
Aria Vagforening 

Medgivande och avtal att lagga och bibehalla ledning 
i enskilda vagar i Aria Stationssamhalle. 

Aria Vagforening, (vaghallare), lamnar harmed medgivande till Eskilstuna Energi och Miljo AB med org nr. 
556458-1907 (ledningsagare) att utfora ledningsarbete i fbreningens enskilda vagar och gronomraden enligt 
fbljande: 

• Vi forutsatter att arbetena utfors i enlighet med kraven i "Robust Fiber". 

• Kanalisation ska dras till samtl iga fast igheters tomtgrans, i gator dar nagon fastighet ansluts till fiber. 

• Kanalisation dras utanfor vagbana dar s i ar mojiigt. 

• Fastighetskarta med inritat, komplett lednlngsnat (relationsritning) ska lamnas till Aria Vagforening sa 
snart projektet ar avs lutat samt dokumenteras sa att dokumentationen kan ses i Ledn ingsko l len . 

• Aria Vagforening svara r for asfaltering. Kostnaderna faktureras ledningsagaren enlig forenigens prisl ista. 

• Aterstallande av parkmark/gronomraden gors sa att grasklippning med standardgraskl ippare. 

• Gatorna ska vara stadade efter aterstal lning. 

• Aria Vagforening ska lopande haltas underrattad om projekteringen och arbetenas fortskridande. 

Medgivandet befriar inte fran skyldighet att inhamta eventuel la ytterl igare til lstand eller beakta andra 
rattigheter. 

Kostnadcr och ersattning 

Ledningsagaren skall utge ersattning till vaghal laren enligt foljande. 

Ersattning for vaghal larens medverkan till detta avtal i form av nedlagd tid for forhandlingar, besiktningar 
m.m. med ett fast belopp om 2500 kronor. 

Ersattning for okade kostnader for vagens framtida underbi l l som ledningen medfor med ett belopp om 
10 kronor per lopmeter schakt/ledning i asfalterad vag och 4 kronor i vagslant eller dike. 

Ovrigt 

Aria Vagforening ska under tiden som projektet pagar a v s t i f r i n att beviija schaktti l lstand till annan 
entreprenor for kanalisatidn for fiber eller for anslutning av hushall till befintlig kanal isation. 
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