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Avtal mellan fastighetsägaren (beställare) och Forshaga Fibernät AB 556786-3120 (leverantören). 
Genom undertecknande av avtalet förbinder sig fastighetsägaren att följa leverantörens allmänna 
villkor. De allmänna villkoren finns också att ladda ner på www.forshagafibernat.se. 
 

Uppgifter om fastighet som är ansluten till Forshaga Fibernät 

Fastighetsbeteckning (ex. Deje 1:32) 
 
                                    
Adress 
 

Postnummer och ort 
 
 

 

Fastighetsägare 1 (beställare) 

Namn  
 
 

Personnummer 
                                    

E-postadress 
 

Telefon 
 
 

Ort och datum, underskrift 
Genom att underteckna detta avtal beställer jag en fiberanslutning till Forshaga Fibernät AB enligt gällande priser och 
allmänna villkor. Jag samtycker att mina personuppgifter behandlas enligt hantering av personuppgifter.  
 
 
 

 

Fastighetsägare 2 (beställare) 

Namn  
 
 

Personnummer 
                                    

E-postadress 
 

Telefon 
 
 

Ort och datum, underskrift 
Genom att underteckna detta avtal beställer jag en fiberanslutning till Forshaga Fibernät AB enligt gällande priser och 
allmänna villkor. Jag samtycker att mina personuppgifter behandlas enligt hantering av personuppgifter.  
 
 

 

Uppgifter för fakturering  
*Nät- och serviceavgiften bestäms årligen av styrelsen, se punkt 4.4 i våra allmänna villkor. 

Nät- och serviceavgift tätort & landsbygd (årlig) 
 
600 kr/år 
Namn  
 
 

Fakturaadress 
                       

Postnummer 
 

Ort 
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Avtalstid 
Enligt lagen om distansavtal har du som kund ångerrätt. Avbeställning (uppsägning av avtal) ska ske inom (14) 
dagar, skriftligt eller muntligt.  

Det här avtalet är bindande i (24) månader från det datum fastighetsägaren har undertecknat avtalet. Därefter 
gäller uppsägningstid enligt allmänna villkor för löpande avtal. Om leverantören inte påbörjat entreprenad 
gällande fiberanslutning i fastighetsägarens område inom (24) månader efter undertecknande av detta avtal 
har beställaren rätt att säga upp avtalet.  

 
Hantering av personuppgifter 
Vi behöver ditt samtycke till att behandla personuppgifterna enligt ovan för att administrera villkoren enligt 
avtalet om fiberanslutning. 
 
Informationen samlas in av Forshaga Fibernät AB, organisationsnummer 556786-3120, som också är 
personuppgiftsansvarig. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra kommunala bolag, 
Skatteverket, kronofogdemyndighet, tjänsteleverantörer, Forshaga kommun och företag som övervakar servrar 
och levererar tjänster i nätet. 
 
Samtycket är giltigt under den tid som avtalet gäller och tills förpliktelsers fullgjorts. Du har rätt att när som 
helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom mail till info@forshagafibernat.se eller per telefon  
054-56 22 72. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen 
innan samtycket återkallades. Samtycke kan inte återkallas så länge avtalet gäller eller innan förpliktelserna 
fullgjorts. 

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att 
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt 
dataskyddsombud på mail till info@forshagafibernat.se eller per telefon 054-56 22 72. Du har även rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett 
felaktigt sätt.  

För mer information om hantering av personuppgifter se www.forshagafibernat.se.  

 

Bekräftelse av leverantör 

Leverantör, organisations-nummer 
 
Forshaga Fibernät AB 556786-3120 

Ort och datum 

Namnförtydligande 
 
 

Underskrift                     

 

Beställningsblanketten skickas till Forshaga Fibernät AB, Box 86, 66722 Forshaga. Vi behåller en 
kopia av avtalet och skickar tillbaka en undertecknad till fastighetsägaren (beställaren).  

 

 
 
 

 


