
 

Anmälan om Fiberanslutning 
 

 

 

Kunduppgifter: 

Fastighetsägare 1:  Personnr/Org.nr 1: 

Fastighetsägare 2:  Personnr/Org.nr 2: 

Adress:  Telefon: 

Postnr & Ort:  Mobil: 

Fastighetsbeteckning:  Epost: 

 

Avgifter: 

 Anslutningsavgift 19 000 kr  Extra – fiberpatchkabel 160 kr 

Schakt på egen tomt á 140 kr/meter         antal meter 

       antal meter (Avrunda uppåt)   

   

 

Övriga noteringar: 

 

 

Underskrift: 
Undertecknad kund accepterar härmed Norrköping Kommuns "Allmänna villkor för fiberanslutning" samt försäkrar att 

lämnade uppgifter till alla delar är riktiga. 

Anmälan ska skrivas ut och skickas till Norrköping Vatten och Avfall AB, Box 85, 601 02 Norrköping. 

 
Kund:     Norrköping Vatten och Avfall AB: 

Ort och Datum:  Ansvarskod: Attest: 

Datum: 
Underskrift:  Konto: 

Namnförtydligande:  Taxa: 

 

 

 

 



 

 

Allmänna villkor för fiberanslutning 

Allmänt 

Dessa "Allmänna villkor" reglerar villkoren för anslutning till 

Norrköping Kommuns fibernät. Norrköping Vatten och 

Avfall AB är ett av Norrköping Kommun helägt bolag, som 

sköter utbyggnad, drift och underhåll av fibernätet. 

Allmänna villkoren är framställda av Norrköping Vatten och 

Avfall AB och gäller tillsvidare. 

Med kund avses fastighetsägaren. 

Fiberanslutningens innehåll och omfattning 

Norrköping Kommun levererar och ansvarar för fibernätet 

fram till och med den passiva fiberdosan i fastigheten, vilket 

är Norrköping Kommuns avlämningspunkt. Fiberdosan 

monteras max 5 meter från håltagningen i byggnaden och i 

samma rum utan extra kostnad. 

Kunden ansvarar för framdragning och tillhandahållande av 

230V växelström. 

Vid förlust eller skada på den passiva fiberdosan samt kabel 

fram till fiberdosan är kund ersättningsskyldig till ett 

belopp, som motsvarar nyanskaffningsvärdet av likvärdig 

utrustning och kostnader för återställningsarbete. 
 

Mediakonverterare (”Switch”) levereras och monteras av 

Norrköping Kommun och tillhör sedan kunden, den passiva 

fiberdosan tillhör Norrköping Kommun. 
 

Befrielsegrunder - force majeure 

Norrköping Kommun skall inte kunna påföras ansvar om 

avtalat åtagande inte kunnat genomföras på grund av 

omständigheter som Norrköping Kommun inte rimligen 

kunnat råda över såsom arbetskonflikt, åsknedslag, 

eldsvåda, fysisk åverkan på fiberkabel eller annan 

utrustning, varubrist, myndighetsbeslut, avbrott i anslutet 

nät eller annan liknande händelse. 

 

 

Avgifter 

Kund har att erlägga fastställd anslutningsavgift enligt vad 

som framgår av denna beställning. I avgiften ingår aktivering 

till Norrköping Kommuns öppna fibernät. 

Schakt på egen fastighet 

Schakt på egna fastigheten ingår inte i anslutningsavgiften. 

Schakt på fastigheten skall vara grävd av kunden innan 

anslutning kan ske. Är schakt inte utförd enligt meddelat 

datum äger Norrköping Kommun rätt att fakturera de 

merkostnader som tillkommer. 
 

Fakturering, betalningsvillkor m.m. 

Fakturering av anslutningsavgift sker när fibern är utbyggd i 

området, detta inkluderar kund som inte utfört schakt på 

egen tomt inom utsatt tid och inte är ansluten. Eventuella 

merkostnader faktureras i efterhand. Betalningsvillkor är 30 

dagar netto. Om fakturerat belopp inte betalas inom tid som 

anges i fakturan skall dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § 

räntelagen från den dag då betalning skulle ha skett. 
 

Personuppgiftslagen 

De lämnade personuppgifter som anges i anmälan 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 

Norrköping Kommuns nät.  

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig ber vi dig 

kontakta Norrköping Vatten och Avfall AB på 011-15 36 00. 

 

 

Medgivande 
Genom att underteckna Anmälan om Fiberanslutning medger kund att installation enligt ovanstående "Allmänna villkor för 

fiberanslutning" får ske på den aktuella fastigheten och ger Norrköping kommun rätt att vederlagsfritt behålla anbringad 

utrustning på fastigheten och erhålla fritt tillträde för erforderliga arbeten på densamma. Om nyttjanderätten skulle upphöra 

äger Norrköping kommun rätt, men inte skyldighet, att borttaga av dem anbringade utrustning på fastigheten. 

 

Kund är bunden av beställningen i och med undertecknadet. Norrköpings kommun startar projektet när erforderlig mängd 

anmälningar i aktuellt område är undertecknat. Om området inte uppnår tillräcklig anslutningsgrad inom 1 år från anmälans 

upprättande, upphävs avtalet. 


