Info om försäljning av fastighet ansluten till
fiberanläggning inom HFEF
Vad händer med min kapitalinsats & medlemskap i HFEF om jag
säljer min fastighet?
-Jag ska sälja min fastighet, hur överlåter jag med mitt medlemskap till den nye
ägaren?
Medlemskap i föreningen följer ägaren, inte fastigheten. Detta betyder att säljaren
måste gå ur föreningen och köparen måste bli medlem för att få tillgång till nätet.

Vad som händer med kapitalinsatsen (även benämnd medlemsinsats) i samband
med en försäljning av en fastighet som är ansluten till föreningens fibernät styrs
dels av föreningslagen dels av föreningens stadgar. Enligt lag måste alltså
föreningen betala tillbaka kapitalinsatsen till den avgående medlemmen, vilket
betyder att den nye medlemmen måste betala in motsvarande belopp. I HFEF var
kapitalinsatsen satt till 5000 SEK. Notera dock att nätet skrivs av under 7 år framåt
och den enskilda medlemmens kapital minskar i motsvarande grad.
Regleringen av kapitalinsatsen kan dock göras på två olika sätt. Dels en formell väg
(alt. 1) där bokslut och årsstämma är styrande dels en enklare och snabbare väg
(Alt. 2) där säljare och köpare reglerar kapitalinsatsen men där båda alternativen
följer de lagar och stadgar som föreningen måste förhålla sig till.
Nedan följer detaljerad information om de två alternativen samt de dokument som
Du/Ni behöver inklusive föreningens stadgar.

Alt1.

Den formella vägen, dvs alt. 1, är beroende av att bokslut samt årsstämma har
hållits och tar lång tid att genomföra och kräver mycket arbete av HFEF:s styrelse.

Beroende på när under året en försäljning sker får det lite olika konsekvenser. Det
handlar om två scenarier; försäljning före respektive efter halvårsskiftet.

HFEF stadgar

Till att börja med har vi de formella styrmedlen som är våra föreningsstadgar vilka
bygger på ”Lagen om ekonomiska föreningar”. I föreningens stadgar är det paragraf §
6, § 10 och § 14 som berörs.

§ 6 MEDLEMSINSATS, Andra stycket
Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § lag (1989.667) om ekonomiska
föreningar återbetalas insatser endast till den del de inte skrivits av genom
stämmobeslut och endast efter att en ny medlem inträtt i den utträdande
medlemmens ställe som ägare till berörd fastighet eller anläggning med en insats
som minst motsvarar det belopp som ska återbetalas.

§ 10 UTTRÄDE
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (1987:667) om
ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut.
Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske
skriftligen minst sex månader före räkenskapsårets slut. Utträde får dock inte ske
tidigare än två år efter inträde, med undantag då ansluten
fastighet eller anläggning ska övergå till ny ägare.
§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

Konsekvenser
Det är i huvudsak två scenarier som följer på vad stadgarna ovan säger; försäljning
före halvårsskiftet och försäljning efter halvårsskiftet och som får olika
konsekvenser.
1. Försäljningsdatum 1/1 - 30/6 innevarande räkenskapsår (år 0)

1.1. Medlemsutträde (enl. § 10 UTTRÄDE) säljare sker 31/12 innevarande
räkenskapsår (år 0).
1.2. Köpare ansöker om medlemskap 1/1 kommande räkenskapsår (år 1).
1.3. Köpare betalar beräknat belopp (enl. § 6 MEDLEMSINSATS, Andra
stycket) efter årsmöte och godkännande av årsredovisning för innevarande
räkenskapsår (år 0). Årsmöte hålls preliminärt mellan 1 april-31 juni
kommande räkenskapsår (år 1).
1.4. Återbetalning av beräknat belopp (enl. § 6 MEDLEMSINSATS, Andra
stycket) till säljare sker efter årsmöte och godkännande av årsredovisning
för innevarande räkenskapsår (år 0) och efter att köpare godkänts som
medlem samt betalat motsvarande belopp som skall utbetalas till säljare.
Årsmöte hålls preliminärt mellan 1 april-31 juni kommande räkenskapsår
(år 1).
Detta betyder att en försäljning av en fastighet som sker mellan 1/1 30/6 formellt inte klar förrän som tidigast 9 mån och som senast 18 mån
efter försäljningsdatum.

