
Namn: Personnummer/
Org. nummer:

Namn: Personnummer/
Org. nummer:

Adress: Telefonnummer:

Postadress: Mobiltelefon:

Fastighetsbeteckning: Epost:

Ort och datum: Ort och datum:

Kundens underskrift: Kundens underskrift:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Ort och datum:

Norrköping Vatten Underskrift:

Namnförtydligande:

Nyanslutningsområde
Avtal om fiberanslutning

Stadsnät 19 000 kr   Avtal med marknadsbidrag
Fiberförening, 9 900 kr
Passiv, 1 900 kr

Medgivande och parternas underskrifter:
Undertecknad kund accepterar härmed Norrköpings kommuns “Allmänna villkor för fiberanslutning” inkl ev 
bilagor och beställer anslutning till stadsnätet hos Norrköpings kommun i enlighet med bifogade villkor samt 
försäkran att lämnade uppgifter till alla delar är riktiga.

Jag medger att installation enligt bifogade villkor får ske på den aktuella fastigheten och ger Norrköpings kom-
mun rätt att vederlagsfritt behålla anbringad utrustning på fastigheten och erhålla fritt tillträde för erforderliga 
arbeten på densamma. Om nyttjanderätten skulle upphöra äger Norrköpings kommun rätt, men inte skyldighet, 
att borttaga av dem anbringad utrustning på fastigheten.

Kund är bunden av beställningen i och med undertecknandet. Norrköpings kommun är bunden av leverans när 
Norrköpings kommun undertecknat beställningen. 
Avtalet skall skrivas ut i 2 exemplar och skickas till Norrköping Vatten AB, Box 85, 601 02 Norrköping.

Anslutningsavgift per anslutning:

Övriga noteringar:

www.norrkopingvatten.se601 02 NorrköpingBesöksadress: Lindövägen 5BTelefon: 011 - 15 36 00

- skriv i noteringsfälltet vad som avses.

Alla priser är inklusive moms.

Kunduppgifter:



Allmänna villkor för fiberanslutning

Allmänt
Dessa “Allmänna villkor” reglerar villkoren för anslut-
ning till Norrköpings kommuns stadsnät. Norrköping 
Vatten AB är ett av Norrköpings kommun helägt 
bolag, som sköter utbyggnad, drift och underhåll av 
stadsnätet. Allmänna villkoren är fastställda av  
Norrköping Vatten AB och gäller tillsvidare.

Med kund avses fastighetsägare.

Fiberanslutningens innehåll och omfattning
Norrköpings Kommun levererar och ansvarar för 
fibernätet fram till och med den kundplacerade passi-
va delen, vilket är Norrköpings kommuns avlämning-
spunkt. Den passiva delen skall vara monterad max 
5 meter från håltagningen i fastigheten och i samma 
rum.

Kunden ansvarar för framdragning och tillhandahål-
lande av 230V växelström till avlämningspunkten.

Kund ansvarar för att fastighetsnät finns i fastigheten 
som knyter samman kundens utrustning med  
Norrköpings kommuns avlämningspunkt. Fastighetsnät 
och eventuell annan angränsande utrustning skall 
uppfylla de krav som Norrköpings kommun ställer på 
sådan utrustning.

För Norrköpings kommuns utrustning som placerats 
hos kund, gäller att kunden endast äger tillträde till 
den del av utrustningen som gränsar mot dennes dator 
eller LAN. Sådan utrustning får inte konfigureras eller 
på annat sätt ändras av annan än Norrköpings kom-
mun. Vid förlust eller skada på sådan utrustning är 
kund ersättningsskyldig till ett belopp, som motsvarar 
nyanskaffningsvärdet av likvärdig utrustning och kost-
nader för återställningsarbete. Norrköpings kommun 
lämnar 2 års garanti för fel på levererad utrustning.

Den aktiva delen levereras och monteras av  
Norrköpings Kommun och tillhör sedan kunden, den 
passiva delen tillhör Norrköpings Kommun.

Befrielsegrunder - force majeure
Norrköpings kommun skall inte kunna påföras ans-
var om avtalat åtagande ej kunnat genomföras på 
grund av omständigheter som Norrköpings kommun 
ej rimligen kunnat råda över såsom arbetskonflikt, 
åsknedslag, eldsvåda, fysisk åverkan på fiberkabel eller 
annan utrustning, varubrist, myndighetsbeslut, avbrott 
i anslutna nät eller annan liknande händelse.

Avgifter
Kund har att erlägga fastställd anslutningsavgift enligt 
vad som framgår av denna beställning. I avgiften ingår 
aktivering till Norrköpings kommuns fibersnät.

Om avtal om marknadsbidrag valts och kunden ej 
uppfyllt kraven för marknadsbidraget, så kommer 
Norrköpings kommun att fakturera hela anslutningsav-
giften till kunden.

Schakt
Stadsnät: Schakt på tomtmark samt håltagning i 
fastighet ingår ej i anslutningsavgiften. Schakt på 
tomtmark skall vara grävd av kunden när huvudschak-
ten grävs av kommunen. Återställning sker sedan av 
kunden på den egna tomten när fiberslangen är för-
lagd av Norrköpings kommun.

Fiberförening: Schakt och förläggning av slang, brun-
nar, markeringsnät m m inom föreningen och fram till 
kommunens anslutningspunkt ingår ej i anslutningsav-
giften. Förläggningen av materialet skall av kunden/
föreningen utföras enligt, av Norrköpings Kommun, 
godkänd sträckning och förläggningssätt. När förlägg-
ningen är klar blåser Norrköpings kommun in fibern 
och installerar utrustning på av kunden anvisad plats. 
Slang, brunnar, markeringsnät ingår i anslutningsavgif-
ten.

Markupplåtelseavtal
Avtal om markupplåtelse krävs för att Norrköpings 
kommun skall få rätt att åtgärda fel på fibern i mark-
en där fibern är förlagd, detta skall kund kostnads-
fritt skriva på och följa för den egna marken. För 
fiberföreningar gäller att föreningen ansvarar för 
påskrifter och ev. intrångsersättningar för samtliga 
berörda parter från kommunens anslutningspunkt 
såsom t.ex. markägare, vägförening, arrendatorer, 
myndigheter och dylikt, där fiberslangen skall grävas 
ner. Eventuella kostnader för ledningsrättsservitut på 
fastigheten står Norrköpings Kommun för.

Fakturering, betalningsvillkor m m
Betalning av anslutningsavgift sker när avlämnings- 
punkt upprättats. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. 
Om fakturerat belopp inte betalas innom tid som ang-
es i räkningen skall dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § 
räntelagen från den dag då betlaning skulle ha skett.

Personuppgiftslagen
De lämnade Personuppgifterna som anges i avtalet 
kommer att användas i Norrköpings kommuns egen 
administration samt kan komma att användas för att 
skicka ut meddelanden och erbjudanden till Dig som 
kund. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut 
till de företag som levererar tjänster i Norrköpings 
kommuns nät. Upptäcker Du att en personuppgift är 
felaktig ber vi Dig kontakta Norrköping Vatten AB på 
011-15 36 00.
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