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Anslutningsavtal för bredband vid ”efteranslutning”

Genom detta avtal, som är upprättat mellan: _____________________________________ (nedan kallad 
Medlemmen) och TKF Fiberförening Ekonomisk Förening, har parterna kommit överens om att ansluta 
Medlemmens fastighet: _______________________________________________ 
(nedan kallad Fastigheten) till Föreningens kommunikationsnät för bredband. 

Fiberanslutningens finansiering
För att erhålla fiberanslutning krävs att fastighetens ägare ansöker om medlemskap i TKF Fiberförening och 
har betalt registreringsavgiften benämnd ”Medlemsavgift” 100 kr. 
Anslutningskostnaden skall, finansieras av fastighetsägaren i enlighet med fakturering från TKF 
Fiberförening. Ekonomisk Förening (se avsnittet ”avgifter” på sida 2 i detta avtal).

 
Ägarbyten
När medlem avyttrar en ansluten fastighet skall denne, om det är möjligt, även överlåta andelen i föreningen 
(se 3 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar). Därefter kan förvärvaren ansöka om medlemskap och, om 
detta beviljas, överta överlåtarens medlemskap i föreningen. Detta innebär bland annat att den nye 
medlemmen inte behöver betala insats, eftersom dessa redan betalats för medlemskapet i fråga. I dessa fall 
förutsätts också att förvärvaren även övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, d.v.s. 
blir part i avtalet, annars kan medlemskap inte beviljas.
Om andelen inte överlåts i samband med försäljning av fastigheten eller om den överlåtits men förvärvaren 
inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i enlighet med stadgarna och 
vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt 
bestämmelserna i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar. I dessa fall kan den nye ägaren av 
fastigheten skriva ett nytt avtal om bredbandsanslutning eller välja att helt stänga anläggningen.
Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av 
bodelning, arv och testamente (se 3 kap. 2 § FL). 

Anslutningsvillkor
- Föreningen åtar sig att ansluta Fastigheten till kommunikationsnätet, stamnätet, för bredband enligt ovan 
och att upprätthålla förbindelsen till det nät Föreningens nät är anslutet till. 
Medlemmen åtar sig att betala kostnaden för anslutningen och i övrigt fullgöra de skyldigheter som följer av 
detta avtal. 
- Fastigheten skall anslutas till stamnätet vid en kopplingspunkt som Föreningen bestämmer. Medlemmen 
bestämmer den plats på Fastigheten där medieomvandlare/modem skall placeras. 
 - Föreningen ansvarar för att anslutningen blir utförd på ett korrekt sätt och, om inget annat 
överenskommits mellan parterna, att själv vidta de åtgärder som behövs.
- Medlemmen ansvarar för grävning i egen trädgård, föreningen kan bistå (mot betalning) med grävhjälp. 
- Parterna kan komma överens om att Medlemmen själv helt eller delvis tillhandahåller material och 
utrustning eller utför de arbeten som behövs. Vidare skall material och utrustning som medlemmen 
tillhandahåller godkännas av Föreningen och arbetet utföras enligt Föreningens instruktioner och under dess 
överinseende. Anslutningen skall också, när den är klar, besiktigas och godkännas av Föreningen.

Användarvillkor
- Den utrustning Medlemmen ansluter till kommunikationsnätet skall var godkänd för ändamålet.
- Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt.
- Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet på ett sätt som är illojalt mot 
föreningen och dess övriga medlemmar.
- Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmens anslutning. Åtgärden beslutas av 
styrelsen. Medlemmen har inte rätt att återfå förekommande avgifter på grund av avstängningen. 
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Avgifter
- Medlemmen skall betala en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften skall lägst motsvara Föreningens 
faktiska kostnad för material, utrustning och arbete för att ansluta Fastigheten till stamnätet enligt ovan. 
Lägst kostnad vid ”efteranslutning” är 20.000 kr (vid anslutning efter 2019-01-01), varav 14.500 kr är 
medlemmens insats (beslutas enligt stadgarna vid årsstämma).
TKF gör en kostnadsberäkning som ligger till grund för fastighetens verkliga anslutningskostnad.

- För nyttjande av tjänster i nätet betalas för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter enligt i 
”Tjänsteavtal” fastställda taxor.
För medlem som inte följer Styrelsens anvisningar i detta avsnitt tillkommer förseningsavgift som beslutas 
av styrelsen.

Övrigt
- Utgångspunkten för förhållandet mellan parterna är att detta avtal skall gälla under den tid Medlemmen är 
medlem i Föreningen.
- Medlemmen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom uppsägning av medlemskapet, och upphör då 
samtidigt med att medlemmen avgår ur föreningen enligt stadgarna, eller genom att andelen i föreningen 
förvärvas av annan som beviljas medlemskap, se ovan, varvid rättigheter och skyldigheter på grund av 
medlemskapet och detta avtal övergår på förvärvaren. 
- Föreningen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom att med omedelbar verkan häva avtalet på grund
av upprepade allvarliga brott mot villkoren i detta avtal eller genom att utesluta Medlemmen ur föreningen, 
varvid avtalet upphör att gälla när medlemmen avgår ur föreningen. 
-  I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som 
Föreningen inte rår över kan föreningen inte göras ansvarig för därav föranledd skada. 
- Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras slutligt i svensk domstol. 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.   

Ort: __________________________ datum 2019 - ____ - ____

____________________________________     _____________________________________
Namn                                                                              Namn TKF (firmatecknare)

____________________________________      Åke Jansson                                                     
Namnförtydligande                                              Namnförtydligande