2. Försäljningsdatum 1/7 - 31/12 innevarande räkenskapsår (år 0)

2.1. Medlemsutträde (enl. § 10 UTTRÄDE) säljare sker 31/12
kommande räkenskapsår (år 1).
2.2. Köpare ansöker om medlemskap 1/1 året efter kommande räkenskapsår
(år 2).
2.3. Köpare betalar beräknat belopp (enl. § 6 MEDLEMSINSATS, Andra
stycket) efter årsmöte och godkännande av årsredovisning för kommande
räkenskapsår (år 1). Årsmöte hålls preliminärt mellan 1 april-30 juni året
efter kommande räkenskapsår (år 2).
2.4. Återbetalning av beräknat belopp (enl. § 6 MEDLEMSINSATS, Andra
stycket) till säljare sker efter årsmöte och godkännande av årsredovisning

för kommande räkenskapsår (år 1) och efter att köpare godkänts som
medlem samt betalat motsvarande belopp som skall utbetalas till säljare.
Årsmöte hålls preliminärt mellan 1 april-30 juni året efter kommande
räkenskapsår (år 2).

Detta betyder att en försäljning av en fastighet som sker mellan 1/7 - 31/12
formellt inte klar förrän som tidigast 15 mån och som senast 24 mån efter
försäljningsdatum.

Alt 2.
Innebär att man som säljare och köpare reglerar kapitalinsatsen sinsemellan i
samband med fastighetsaffären. Detta betyder att den kapitalinsats som säljaren
enligt alt. 1 annars skulle erhållit från föreningen tidigast efter 9 mån efter
försäljningsdatum nu istället kan regleras direkt mellan säljare och köpare vid
försäljningstillfället utan att blanda in HFEF.

Överlåtelsen består i att säljaren överlåter andelen i föreningen till köparen och
samtidigt begär utträde ur densamma med hjälp av blanketten "Överlåtelse av
kapitalinsats och begäran om utträde ur Havdhem Fiber Ekonomisk
Förening". Blanketten tillställs sedan föreningen. Köparen ansöker därefter om
medlemskap i Havdhem Fiber Ekonomisk Förening inom sex månader räknat från
dagen då överlåtelsen skrevs under av säljaren.
En mycket snabbare process för de inblandade parterna och mindre arbete för
föreningens styrelse.

HFEF rekommendation

Styrelsens rekommendation är att säljare och köpare sinsemellan gör upp om detta
vid försäljningen och förordar därför alt. 2.
Vidare finns det ett ”Markupplåtelseavtal för Fiberoptisk Ledningsanläggning”
mellan fastighetsägaren och föreningen (ledningsägaren) som Du som
fastighetsägare har fått i samband med anslutningen (det finns med ett exempel på
hur avtalet ser ut nedan). I sista stycket i detta avtal står det att ”Vid överlåtelse
skall fastighetsägaren, om inte ledningsrätt bildats eller avtalet inskrivits, göra
förbehåll om avtalet¨. Viktigt att Du/Ni bifogar detta avtal till de övriga handlingar
som skall lämnas till köparen/mäklaren.
/Styrelsen HFEF

Överlåtelse av kapitalinsats och begäran om
utträde ur Havdhem Fiber Ekonomisk Förening
Säljare:
Namn

Personnummer, org.-nummer eller födelsedatum

Adress
Postnummer

Postort

Land (om ej Sverige)

