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Avtal om anslutning av 
fiber till villan/fritidshuset. 

 
 

Förutsättning för anslutning till fiber på Ulvön:  

 Om intresset är tillräckligt stort, kommer ett fiberprojekt att kunna påbörjas för att ansluta 
fler fastigheter efter den befintliga fibersträckan. 
 

 Vi behöver 25 st kunder för att kunna genomföra projektet, så att alla på den aktuella 
sträckan, som så önskar, ska kunna anslutas. 

 
 
   

Med en fiberanslutning får du som kund tillgång till alla tjänster och de tjänsteleverantörer, som 
Mediateknik kan erbjuda via fiber. 
 
Exempel på tjänster via fiber: Internet 100/100Mbit/s, telefoni, IP-TV och kabel-TV. 
(Kabel-TV: Analogt TV-utbud på alla TV-uttag i huset utan tvillingabonnemang och digitala 
tilläggsutbud kan väljas.) 
 
Med en stabil internetuppkoppling kan man exempelvis:  

 Kameraövervaka/larma i huset/stugan, se om något händer, få larm och bilder direkt till 
mobil eller surfplatta. 
 

 Övervaka energiförbrukning, höja/sänka värmen och tända/släcka belysning. 
 
(OBS: utrustning/tjänster via externa leverantörer) 

 
Som blivande kund måste du göra följande: 

 Markera från vägkant (t.ex. Malabacken) till huset där vi ska förlägga kanalisationen. Du får 
själv gräva ner kanalisationen in till huset och märka ut på fasaden var du önskar få in fibern.  
Hål (12mm 45*in) i fasaden gör du också själv (p.g.a. försäkringsfrågan). En servicebox 
monteras sedan på fasaden över hålet.  Den aktiva utrustningen (cpe) kan då monteras i 
efterhand. 
Instruktioner om grävning och intag av fiber hittar du på www.mediateknik.com -> Projekt -> 
Infobanken. 
 

 Finns det en annan markägare mellan anslutningspunkten vid väg och dig som blivande kund, 
ska du se till att ett markupplåtelseavtal för ledning i mark undertecknas av berörd 
markägare. Detta är en förutsättning för att anslutningen ska kunna genomföras.  
Markupplåtelseavtalet hittar du på www.mediateknik.com ->Projekt ->Ulvön. 
Undertecknat markupplåtelseavtal skickas, tillsammans med detta avtal, till Mediateknik. 
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Aktiv eller passiv: 
Fiberanslutningen kan du ha passiv, om du inte önskar beställa tjänster nu. 
Efter installation kan du när du så önskar teckna ett avtal med en tjänsteleverantör.  
Tjänsteleverantörerna hittar du på www.mediateknik.com 
 
Beräknad byggstart: Augusti 2015. 
 
Anslutningsavgiften faktureras av nätägaren Kramfors Mediateknik AB. 
 
Privat:   

Hela summan direkt: 18.000 kr. 

  Fast boende, delbetalning i fem (5) år: 330 kr. i månaden(19800kr).  

  Fritidshus, delbetalning i fem (5) år: 330 kr. i månaden(19800kr). 

(priser inklusive moms) 
 
Företag/organisation:  

Hela summan direkt: 18.000 kr. exklusive moms. 

(momsredovisningsskyldig) 

 
Vilket/vilka passar in på er. 

Fast boende 

Fritidshus

Företag
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Faktureringsadress: 
 
Namn:   
 
Adress:   
 
Fastighetsbeteckning:  
 
Tel dagtid:   
 
E-post:   
 

Installationsadress: 
 
Namn:   
 
Adress:   
 
Fastighetsbeteckning:  
 
Tel dagtid:   
 
E-post: 
 
Övriga kontaktuppgifter: 
(T.ex. Någon som kan låsa upp vid installation) 

 

 

 

 

 

 

 

Detta avtal är bindande, under förutsättning att antalet som ansluts blir 25 st.  

 

Delar av projektet kan genomföras, om kostnaden för projektet/delprojektet inte överskrider 

Mediatekniks kalkylerade kostnad. Detta skulle möjliggöra ett mindre antal anslutna i projektet. 

Mediateknik har rätt att bryta/begränsa projektet, när man så önskar.      
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Härmed förbinder jag mig att ansluta fastigheten med 

 fiber enligt förutsättningarna i detta avtal. 

Avtalet undertecknas i två exemplar och parterna behåller var sin kopia. 

 Jag är ägare/delägare till Fastigheten. Jag intygar att jag har fullmakt från samtliga ägare. 

 Jag är inte ägare till Fastigheten. Men jag intygar att jag har fullmakt från samtliga ägare. 

 

 

För ledningsägaren   För fastighetsägaren 
Kramfors Mediateknik AB: 

 
Kramfors den     den  
 
       
Underskrift    Underskrift 
 
Tomas Jansson  VD           
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
     
       
    Personnummer 
     

Arrendators godkännande 
   
     den 
   
   

…………………………………. 
Underskrift   

 
    …………………………………. 

Namnförtydligande 
   

    ………………………………… 
Personnummer/Org nr  

 

Avtalet skickas till: 
Kramfors Mediateknik AB  
Yrkesvägen 4 
87234 KRAMFORS 
(kan lämnas direkt i vår brevlåda eller i receptionen på Yrkesvägen 4) 
 
www.mediateknik.com  


