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Denna Överenskommelse om förvaltning av ”Avtal om Transmissionsprodukter” 

(”Överenskommelsen”) har ingåtts [YYYY-MM-DD] mellan 

1. Svenska Stadsnätsföreningen, Org.nr 818001–5516,  
(”Stadsnätsföreningen”), och 

2. Tjänsteleverantör/Stadsnät: 
Org.nr: 
Adress: 

Stadsnätsföreningen och den Tjänsteleverantör [”TL”] alternativt det Stadsnät [”SO”] som tecknat 
denna Överenskommelse är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”. 

1. Bakgrund 
Stadnätsoperatörer och Tjänsteleverantörer i Sverige har ett gemensamt intresse av att erbjuda ett 
attraktivt tjänsteutbud till de kunder som anslutit sig till Stadsnäten. För att uppnå detta behöver 
Tjänsteleverantörerna tillgång till Stadsnätsoperatörernas distribution av tjänsterna genom 
stadsnäten till kunderna.  

Mot denna bakgrund har representanter för dels Stadsnätsföreningen och dels Sveriges 
tjänsteleverantörer inom samarbetsforumet Tjänsteleverantörsföreningen (”TLF”), förhandlat fram 
ett standardavtal, kallat Avtal om Transmissionsprodukter, med därtill hörande bilagor 
(”Standardavtalet”), avsett att användas av Stadsnätsoperatörer och Tjänsteleverantörer som önskar 
avtala om distribution av Tjänsteleverantörers tjänster till kunder i Stadsnätet.  

Stadsnätsföreningen och TLF har också tagit fram en Överenskommelse om förvaltning av  
Standardavtalet som syftar till att säkerställa den långsiktiga förvaltningen av Standardavtalet genom 
att ge de Stadsnätsoperatörer och Tjänsteleverantörer som ingår överenskommelsen tillgång till ett 
gemensamt forum för att säkerställa Standardavtalets utveckling i en föränderlig bransch, samt 
möjlighet att aktivt medverka till en ökad tydlighet och enhetlighet i fråga om Standardavtalet och 
dess processer, arbetssätt och metoder. 

Denna Överenskommelse har ingåtts mellan Stadsnätsföreningen och ovan angiven TL/SO.  

2. Ansvar 
2.1 Stadsnätsföreningen 
Stadsnätsföreningen ska svara för administration och hantering av Standardavtalet i enlighet med 
kapitel 3. Utveckling och revision av Standardavtalet. 

Stadsnätsföreningen ska genom uppföljning och enkäter sammanställa behov av utveckling av 
Standardavtalet. 

Stadsnätsföreningen ska svara för att tillhandahålla en förteckning över de Stadsnät och 
Tjänsteleverantörer som tecknat Överenskommelsen. 

Stadsnätsföreningen kan komma att utföra hela eller delar av sina åtaganden enligt 
Överenskommelsen genom Svenska Stadsnätsföreningen Servicebolag AB, Orgnr. 556676–6076. 

2.2 SO och TL  
Den TL/SO som undertecknat denna Överenskommelse ska verka för att Standardavtalet används för 
sitt avsedda ändamål och i den utsträckning parten finner lämpligt. 
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2.3 Gemensamt ansvar 
Det pågår löpande förbättringsarbeten inom Stadsnätsföreningen som syftar till ökad tydlighet och 
enhetlighet i fråga om processer, arbetssätt och metoder som berör Standardavtalet. TL/SO ska 
verka för denna utveckling genom att i skälig utsträckning bidra till förbättringsarbetet samt, när 
resultatet av förbättringsarbetet blivit föremål för behandling och i förekommande fall 
remisshantering hos medlemmarna i TLF och Stadsnätsföreningen samt efter positivt beslut i 
Styrgruppen, verka för att implementera resultaten i sin verksamhet. 

3. Utveckling och revision av Standardavtalet 
3.1 Standardavtalet kommer att behöva utvecklas och revideras i takt med att marknaden och 

tjänsteutbudet förändras. Alla förändringar som införs i Standardavtalet ska vara beslutade av en 

gemensam styrgrupp, sammansatt enligt följande (”Styrgruppen”).  

