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Utbyggnad av bredbandsnätet 
på landsbygden i 

Sala och Heby kommuner 

SALA KOMMUN · 
Kommunstvrelsens förvaltning 

2013 ~os- o 5 

Detta avtal om utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden i Sala och Heby kommuner 
är träffat mellan: 

Sala Heby Energi Bredband AB, org. nr 556612-1686 ("SHE-Bredband") och 

Sala·Heby Energi AB, org. nr 556601-2901 ("SHE') 

l. BAKGRUND 

l samband med att SHE överlåter sin ägarandel i SHE-Bredband till ett dotterbolag i 
Liden Data Gruppen önskar SHEtillse att bredbandsnätet i Sala och Heby kommuner får 
en fortsatt utbyggnad på landsbygden. 

2.UTBYGGNADSLÖFTE 

SHE·Bredband garanterar att i egen regi eller tillsammans med andra bredbandsbolag 
inom Liden Data Gruppen bygga ut bredbandsnät på landsbygden i Sala ochfeller Heby 
kommuner i en sammanlagd omfattning om minst 1 mil fibernät per år under åren 
2011 till2013. 

När en total sammanlagd utbyggnad om 3 mil fibernät eller mer har uppnåtts på 
landsbygden efter det att detta avtal har undertecknats anses utbyggnadslöftet enligt 
ovan vara till fullo uppfyllt även om detta sker tidigare än år 2013. 

Med landsbygd menas all markyta inom Sala och Heby kommuner men utanför sala
tätort respektive Östervåla och Heby·tätort 

3. SKADEST ÅND 

Om SHE·Bredband ej uppfyller utbyggnadslöftet skall SHE-Bredband erlägga ett 
skadestånd om 500 000 kronor per år som utbyggnadslöftet enligt punkt 2 ej uppfylls 
till SHE. Skadeståndet kan maximalt bli 1 500 000 kronor. 
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4. TVIST 

Tvist angående tolkning av tillämpning av avtalet och samtliga därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. 

Parten som vill framställa anspråk på grund av fel eller försumlighet från den andre 
parten skall, för att inte förlora sin rätt, skriftligen i rekommenderat brev påtala felet 
eller försumligheten senast 60 dagar efter det att denna kom till partens kännedom. 

Domstolsförfarande kan ej påkallas sedan längre tid än 12 månader förflutit efter det att 
fel eller försumlighet först påtalats. Ej heller kan domstolsförfarande påkallas såvitt det 
gäller omständighet som tillrättalagts genom tidigare uppgörelse mellan parterna. 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

Sala den 17 november 2010 

SALA-HEBY ENERGI BREDBAND AB 

Mikael Liäen 
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