
 

 
AVTAL OM ÖVERLÅTELSE  

AV FIBERNÄT 
 
Detta avtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 
 
(A) Landskrona Energi AB, 556803-9217, Box 226, 261 23 Landskrona, (”Landskrona 

Energi”); och  
 

(B) Vadensjö bredbandsförening, 802413-4887, c/o Leif Thorell, Korta vägen 3,261 91 
Landskrona, (”VBF”). 

 
1. BAKGRUND 

VBF bildades för anläggande, bibehållande och förvaltande av ett fibernät 
(”Fibernätet”) i Vadensjö.  Det har uppstått en ökad efterfrågan av anslutning till 
fiberbredband i Vadensjö. VBF har inte möjlighet att möta denna efterfrågan och 
önskar därav överlåta Fibernätet till annan aktör som har möjlighet att tillgodose 
invånarnas behov. Mot bakgrund av detta har parterna nu enats om att Landskrona 
Energi ska överta Fibernätet på i detta Avtal intagna villkor.   

2. ÖVERLÅTELSE M.M. 

2.1. VBF överlåter per den 1 maj 2016 (”Tillträdesdagen”) Fibernätet till Landskrona 
Energi vederlagsfritt.  

2.2. Fibernätets huvudsakliga sträckning framgår av Bilaga 1. 

2.3. Äganderätten till Fibernätet i dess helhet övergår till Landskrona Energi på 
Tillträdesdagen. Från och med Tillträdesdagen står Landskrona Energi risken för att 
Fibernätet skadas eller försämras. 

2.4. VBF ska på Tillträdesdagen till Landskrona Energi överlämna alla relevanta handlingar 
och all relevant dokumentation som VBF innehar avseende Fibernätet. 

3. FRISKRIVNING 

Fibernätet överlåts därför i befintligt skick. VBF friskriver sig från allt ansvar för fel 
eller brist av vad slag det må vara och Landskrona Energi avstår således från alla 
framtida anspråk i anledning av brist hos Fibernätet. Köpeskillingen har bestämts 
med beaktande härav. 
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4. AVTALSÖVERLÅTELSE 

Part äger inte utan andra partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller 
skyldigheter enligt detta Avtal på annan. Envar part äger dock rätt att överlåta sina 
rättigheter och/eller sina skyldigheter enligt detta Avtal på annat bolag inom samma 
koncern (aktiebolagslagens definition). 

5. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG  

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av parterna. 

6. TVIST 

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med 
Lunds tingsrätt som första instans.  

 
Detta Avtal har undertecknats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

 
 
Landskrona den ____ / ____ 2016  Landskrona den ____ / ____ 2016 
 
LANDSKRONA ENERGI AB VADENSJÖ BREDBANDSFÖRENING 
 
 
………………………………….. ………………………………….. 
Namnteckning Namnteckning 

 
 
………………………………….. ………………………………….. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 
 
Bilaga: 
1. Ritning/Karta över Fibernätet 


