnummer:  

Postort:  

Fastighetsbeteckning:  

Personnunner:  

 

 

http://www.odskoltfiber.se/

