Norra Härene, den 28 oktober 2013

Angående införande av garantiklausul i avtal med Lidköpings Bredband
Denna skrivelse överlämnas med anledning av att Norra Härene, Hovby & Kartåsen Fiber och Avlopp
Ekonomisk förening fått ett nekande svar avseende införandet av en garantiklausul i avtalen gällande
föreningens och Lidköpings Bredbands gemensamma förehavanden kring kanalisation, inblåsning och
drift av ett fibernät. Vid ett möte den 21 oktober 2013 med Kristina Lundgren,
Samhällsbyggnadschef, föredrog föreningens representanter muntligen ärendet. Därefter ombads
föreningen att inkomma med en skrivelse där aktuella förhållanden beskrivs.
Bakgrund
Fiberföreningarna i Lidköpings kommun har för medlemmarnas medel lagt ner kanalisation, d v s
bredbandsslang, till varje fastighet för att möjliggöra utbyggnad av fibernätet, som i sin tur ger
tillgång till höghastighetsbredband. I vårt fall handlar det om totalt ca 4 MSEK eller ca 30 000 SEK per
fastighet. Föreningarnas medlemmar betalar härutöver gängse anslutningsavgift om 9 400 SEK för att
fiber ska blåsas in i nätet av Lidköpings Bredband.
Som det framförhandlade avtalet nu ser ut ger föreningarna Lidköpings bredband först tillgång till
nätet under fem år och därefter säljs kanalisationen till Lidköpings Bredband för 0 kr.
Avtalen är två till antalet eftersom det finns krav kring de bidrag som sökts och beviljats som säger
att föreningarna själva måste äga näten under en viss tid. Efter denna period överlåts sedan
anläggningen till Lidköpings Bredband. Det är under det andra avtalets giltighetstid som
problematiken kan uppstå.
Vi vill också påpeka att avtalens lydelse har, genom en ej avslutad iterativ process, tagits fram i
samarbete mellan oss och representanter för Lidköpings Bredband i samförstånd och positiv anda.
Garantiklausulen
Det vi ber om i utbyte mot att vi säljer fiberkanalisationen för 0 kr är en garanti att vi får tillgång till
det öppna stadsnätet under kanalisations ekonomiska livslängd. Vi menar att det är just detta som
avtalen är tänkta att reglera, men att det ännu inte framgår av avtalstexten och det är detta
föreningen syftar till att åtgärda med införandet av klausulen.
Det öppna stadsnätet definieras här som ett nät där flera oberoende tjänsteleverantörer opererar
och föreningarnas medlemmar själva kan välja fritt mellan dessa. Garantiklausulen vi vill komplettera
avtalet med bör givetvis skrivas in i samtliga avtal Lidköpings Bredband tecknar med
fiberföreningarna i Lidköping.
Worst case scenario
Som vi ser det finns det inget som, implicit eller explicit, säger att följande inte händer efter det att
Lidköpings Bredband eventuellt bolagiserats.
•
•
•
•

Lidköpings Bredband AB säljs till EQT, Telia, eller någon annan (se exempelvis EQT:s köp av
IP-Online mfl)
Investeraren måste sedan få hem sin investering, kostnaden läggs på abonnenterna
I värsta fall visar det sig att landsbygdsnäten inte generar tillräcklig vinst och därmed läggs
ned (jämför med kopparnätet idag)
Följden blir i värsta fall att föreningarnas medlemmar får betala nätet två gånger.

Vi är väl medvetna om att det är ett worst case scenario vi tecknat ovan, men det är ändå en fullt
möjlig händelseutveckling.
I ljuset av detta vill vi formulera en frågeställning som lyder som följer:

Är det rimligt att föreningarna skänker bort sina nät utan att bli garanterade att få
tillgång till ett öppet nät med flera tjänsteleverantörer?
Förslag på formulering av klausul
Vi kan se två risker med en garantiklausul för kommunen. Den ena är att lagstiftning eller annan
myndighets beslut gör att det är olagligt eller i vart fall ej möjligt för en kommunal förvaltning eller
kommunalt bolag att driva och äga denna typ av anläggning. Den andra risken är att tekniken blir
omodern på grund av nya tekniska landvinningar och därmed orimlig att drifthålla.
Vårt mål är absolut inte att ha med orimliga avtalsvillkor och föreslår därför att nedanstående
formulering i sin helhet tas in i avtalet. Det första stycket är oförändrat sedan senaste
kommunikationen i ärendet.
"Lidköpings Bredband garanterar i och med undertecknandet av detta avtal att föreningens samtliga
nuvarande och tillkommande medlemmar ges tillgång till ett driftsatt (tänt) fibernät i den av
föreningen till Lidköpings Bredband upplåtna kanalisationen under en period av 20 år räknat från
tillträdesdagen för Nyttjanderättsavtalet. Med driftsatt fibernät förstås i detta fall att föreningens
medlemmar skall ha tillgång till fibertjänster från flera, på en öppen marknad, konkurrerande
tjänsteleverantörer som levererar ett vid varje tidpunkt normalt utbud av denna typ av tjänster.
Den avgift som föreningens medlemmar debiteras av Lidköpings Bredband (eller annan) via
föreningen skall i förekommande fall vid tid till annan vara rimlig och marknadsmässig.
I de fall relevant myndighets beslut eller lagstiftning gör det omöjligt för Lidköpings Bredband att
uppfylla denna garanti gäller ej denna klausul.
I händelse av att teknikutvecklingen gör att fibernätet allmänt sett anses obsolet äger Lidköpings
Bredband eller annan som trätt i deras ställe rätt att ej längre upprätthålla denna garanti.”

Ovanstående fyra stycken torde kunna införas i de avtal som redan är tecknade utan allt för stort
besvär genom ett tillägg i befintliga avtal.
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