Telefon

Mobiltelefon

I samband med försäljningen av nedan angiven fastighet begär jag, säljare enl. ovan,
härmed utträde ur Havdhem Fiber Ekonomisk Förening och överlåter min andel av
HFEF:s kapital enligt föreningens stadgar och Lagen om ekonomiska föreningar till
fastighetens nye ägare, köpare enl. nedan.
Köpare:
Namn

Personnummer, org.-nummer eller födelsedatum

Adress
Postnummer

Postort

Telefon

Land (om ej Sverige)
Mobiltelefon

Berörd fastighet som är ansluten till föreningens nät:
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnr

Postort

Överlåtelsen av kapitalinsatsen gäller om och endast om försäljningen av fastigheten
angiven ovan fullbordas och lagfart utfärdas inom sex månader från dagens datum och
den tillträdande ägaren (köpare) ansöker om och beviljas medlemskap i Havdhem Fiber
Ekonomisk Förening inom sex månader från dagens datum.
I den mån försäljningen inte genomförs eller något annat förhållande av vikt för överlåtelsen av kapitalinsatsen
ändras, åligger det säljaren att meddela föreningen om detta. Föreningen är i annat fall ej ansvarig för eventuellt
felaktigt överförda kapitalinsatser enligt denna begäran.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Kopia av avtal
lämnas till föreningen HFEF i samband med medlemsansökan.
Överlåtelsedatum (=försäljningsdatum fastighet)
ÅÅÅÅ-MM-DD

______________________________________________________
Ort & Datum
______________________________________________________
Namnunderskrift Säljare
______________________________________________________
Namnförtydligande

Medlemsansökan
Havdhem Fiber Ekonomisk Förening
Jag ansöker härmed om medlemskap i Havdhem Fiber Ekonomisk Förening.
Jag har tagit del av föreningens stadgar och är beredd att så långt det är möjligt att stödja och
underlätta arbetet i Havdhem Fiber Ekonomisk Förening (HFEF)
Medlemsinsatsen, 50 kronor, betalas snarast till bankgironumret 562-5967 för Havdhem Fiber
Ekonomisk Förening.
Obs! Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning.
Efter betald medlemsinsats och godkänt medlemskap (enl. föreningens stadgar) skall årsavgiften
betalas. Avi och information om årsavgift meddelas senare. Vid fler än en (1) fastighetsägare av
berörd fastighet kan endast en av dessa söka medlemsskap i HFEF.

V.g fyll i samtliga nedanstående fält & skriv sedan under med din namnteckning.
Fastighetsbeteckning:
Personnummer:
Namn:
Adress:
Postadress:
E-postadress:
Tfn hem/arb:
Mobiltfn:
Vicevärd/ombud:
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet med lagen om användning
och lagring av personuppgifter (PUL).

Ort&Datum

Fastighetsägares underskrift

Lämna in den ifyllda & underskrivna ansökan på Bröderna Pettersson i Havdhem. Har du inte
möjlighet till detta postar du den till adressen: Havdhem Fiber Ekonomisk förening, c/o
Bröderna Pettersson i Havdhem AB, Box 102, 623 16 Havdhem. Har du frågor kontakta
någon i styrelsen. Kontaktuppgifterna hittar du på havdhemfiber.net.
//Välkomna in i föreningen hälsar Styrelsen för Havdhem Fiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Havdhem Fiber Ekonomisk Förening
Antagna vid konstituerande sammanträde 2014-08-10.

