
AVTAL FÖR ÖVERLÅTELSE AV MARKUPPLÅTELSE FÖR 

LEDNING FÖR BREDBAND 

   

Avtal har upprättats mellan Ödskölt Fiber ekonomisk förening, org nr 769624-4305,  och 

fastighetsägaren angående upplåtelse av mark för nedläggning av fiberledning  för 

bredbandskommunikation. I och med ändrade ägarförhållanden för fastigheten/ fastigheterna 

överlåts ingånget avtal på förvärvaren.    

    

Överlåtare/säljare (fastighetsägare 1)    

Namn     Födelsedatum alt organisationsnr    

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon      

E-postadress     

   

Överlåtare/säljare (fastighetsägare 2)    

Namn     Födelsedatum alt organisationsnr   

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress     

   

Förvärvare/köpare (fastighetsägare 1)   

Namn     Födelsedatum alt organisationsnr    

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon      

E-postadress     

   

Förvärvare/köpare (fastighetsägare 2)   

Namn     Födelsedatum alt organisationsnr    

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress     



Berörd fastighet där föreningens bredbandsnät är nedlagt   

Fastighetsbeteckning (flera fastigheter kan anges)   
   

Fastighetens adress (vid bebyggd tomt)   

   

I och med detta avtal överlåter säljaren ingånget markupplåtelseavtal med  Ödskölt Fiber till 

förvärvaren.   

   

Förvärvaren bekräftar övertagandet av ingånget markupplåtelseavtal.    

             

Överlåtelsedatum:    ………………………………………   

   

Denna överlåtelse är därmed en del av det ursprungliga avtalet om markupplåtelse. Detta 

avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna har tagit var sitt och ett lämnas till 

Ödskölt Fiber.    

  

Underskrifter   Överlåtare/säljare           Förvärvare/köpare    

   

   

    

Ort och datum:   
   

   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnteckning:    
   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnförtydligande:   
   

   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnteckning:    
   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnförtydligande:   
   

   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnteckning:    
   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnförtydligande:   
   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnteckning:    
   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnförtydligande:   
   

   

………………………………………………………     ………………………………………………………   

Namnteckning:    ………………………………………………………     ………………………………………………………   

   
Namnförtydligande:   ………………………………………………………     ………………………………………………………   
   

   
Namnteckning:    ………………………………………………………     ………………………………………………………   
   
Namnförtydligande:   ………………………………………………………     ………………………………………………………   
Ett exemplar av denna överlåtelse i original skickas till  Ödskölt Fiber ek fören, c/o Örjan 

Jacobsson, Järbo Prästgård 37, 45897 Högsäter   



Extra sida att infoga för ytterligare fastighetsägare om utrymmet är otillräckligt   

   

Överlåtare/säljare (fastighetsägare)    

Namn     Födelsedatum alt organisationsnr   

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress     

   

Överlåtare/säljare (fastighetsägare)    

Namn   

  

Födelsedatum alt organisationsnr   

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress     

   

Överlåtare/säljare (fastighetsägare)    

Namn   

  

Födelsedatum alt organisationsnr   

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress   
  

   

Överlåtare/säljare (fastighetsägare)    

Namn   

  

Födelsedatum alt organisationsnr   

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress   

  

   



Överlåtare/säljare (fastighetsägare)    

Namn     Födelsedatum alt organisationsnr   

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress     

   

Extra sida att infoga för ytterligare fastighetsägare om utrymmet är otillräckligt   

   

Förvärvare/köpare (fastighetsägare)   

Namn     Födelsedatum alt organisationsnr    

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress     

   

Förvärvare/köpare (fastighetsägare)   

Namn     Födelsedatum alt organisationsnr     

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress     

   

Förvärvare/köpare (fastighetsägare)   

Namn     Födelsedatum  alt organisationsnr   

Bostadsadress   Postnummer, ort och land (om ej Sverige)   

Telefon bostaden   Mobiltelefon       

E-postadress     

 


