Avtal om fiberanslutning av småhus till Fibernätet i
Hässleholms kommun
Allmänt
Detta avtal reglerar etablering av Fiberförbindelse till småhusfastighet belägen i Hässleholms kommun samt
anslutning till Fibernätet i Hässleholms kommun.
Avtalet omfattar detta avtal och Bilaga 1, Allmänna avtalsvillkor för anslutning till Fibernätet i Hässleholms
kommun, tillsammans utgör de ”Avtalet”.
En förutsättning för att arbetet med anläggandet av Fibernätet och Fiberförbindelse kan inledas är att
nödvändig anslutningsgrad har uppnåtts i aktuellt etableringsområde. Etableringsområdet definieras av
Hässleholms kommun. Om nödvändig anslutningsgrad ej har uppnåtts äger Hässleholms kommun rätt att häva
Avtalet i sin helhet. Ingen ersättning utgår för sådan hävning av Avtalet.
Detta Avtal utgör inte någon grund för leverans av tjänster, t.ex. internet, tv eller telefoni, till Slutkund utan
skapar endast förutsättningar för en anslutning till Nätet. Sådana tjänster beställer Kunden från de
Tjänsteleverantörer som är anslutna till Fibernätet i Hässleholms kommun. Information om hur detta kan göras
finns anslaget på kommunens hemsida eller via Kommunikationsoperatörens portal.

Leverantör
Leverantör av fiberanslutning till Fibernätet i Hässleholms kommun är Hässleholms kommun,
organisationsnummer: 212000-0985.

Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften för etablering av Fiberförbindelse och anslutning till Fibernätet i Hässleholms kommun är
19.000 kr inkl. moms enligt villkoren i Avtalet. Betalning ska göras efter i drifttagen anslutning enligt
betalningsvillkoren i Avtalet.

Avtalad leveransdag
När Avtalet är undertecknat av båda parter kommer Hässleholms kommun att skicka en leveransbekräftelse till
Kunden. I bekräftelsen framgår avtalad leveransdag.
Om leveransförsening, dvs. om faktisk leverans inträffar efter avtalad leveransdag, beror på Kunden eller något
förhållande på Kundens sida, får Hässleholms kommun flytta fram avtalad leveransdag i den utsträckning som
påkallas av den anledningen.

Avtalstid
Avtalet anses ingånget då Hässleholms kommun skriftligen bekräftat Kundens beställning. Avtalet gäller tills
vidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet, i enlighet med vad som anges i de allmänna villkoren, varvid
Hässleholms kommun åtar sig att kostnadsfritt koppla ur anslutningen.

Fiberanslutningens omfattning och innehåll
Efter av Hässleholms kommun (”Ledningsägaren”) bekräftad beställning från Kund ansvarar Ledningsägaren för
grävarbete och fiberinstallation till överenskommen Anslutningspunkt i Kundens bostad. Vid anläggandet får
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ett arbetsområde om 4 meter nyttjas (2 meter på vardera sidan om ledningen). Fiberförbindelsen avslutas vid
en Avlämningspunkt i Kundens bostad där Kundnoden placeras.
Genom detta Avtal upplåter Kunden rätt till Ledningsägaren att nyttja Kundens mark för förläggning av
Fibernät. Ledningsägaren skall, efter att Fibernät anlagts, ha rätt att bibehålla, förnya och åtgärda fel på
ledningen. Kunden ansvarar för att vårda Fibernätet inom fastighetens gränser väl och att i övrigt i Avtalet följa
åtaganden som kommer av Avtalet.
Vid förläggning av Fiberförbindelsen på tomtmark gäller att kortaste sträckan används från den punkt vid
fastighetsgräns där Fibernätet är anlagt till husfasad. Fiberförbindelsens sträckning över tomt överenskommes
mellan av Ledningsägaren anlitad entreprenör och Kunden vid projekteringsmöte. Om inte parterna kan
komma överens om sträckningen har ledningsägaren rätt att ensidigt besluta framföringsväg.

Parternas åtaganden
Ledningsägarens åtaganden
Ledningsägaren ansvarar för:










Att planera och genomföra ett separat projekteringsmöte med varje Kund.
Att förlägga kanalisation för fiberkabel inkl. grävning på fastighet (max 20 meter) samt indragning och
anslutning av fiberledning i byggnad.
Att utföra Grovåterställning av uppschaktad yta.
Att göra hål i yttervägg, göra genomföringen av fiber och kanalisation genom väggen samt vädertäta
genomföringen.
Att montera Kundnod i direkt anslutning till genomföring av fiberkabel. Ledningsägaren bekostar
5 meter inomhusdragning från hål i vägg till placering av Kundnod. Längre inomhusdragning för
placering av Kundnod på annan plats kan beställas separat mot särskild ersättning.
Att kontaktera fibern och driftsätta anläggningen.
Att ansluta Kundens Fiberförbindelse till Nätet.
Att genom avtal med kommunikationsoperatör tillhandahålla en anslutning till Tjänsteleverantörer
från vilka Kunden kan avropa tjänster så som t.ex. internet, TV och telefoni.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för:











Att finnas tillgänglig i bostad vid projekteringsmöte och installationstillfälle. Tidpunkt för
projekteringsmöte respektive installationstillfälle planeras tillsammans med av Ledningsägaren anlitad
entreprenör.
Att före påbörjat markarbete inom fastighetens gränser sätta ut ledningar (t.ex. el, vatten och avlopp,
fjärrvärme eller gas). Ledningsägaren tar ej ansvar för skada som uppstår under entreprenad för ej
utsatta ledningar.
Att före överenskommen installationsdag ta bort möbler och dylikt från platsen där Kundnoden ska
sitta så att installatören får plats att arbeta.
Att under hela avtalstiden försörja Kundnoden med elström 230 Volt växelström och vara allmänt
aktsam om kablage och aktiv utrustning tillhörande fiberanslutningen. Kunden ansvarar för att det
finns eluttag för elförsörjning av Kundnoden.
Finåterställning av mark inom fastigheten efter utförd markentreprenad.
Att vid behov låta installera eventuellt spridningsnät för distribution av signal från Kundnod till
Kundutrustning till övriga rum inom bostaden.
Ansvara för, och bekosta, schakt och återställning utöver 20 meter på den egna tomten.
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