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Ledningsrättsavtal
Skriv under nedanstående avtal, två exemplar per fastighet. Posta till Vetab, Box 154 574 22 Vetlanda.
Det ena exemplaret återsänds undertecknat tillbaka med vändande post.

Avtal har tecknats mellan nedanstående parter avseende markutrymme för underjordisk ledning för
data- och telekommunikation enligt följande:
Fastighet

Fastighetsbeteckning
Namn
Adress
Postnummer och ort

Ledningsrättsägare
Avtalets omfattning

Vetab, Vetlanda Energi och Teknik AB
Fastighetsägaren ger ledningsrättsägare rätt till markutrymme på angiven fastighet för
anläggning, bibehållande, underhåll och nyttjande av underjordiska ledningar för data - och
telekommunikation.
Fastighetsägare åtar sig att följa bifogad bilaga ”anvisning markarbete” vid grävning och förläggande av
kanalisation. Återställning skall ske fortast möjligt, senast 6 månader efter igångsättandet.
Placering av kabelskåp och andra anordningar ovan mark samt eventuella kabelbrunnar godkänns av
fastighetsägaren.
Fastighetsägare/förening ska återställa marken till det skick den hade innan respektive arbete
påbörjades.
Eventuell flyttning av kanalisation bekostas av den part som anses ha nytta av åtgärden.
För skada på fast egendom tillhörig fastighetsägaren och som orsakats av annan ska uppgörelse om
ersättning träffas i varje enskilt fall.
Ingen övrig ersättning ska utgå mellan ledningsrättsägaren/kommunen och fastighetsägaren.
Ledningsrättsägaren/kommunen äger rätt att ta ut ledningsrätt (servitut) på allt material.
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka fastighetsägare och ledningsrättsägare sparat var sitt
exemplar.

Fastighetsägareägare

Ledningsrättsägare

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift
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