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Avtal om överlåtelse av anslutning, gottskrivning mm. 

Detta avtal reglerar Överlåtarens uppsägning av anslutning(-ar) genom överlåtelse av anslutning(-ar) till 
Mottagaren. Avtalet reglerar också parternas ansvar under uppsägningstid, gottskrivning av gjorda 
kapitalinsatser samt fullföljande av Föreningens fakturerade kostnader före respektive efter 
överlåtelsedatum. Detta avtal medger förkortad uppsägningstid om tidpunkt för skiftat ansvar sammanfaller. 

Parter i detta avtal är:  

 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening, org.nr 769627-9939, anläggningsägare, nedan kallad  
Föreningen. 

 Överlåtare av fastighet, nedan kallad Överlåtare samt 

 Mottagare av fastighet, nedan kallad Mottagare. 

Överlåtare:  .........................................................  Mottagare:.........................................................................  

Berörd fastighet:  ...............................................  

Berörd(-a) huvudavtal:   ....................................  Berörd(-a) tilläggsavtal: ..................................................  

Överlåtaren 

Överlåtaren avslutar avtal över ovan nämnda anslutningar vid nedanstående månadsskifte. Under 
avtalstiden gjorda kapitalinsatser för huvud- och ev. tilläggsanslutningar, gottskrivs Mottagaren.  
Överlåtaren svarar för föreningens fakturerade kostnader och fakturerade kvarvarande kapitalinsatser till 
tidpunkt då avtalet om anslutning upphör. Överlåtaren skall teckna ev. kompletterande Markupplåtelseavtal 
om Föreningen så finner behövligt med anledning av fastighetsskifte, avstyckning mm. 

Mottagaren 

Mottagaren tillgodogör sig Överlåtarens kapitalinsatser vid nedanstående månadsskifte. Mottagaren ikläder 
sig ansvaret för fullföljande av kapitalinsats, oavsett anslutningsform (huvudanslutning eller 
tilläggsanslutning), om dessa insatser inte till fullo är utfakturerade till Överlåtaren vid nedan angivet 
månadsskifte. Mottagaren skall snarast efter beviljat medlemskap teckna Anslutningsavtal samt 
Tjänsteavtal med Föreningen. Nyttjanderätt till anslutning(-ar) träder i kraft vid nedan angivet månadsskifte 
och under förutsättning att Mottagare beviljats medlemskap och undertecknat Anslutnings- och 
Tjänsteavtal. En administrativ avgift på 500 kr inkl moms för överlåtelse faktureras Mottagaren. 

 

Övrigt 

Överlåtarens avtal och skyldigheter upphör då Mottagaren ikläder sig fullt ansvar fr.o.m 20......  -......  -01. 
Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt. Överlåtaren svarar för att ett exemplar 
insänds till föreningen. 

Mottagaren:   Överlåtaren: 

Ort och Datum .................................................  Ort och Datum:  ..................................................  

Namnunderskrift  ..............................................  Namnunderskrift:  ...............................................  

Namnförtydligande:  .........................................  Namnförtydligande:  ...........................................  

Pers. nr:  ..........................................................  

Epost:  ..............................................................  

Tel. nr:  .............................................................  

Mobil:  ..............................................................  

Bostads/fakturaadress:  .... …………………….. 

Post nr:  ...........................................................  

Postort:  ...........................................................  
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Föreningen: 

Beslut om medlemskap 20………………. Beviljat Ja / Nej 

Anslutnings- och Tjänsteavtal har tecknats 20………………… 

Tillgodogjorda insatser: Kronor………………………….  

Kompletterande Markupplåtelseavtal tecknat…………………… och registrerat 20………… 

Attestant för Föreningen………………………………………. 


