
 Avgifter i Ödskölt Fiberrev3 

Dessa avgifter är för att vi skall klara att hålla våra nätavgifter låga för samtliga, avgifterna är beslutade vid årsmöte men 

kan ändras löpande av styrelsen. 

• Pappersfaktura 29:-  medlemmar 

• 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.

• Medlemsavgift 150:-

•       Betalning från utland 29:- samt påminnelseavgifter skickas efterhand som de uppstått på

utlandsbetalning.

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

• 10 dagar efter andra påminnelsen kommer anslutning att brytas. Inkoppling av anslutning efter 

avstängning 1625:- (1300 exklmoms)

• Vid upprepade gånger av försenade/uteblivna betalningar som ger ökade kostnader för 

föreningen äger föreningen rätt att avsluta medlems kollektiva gruppanslutning samt hänvisa

medlem till öppen fiber. Föreningen ändrar till pappersfaktura 29:- när epost ej fungerar. 

• Nätavgift: kvartalsdebitering 56:-*/månad = 168:-/kvartal, eller 672:- i årsfaktura. (*pris

förnärvarande) Samt vid ej monterad Fiberkonverter årsfaktura 600:- (avgift för passiv 

anslutning reglerad under §8 i stadgarna övriga avgifter)

• Kommunikationsavgift följer vid varje upphandlad avgift för närvarande 339:-*/månad = 

1017:-/kvartal med nätavgift =1185:-

 (*ändras om det vid ny prisförhandling och tidsperiod leder till annat pris med Telia, övriga regler enligt allmänna villkor)

• Inkoppling och urkoppling utan avgift 2 ggr/år, omedelbar avslutning av abonnemang 5750:-, 

inkoppling 5750:- (4600* exkl. moms). Brand och dödsfall hanteras separat.
(*följer Telias avgift och ändras om Telia ändrar avgift för detta)

• Förändring/Överlåtelse av tjänsteval 450:- (inklusive överlåtelse av insats) . Ingen avgift vid 

nyteckning

• Insats 19100 :- Inkopplingsavgift 5500:- exkl. moms. (Summa 25975 inkl.moms. Täcker en 

offererad anslutning på 15100, upp till ca 150m från skåp) Vid offert för nyanslutning räknas

9.500:- exkl. moms som kostnad som skall täcka anslutningen till befintligt nät. Om markavtal 

ej finns och anslutare vill att föreningen ordnar detta debiteras timavgift med 600:- exkl. moms. 

Vid beslut om insatssänkning höjs inkopplingsavgiften med motsvarande belopp (exkl.moms) 
(ovanstående gäller så länge kapacitet finns i stamnät) .

• 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 x 600:-*/år 

(*följer årsavgift nät) Denna ökar sedan /år upp till ovan nämnda inkopplingsavgift.


