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EXEMPEL 3A

Arbetspapper

Avtal om nätanslutning av Bredbys fibernät.
20xx-xx-xx

Detta avtal gäller anslutning av Bredbys fibernät (nedan kallat Ledningsnätet) till X:s
kommunikationsnät samt transport av slutkundstjänster till Föreningens medlemmar.

1. Avtalsparter

Avtalet är upprättat mellan X med organisationsnummer xxxx (nedan kallad Nätägaren) och Bredbys
fiberförening ekonomisk förening med organisationsnummer xxxx (nedan kallad Föreningen).

Anm.
I exemplet ansvarar Nätägaren för transport av tjänster i egen regi eller genom avtal med
underleverantör.

2. Ledningsnätets omfattning

Ledningsnätet omfattar xx inkopplade användarnoder i byggnader på xx anslutna fastigheter. I nära
anslutning till Ledningsnätet finns ytterligare xx fastigheter som för närvarande inte är anslutna. Dessa
kan anslutas vid senare tillfällen i den mån fastighetsägarna så önskar och Föreningen godkänner dem
som medlemmar.

Ledningsnätets omfattning, överlämningspunkter, tekniska beskrivning, dokumentation, ingående

material och utrustning med mera definieras i Bilaga 1. Ledningsnätets omfattning och ingående

utrustning (se avsnitt Exempel på innehåll i bilagor).

3. Inkopplings- och överlämningspunkter

Nätägarens anslutningskabel termineras i en anslutningspunkt som placeras i Föreningens Byanod.

Nätägarens överlämningspunkt för leverans av slutkundtjänst utgörs av utgången från Nätägarens

hemma- Gateway i respektive byggnads användarnod.

4. Föreningens ansvar

1. Föreningen bygger och äger Ledningsnätet från Byanoden fram till och med O/E- omvandlaren i
byggnadernas användarnoder.

2. Föreningen ska tillhandahålla utrymme samt eluttag för Nätägarens aktiva utrustning i Byanoden

3. Föreningen terminerar Ledningsnätet i fiberkontakter i en passiv fiber-ODF (optisk kopplings
punkt) i Byanoden.
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4. Föreningen ansvarar för framkoppling, drift och underhåll samt administration av förbindelser från
O/E- omvandlaren i byggnadernas användarnoder till inkopplingspunkt i Byanod.

5. Föreningen ska tillhandahålla en förteckning, enligt Bilaga 2, över samtliga

byggnader/användarnoder som är inkopplade på Ledningsnätet (se avsnitt Exempel på innehåll i

bilagor).

6. Föreningen ansvarar för att Ledningsnätet uppfyller Nätägarens krav enligt Bilaga 4 (se avsnitt

Exempel på innehåll i bilagor).

7. Föreningen ska ha en utsedd kontaktperson(er) som ska ha mandat att företräda föreningen i
löpande drift och förvaltningsärenden.

5. Nätägarens ansvar

1. Nätägaren äger, bekostar och installerar Nätägarens nät fram till och med anslutningspunkten i
Föreningens byanod.

2. Anslutningskabeln termineras i fiberkontakter i en passiv fiber-ODF ägd av Nätägaren.

3. Nätägaren äger, bekostar och installerar den aktiva utrustningen för transport av tjänster fram till
överlämningspunkt för slutkundstjänst i byggnadernas användarnoder.

4. Nätägaren svarar för aktivering av slutkunder.

6. Nyanslutning till Ledningsnätet

Föreningen äger rätt att från dagen för avtalstecknandet besluta om anslutning av nya byggnader/

användarnoder till Ledningsnätet.

- Om Föreningen beslutar om nyanslutningar inom området för Ledningsnätet eller om området
utvidgas, ska Föreningen meddela Nätägaren vilka byggnader/användarnoder som berörs av
utbyggnationen.

- Vid inkoppling av ny byggnad/användarnod ersätts Nätägaren med en fast avgift enligt Bilaga
3 (se avsnitt Exempel på innehåll i bilagor).

7. Support samt drift och underhåll

Nätägaren ska på uppdrag av Föreningen utföra för drift och underhåll av Föreningens Ledningsnät
enligt separat avtal ”Avtal om drift och underhåll av Bredbys fibernät”.

Anm
Texten ovan utgår om Föreningen tecknar drift och underhållsavtal med en annan leverantör.

Nätägaren svarar för support av Nätägarens aktiva utrustning för transport av tjänster i enlighet med
Bilaga 5. Allmänna villkor (se avsnitt Exempel på innehåll i bilagor).



Sida 3 av 5

8. Ersättningar

Föreningen ska ersätta Nätägaren för kostnader för anslutning av Ledningsnätet till Nätägarens nät

samt inkoppling av aktiv utrustning för transport av tjänster.

Föreningen ska ersätta Nätägaren för kostnader för transport av tjänster.(Nätavgift).

Föreningen ska ersätta Nätägaren vid inkoppling av nya byggnader/användarnoder och aktivering av

nya slutanvändare.

Ersättningarnas belopp redovisas i Bilaga 3 (se avsnitt Exempel på innehåll i bilagor).

9. Slutkundstjänster

Slutanvändaren beställer tjänster från respektive tjänsteleverantör.

Tjänsteleverantören fakturerar Slutanvändaren för beställda tjänster.

10. Avtalets giltighet

Avtalet äger tillämpning mellan parterna från den dag båda parter undertecknat avtalet. Avtalet ska
gälla under X (x) år därefter. Om avtalet inte sägs upp av endera parten senast 6 månader innan avtalet
upphör, förlängs det därefter tillsvidare, med 3 månaders uppsägningstid.

11. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

Särskilda villkor
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Överenskommelsen är upprättad i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit var sitt.

Underskrifter

För X För Bredbys fiberförening

Ort och datum Ort och datum

Nätägarens underskrift Föreningens underskrift

Namnförtydligande och datum Namnförtydligande och datum
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Exempel på innehåll i bilagor

Bilaga 1. Ledningsnätets omfattning och ingående utrustning

Ledningsnätet omfattning, överlämningspunkter, tekniska beskrivning, dokumentation, ingående

material och utrustning med mera.

Bilaga 2. Inkopplade Byggnader/användarnoder

Förteckning över samtliga byggnader/användarnoder som är inkopplade på Ledningsnätet.

Bilaga 3. Ersättningar

Föreningen

Föreningen ska ersätta Nätägaren för anslutning av Bredbys fibernät till X:s Telenät samt för
installation av det aktiva nätet för transport av slutkundstjänster med en engångsavgift enligt nedan:

- Xxxx kr exkl moms.

Föreningen ska ersätta Nätägaren för kostnader för transport av slutkundstjänster enligt nedan:

- Xxxx kronor, exkl moms/kvartal baserat på antal aktiva anslutningar.

Föreningen ska ersätta Nätägaren vid inkoppling av ny användarnod och aktivering av ny användare
med en fast avgift enligt nedan:

- xxx kr exkl moms.

Bilaga 4. Krav på ledningsnätets konstruktion.

Här biläggs Nätägarens krav på Ledningsnätet.

Bilaga 5. Allmänna villkor

Här biläggs Nätägarens ”Allmänna villkor”.


