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AVTAL AVSEENDE ANVISNING AV TJÄNSTELEVERANTÖR INOM
MALMÖ STADSNÄT
mellan
MALMÖ STAD
och
SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING
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DETTA AVTAL (detta ”Avtal”) är träffat mellan:
Malmö stad, organisationsnummer 212000-1124, och
Sibbarpsfiber Intresseförening, Ideell förening (”Föreningen”).

BAKGRUND
Malmö stad äger och utvecklar ett stadsnät som utgörs av en passiv fiberinfrastruktur (”Fibernätet”).
Malmö stad utför anslutning av fastigheter till Fibernätet mot avgift. Avgiften är baserad på
Malmö stads självkostnad.
Malmö stad kommer att bygga ut Fibernätet inom det på karta i Bilaga 3 markerade området
(”Området”).
Malmö stad kommer att ansluta Fibernätet till de fastigheter inom Området vars fastighetsägare ingår
avtal med Malmö stad om anslutning (de ”Anslutna Fastigheterna”).
Till brukare av de Anslutna Fastigheterna kommer, genom Fibernätet, tjänster såsom internet, TV
och telefoni att kunna levereras av högst två tjänsteleverantörer/Kommunikationsoperatörer.
Malmö stad ingår avtal med tjänsteleverantör om rätt för denne att nyttja Fibernätet för leverans av
tjänster till brukare av de Anslutna Fastigheterna.
Malmö stad önskar att ägarna till de Anslutna Fastigheterna (”Fastighetsägarna”) ska kunna
påverka valet av tjänsteleverantör.
Föreningens medlemmar utgörs av ägare till fastigheter inom Området. Föreningens syfte är att
tillvarata medlemmarnas intressen i samband med anslutning av fastigheterna till Fibernätet
samt att utse sådan tjänsteleverantör som ska leverera tjänster i Fibernätet till brukare av
Fastigheterna.
Mot denna bakgrund har parterna ingått detta Avtal.
MALMÖ STADS ÅTAGANDEN
Malmö stad åtar sig att teckna avtal med den tjänsteleverantör som Föreningen skriftligen anvisar.
Denna rätt gäller vid sådan tidpunkt då Malmö stad ska ingå avtal med tjänsteleverantör om
rätt för denne att nyttja Fibernätet för leverans av tjänster till brukare av Fastigheterna.
Föreningen har endast rätt att anvisa en tjänsteleverantör.
Malmö stad åtar sig att, med iakttagande av gällande bestämmelser om uppsägning, säga upp avtal
med tjänsteleverantör till avtalstidens slut för det fall Föreningen så skriftligen anvisar.
Malmö stad åtar sig att ge Föreningen tillfälle att anvisa tjänsteleverantör innan dess att avtal ingås
med tjänsteleverantör.
Malmö stad ska dock endast vara bunden av Föreningens anvisning i de fall Föreningen kan visa att
ägarna till minst [50] procent av de Anslutna Fastigheterna var medlemmar i Föreningen vid
Föreningens beslut; samt att Föreningens beslut, om att anvisa viss tjänsteleverantör eller
om att uppsägning av avtal med tjänsteleverantör ska ske, har biträtts av minst [50] procent
av de av Föreningens medlemmar som är ägare till någon av de Anslutna Fastigheterna.
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AVTALSTID
Detta Avtal gäller från och med den 1/7-2015 till och med 30/6-2025 och kan sägas upp till
upphörande av vardera part med iakttagande av en uppsägningstid om minst 6 månader,
efter avtalsperiodens slut förlängs avtalet med 12 månader löpande med en uppsägningstid
om 6 månader.
FELANMÄLAN
Felanmälan skall ske till föreningen utsedd tjänsteleverantör /kommunikationsoperatör i
enlighet med Bilaga 2 och de detaljerade rutiner som kan finnas dokumenterade från
tjänsteleverantör /kommunikationsoperatör.

Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka parterna har erhållit ett (1) original var.
Malmö den ____ - ____ - ____

Malmö den 2017-06-01

MALMÖ STAD

SIBBARSFIBER INTRESSEFÖRENING

.............................................................. ..............................................................
Namnförtydl.:

Namnförtydl: Krister Pettersson, Polgatan 52, 21611
Limhamn, tel 076 279 78 85

.............................................................
Namnförtydl.: Gustaf Erichs, Sandegårdsg. 12, 21611
Limhamn, tel 070 833 43 63

Bilagor
Bilaga 1 Efteranslutning
Bilaga 2 Felanmälan
Bilaga 3 Områdeskarta
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Bilaga 1
Efteranslutning
Finns Malmö Stadsnät etablerat i området är det enkelt att efteransluta er fastighet. En av Malmö
stadsnät upphandlad entreprenör kommer utföra arbetet. Beställning av efteranslutning kan ske
löpande.
Beställning
Avtalet skickas till tjänsteleverantören. När tjänsteleverantören bekräftat beställningen till
Malmö Stadsnät påbörjas projekteringen av vår entreprenör.

Vad ingår
Kundbokning.
Projektering av kanalisation och fiber.
Schakt med grovåterställning på tomtmark.
Inmätning av kabel på tomtmark.
Håltagning och tätning samt uppsättning av fiberuttag och tjänstefördelare i fastigheten.

Leveranstid
När beställning är Malmö stadsnät tillhanda är det ca: 5 veckors leveranstid förutsatt att rätt
kontaktuppgifter är förmedlade. Exakt installationsdatum ges efter godkänd projektering.

Pris
Vid efteranslutning är priset 9 995 kronor. Därefter är det en nätavgift på 150 kr inklusive
moms. Avtalet löper initialt över 10 år.
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Bilaga 2
Felanmälan
Fastighetsägaren felanmäler till den av fiberföreningen utsedda leverantören. Leverantören
registrerar och påbörjar felsökningen. Vid allvarligare fel kontaktar leverantören Malmö
stadsnät som påbörjar en felsökning av fibernätet. Malmö stadsnät återkopplar till
leverantören som i sin tur informerar fastighetsägaren om åtgärdstid och lösning.
Kontakta er leverantör.
Leverantören gör en felsökning per telefon eller av tekniker på plats.
Om felet ligger utanför leverantörens åtagande skall felanmälan göras till Malmö stadsnät.
Malmö stadsnät felsöker och lagar eventuella problem i fibernätet och kontaktar leverantören.
Vid ett fiberavbrott är det 3-5 dagars åtgärdstid.
Malmö Stadsnät återkopplar till leverantör.
Leverantören återkopplar till er.
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Bilaga 3
Området - karta
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