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Havdhem Fiber Ekonomisk Förening.
§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen som konsumenter av
nätanslutning via optisk fiber och vid nyttjande av anläggningen samt annan därmed sammanhängande och
förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja det av föreningen
tillhandahållna nätet.
§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Havdhem i Gotlands kommun.
§ 4 MEDLEMSKAP
För fysisk eller juridisk person krävs medlemskap för att ansluta fastighet eller anläggning till fibernätet.
Undantag från obligatoriskt medlemskap kan medges för offentliga myndigheter/institutioner och/eller
juridiska personer efter särskild överenskommelse med föreningens styrelse.
Som medlem kan antas sökande fysisk eller juridisk person, som äger fastighet(er) eller anläggning(ar) inom
föreningens verksamhetsområde, omfattande centrala Havdhems samhälle med omnejd, och som kan
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en
fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap, som
prövas av styrelsen, görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt
följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna
informationen om utvecklingen i föreningen.
§ 6 MEDLEMSINSATS
Varje medlem skall delta i föreningen med en medlemsinsats om lägst 50 SEK och högst 10 050 SEK per
medlem. En insats på 50 SEK skall betalas till föreningens konto när medlemskap beviljats. Vid anslutning till
föreningens fibernät skall varje medlem dessutom delta i föreningen med en ytterligare kapitalinsats om högst
10 000 SEK för varje ansluten fastighet, byggnad eller anläggning, inom verksamhetsområdet, ägd av
medlemmen. Kapitalinsats avseende anslutning betalas efter tecknande av anslutningsavtal enligt styrelsens
anvisningar.
Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § lag (1989.667) om ekonomiska föreningar återbetalas insatser
endast till den del de inte skrivits av genom stämmobeslut och endast efter att en ny medlem inträtt i den
utträdande medlemmens ställe som ägare till berörd fastighet eller anläggning med en insats som minst
motsvarar det belopp som ska återbetalas. Styrelsen kan besluta om tidigare återbetalning i enskilda fall om
föreningens ekonomi tillåter detta.
Erforderlig insats och andra kostnader för nyanslutning eller återanslutning efter det att nätet färdigställts
beslutas av styrelsen.
I det fall föreningen ingår bindande avtal, i samband med här aktuellt fiberprojekt, med part som enligt lag är
skyldig att erlägga ersättning vid schaktningsarbeten på medlemmens mark, avstår medlemmen rätten till
sådan ersättning till Havdhem Fiber Ekonomisk Förening.
Detta avstående till ersättning som medlemmen förbinder sig, innebär endast att föreningen äger rätt att i
förhandlingar avstå denna ersättningsrätt. Föreningen äger inte rätt att uppbära ersättningen i form av kontant
ersättning.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, på lägst
100 SEK och högst 300 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För nyttjande av föreningens tjänster och anläggningar skall avgifter erläggas. Avgifter för de olika tjänster och
anläggningar föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den
som nyttjar tjänster eller anläggningar och föreningen.
§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar dess intressen
eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om
uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att
meddelandet om uteslutning delgivits medlemmen.
§ 10 UTTRÄDE
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar sker utträde ur
föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske
skriftligen minst sex månader före räkenskapsårets slut. Utträde får dock inte ske tidigare än två år efter
inträde, med undantag då ansluten fastighet eller anläggning ska övergå till ny ägare.
§ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Ordföranden väljs av föreningsstämman på ett år,
övriga styrelseledamöter på två år.
§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i förening, av dem som styrelsen utser.
§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer och en revisorssuppleant.
De utses för ett år räknat från ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie stämma.
§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma.
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Följande ärenden ska behandlas:
Val av ordförande för stämman samt anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Godkännande av röstlängd.
Fastställande av dagordningen.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Budget för kommande verksamhetsår
Medlemsavgift och andra avgifter.
Val av ordförande för ett år.

Val av övriga styrelseledamöter.
Val av två revisorer samt en suppleant.
Val av valberedning – tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer.
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till
styrelsen senast två veckor före årsmötet.
§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en andel (röst). Medlem kan vid stämma med fullmakt företräda
maximalt 3 andra deltagare eller maximalt 10 procent av antalet röstberättigade stämmodeltagare.
§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via flygblad, via e-post eller sms, via föreningens hemsida och/
eller genom anslag på socknens anslagstavlor. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före
ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från
styrelsen skall anslås på föreningens hemsida.
§ 19 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett,
enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela
verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om återbäring eller annan användning av
föreningens eventuella ansamlade kapital.
§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda medlemsinsatser.
§ 21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring skall ske enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.
§ 22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen, eller skall utlysas då det för behandling av uppgivet ärende
skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 procent av föreningens medlemmar.
§ 23 ÖVRIGT
Frågor som inte särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

