
 

 

 

Avtal/villkor för gruppabonnemang i Bergs Fiber ekonomisk förening 
 

Parter 

Nätägare - Bergs fiber ekonomisk förening 

Medlem - Fastighetsägare som erlagt hel insats och anslutningsavgift 

Abonnent - Den som nyttjar uppkopplingen på ansluten fastighet 

Tjänsteleverantör – Telia 

 
Syfte 

Detta dokument reglerar villkoren mellan nätägaren, Bergs Fiber ekonomisk förening, och 

medlemmen. 

 
Anslutningspunkt 

Abonnemanget avser en anslutningspunkt. Om medlem innehar fler än en anslutningspunkt 

krävs separata avtal. 

 
Tjänster 

Tjänsteutbudet regleras av ett avtal mellan Telia och nätägaren. Nätägaren debiterar tjänsterna 

direkt till medlemmen. Följande tjänster ingår: bredband 250/100 Mbps, TV-paket Lagom, 

Telefoni utan fast avgift. Samtalskostnad för telefoni debiteras till kund direkt av Telia. Övriga 

tilläggstjänster beställs av medlem direkt hos Telia. 

 

Avtalsperiod 

Avtalet mellan Telia och Bergs Fiber ekonomisk förening gäller fram till 30 september 2022.  

 
Abonnemangsperiod 

Gäller tiden fram till den 30 september 2022 och kan inte sägas upp före detta datum. Tjänsten 

kan dock överlåtas till annan medlem för den fastighet detta avtal är tecknat. I alla fall av 

överlåtelse ska kontakt med nätägarens kassör göras. 

 
Avgift 

Avgiften är från och med startdatum 349 kr per månad och betalas i förskott via autogiro 

månadsvis eller helår. Det går också att betala med faktura helår. 

 
Avgifter och betalningsvillkor 

Vid betalning efter förfallodagen debiteras en förseningsavgift om 50 kr. Vid utebliven 

betalning senare än 65 dagar efter fakturan eller autogirots förfallodag stängs abonnenten av 

från abonnemanget. Återuppkoppling sker först efter betalning av hela skulden samt en 

öppningsavgift på 500 kr. 

Om medlem försummar sina skyldigheter får nätägaren frånkoppla medlemmens anslutning till 

nätet. Frånkoppling får även göras om medlem åsidosätter sina skyldigheter gentemot 

tjänsteleverantör som levererar tjänst till medlemmen över nätet. Återuppkoppling sker först då 

medlem uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt ersättning för nätägaren och 

tjänsteleverantörens kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling 

erlagts. Om försummelsen avser bristande betalning kan säkerhet för fortsatt leverans komma 

att begä



 

  

Serviceåtagande 

Nätägaren ansvarar för drift och underhåll av nätet. Fel/driftstörningar avseende de tjänster som 

levereras över nätet skall anmälas direkt till tjänsteleverantör eller av leverantören anlitad 

entreprenör. Mer information om felanmälan och ansvar finns på www.bergsfiber.se. 

 

Ansvarsbegränsning 

Om nätägaren förhindras eller väsentligt försvåras fullgöra sina åtaganden av omständigheter 

utanför dennes kontroll och som denne skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit eller 

dennes underleverantör förhindras fullgöra på grund av sådan omständighet, skall detta utgöra 

befrielsegrund från vite och andra påföljder. Sådan omständighet är t.ex. arbetskonflikt, 

åsknedslag, eldsvåda, krig, inbrott, omfattande skadegörelse, myndighetsbeslut, extrema 

väderförhållanden, störningar i det allmänna transportväsendet eller annan händelse av 

exceptionell karaktär. 

Nätägaren ansvarar ej för olägenhet, skada eller intrång som tillfogas av tredje man. 

Ersättning utgår ej för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att 

uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av nätet. Nätägaren skall inte heller 

kunna hållas skadeståndsskyldig för skador uppkomna till följd av att: 

a) Medlem inte fullgjort sina åtaganden enligt villkor. 

b) Tjänsteleverantör i nätet inte fullgjort sina åtaganden. 

c) Medlem eller abonnent hos denne överträtt lämplig lag, annan författning, konvention eller 

dylikt vid användande av aktuell tjänst om nätanslutningen till nätet. 

d) Behörig eller obehörig gjort intrång i fastighetens, abonnents eller nätägarens 

fibernätsutrustning eller datanät. 

 
Giltighet 

Bergs fiber ekonomisk förening äger rätt att göra justeringar avseende dessa villkor inom 

avtalsperioden. Föreliggande villkor upphör att gälla då ny version antas av föreningens 

styrelse. Förändringar om ny avtalstext meddelas via föreningens hemsida. 

 
Tvist 

Tvist angående tolkningen av dessa villkor avgörs i enlighet med svensk lag och av svensk 

domstol. 

 

 

http://www.bergsfiber.se/