3.2 En Styrgrupp ska finnas med medlemmar enligt följande. 

 Fyra (4) personer utsedda av Stadsnätsföreningen, varav en ska utses till ordförande, som 
tillsammans har fyra (4) röster. 
 

 Tre (3) personer utsedda av TLF som tillsammans har tre (3) röster. 
 

Beslut om förändringar i Standardavtalet kräver att beslutet biträtts av minst 6 av 7 röster i 
Styrgruppen. 

3.3 Styrgruppen ska sammanträda minst två gånger per år och ordföranden ansvarar för utskick av 

kallelse och förslag till dagordning, samt att protokoll förs vid möten i Styrgruppen. 

Styrgruppen kan vid behov utse ett arbetsutskott för att följa upp hur Standardavtalet har tillämpats 

av de Stadnätsoperatörer och Tjänsteleverantörer som använt Standardavtalet. Arbetsutskottet ska 

sammanställa eventuella förändringsförslag avseende Standardavtalet, gällande innehåll och 

utformning, samt föreslå eventuella ändringar till Styrgruppen. 

4. Ingen ersättning 
Parterna står för alla egna kostnader relaterade till arbetet i Styrgruppen eller som annars kan uppstå 
i anledning av denna Överenskommelse. 

Ingen ersättning utgår för nyttjande av Standardavtalet. 

5. Sekretess 
Parterna är medvetna om att: 

 Parterna inom ramen för samarbetet med att förvalta och vidareutveckla Standardavtalet 
enligt denna Överenskommelse kan komma att få tillgång till information som kan vara att 
betrakta som konfidentiell rörande någon av Parterna eller andra parter med vilka 
Stadsnätsföreningen tecknat liknande Överenskommelser; men  

 att samarbetet kring Standardavtalet bygger på att alla parter får (och ibland ska) använda 
sådan information på skäligt sätt i sin respektive verksamhet; dock att 

 Parterna förbinder sig att inte dela information och upplysningar utöver vad som är 
nödvändigt för förvaltningen och vidareutvecklingen av Standardavtalet, och i övrigt iaktta 
försiktighet så att samarbetet inte riskerar stå i strid med konkurrenslagen, t ex genom att 
diskutera prissättning, rabatter, expansionsplaner eller andra strategiska överväganden 
rörande Parternas verksamhet. 
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6. Överlåtelse 
6.1 Part får överlåta Överenskommelsen till annat koncernbolag i vilken Parten ingår vid 

Överenskommelsens träffande eller senare kan komma att ingå. Med koncernbolag avses Parts 

moderbolag, bolag som ägs av Part, och bolag som ägs av Parts moderbolag, allt under förutsättning 

att ägarandelen uppgår till minst 50 %. Part ska vid en överlåtelse till koncernbolag skriftlig informera 

Stadsnätsföreningen om överlåtelsen. Om sådant koncernbolag inte uppfyller sina skyldigheter 

svarar den ursprungliga Parten för att skyldigheterna uppfylls. 

6.2 Part får i övrigt inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Överenskommelsen utan 

motpartens skriftliga samtycke. Sådant samtycke ska inte oskäligen förvägras. 

7. Tid för Överenskommelsen  
7.1 Överenskommelsen träder ikraft när den undertecknats av båda Parter och gäller under 

innevarande kalenderår samt en period om tre (3) år därefter (den ”Initiala Perioden”). Efter den 

Initiala Perioden gäller Överenskommelsen i löpande ett (1) årsperioder, varje gång med tre (3) 

månaders uppsägningstid. 

7.2 Oaktat punkt 7.1 äger TL/SO rätt att utträda ur Överenskommelsen med iakttagande av minst tre 

(3) månaders uppsägningstid. 

7.3 Uppsägning ska ske skriftligt. 

 

 

 

Svenska Stadsnätsföreningen  [TL/SO] 

 

_____________________   _____________________ 

Jörgen Svärdh    Firmatecknare 