Markupplåtelseavtal för Fiberoptisk Ledningsanläggning
Mellan Havdhem Fiber Ekonomisk Förening, nedan benämnd Ledningsägaren, och
……………………………………………………………………………………………… (Delägare)
……………………………………………………………………………………………… (Delägare)
……………………………………………………………………………………………… (Delägare)
ovanstående Fastighetsägare såsom ägare av nedanstående fastighet(er):
Gotland Havdhem ……………………………………….............................................................
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Ett fiberoptiskt nät för Havdhems och de boendes behov avses att byggas. Detta avtal sluts för att reglera ansvar och
åtaganden mm mellan Ledningsägaren och berörd markägare. Avtalet gäller som överenskommelse om, och
medgivande till, ledningsrätt samt som avtal om nyttjanderätt.
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På fastigheten anlägga, bibehålla och vid behov förnya ledningsanläggning bestående av kanalisation och
fiberkablar med tillhörande anordningar i den huvudsakliga sträckning som angivits på bifogad karta.
För anläggande och bibehållande borttaga träd och andra föremål, som är till hinder för anläggningen eller är till
direkt men för dess säkerhet. Avverkade träd tillhör fastighetsägaren. Ledningsägaren skall, om inte
Fastighetsägaren själv vill ta hand om träden, lösa in och bortforsla dessa.
Vid anläggande och drifts- och underhållsåtgärder disponera ett arbetsområde om normalt 4 meters bredd
(tomtmark: se inskränkning nedan) samt äga tillträde till fastigheten för arbete med och tillsyn av anläggningen.
Överlåta detta avtal till förvärvare av ledningsrätten, samt rätt att upplåta hela eller delar av anläggningen till
annan ledningsägare för dennes kablar.
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Fastighetsägaren medger Ledningsägarens rätt att:
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På jordbruks och skogsmark skall ledningsanläggningen förläggas så att normalt brukande av jorden kan
bedrivas och så att skogsbruk inte onödigtvis försvåras. På tomtmark skall försiktighet iakttas. Träd och buskar
får endast borttas om olägenhet kan undvikas. Bredare arbetsområde får inte nyttjas än som erfordras för
arbetet. Mark grovåterställes genom att schaktmassor och grästorv återfylls i rätt ordning.
Ledningsägaren skall vid behov kostnadsfritt utmärka ledningssträckningen på marken.
Skador utöver ovanstående som Ledningsägaren förorsakar vid anläggande eller annat arbete skall skyndsamt
åtgärdas eller ersättas av denne.
Har Fastighetsägaren behov av att utföra åtgärd som hindras av ledningsanläggningen skall parterna samråda
och samverka för att söka hitta en lösning på behovet.
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Ledningsägaren skall eftersträva att minsta möjliga intrång och olägenhet uppkommer för fastighetsägaren. Härvid
skall bl a följande iakttas:

Ersättning för det intrång och övrig olägenhet ledningsanläggningen och detta avtal medför skall inte utgå.
Fastighetsägaren intygar att upplåtelsen inte förhindras av arrende, förvaltning eller annan nyttjanderätt.
Avtalet gäller så länge som ledningsanläggningen är helt eller delvis i drift. Vid överlåtelse skall Fastighetsägaren,
om inte ledningsrätt bildats eller avtalet inskrivits, göra förbehåll om avtalet.
Havdhem den

/

2014

______________________________ den

/

2014

Havdhem Fiber EF

Fastighetsägare

Godkännes Maka/Make

___________________
Björ Cumselius, Ordf

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

___________________
Thomas Hägring, Kassör

Ovanstående godkännes i den omfattning min/vår rätt berörs: __________________________________
Arrendator/Rättsinnehavare

