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PARTER

Datum : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Detta avtal inklusive dess bilagor (”Avtalet”) har upprättas mellan följande

Parter:

Namn (företag):  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Org. Nummer:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktperson: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postnummer /Postort:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-postadress:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobil:   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nedan benämnd ”Repeaterägaren” och nedan benämnd ”Telenor”.

Företagsnamn:  Telenor Sverige AB                                       Organisationsnummer:  556421-0309

Adress:  Katarinavägen 15                                                              E-postadress:  RepeaterTelenorSE@telenor.se

Postnummer och Postort:  116 88 STOCKHOLM            Telefon:  0455-311000          

Kontaktperson:  Heléne Andersson
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1.  Bakgrund

En repeater är en radiosändare som förstärker och återsänder signaler. Med repeater avses även sådan  

kringutrustning såsom antenner, kablar samt annan till repeatern erforderlig utrustning. För en Repeater- 

ägares installation och nyttjande av repeater krävs enligt Post- och Telestyrelsens föreskrifter att den  

önskade installationen godkänns av frekvensägaren samt att ett skriftligt avtal upprättas. 

Observera att för det fall Repeaterägaren har fler än tio (10) stycken repeatrar krävs, utöver ett  

skriftligt avtal med frekvensägaren, även att frekvensägaren erhåller ett medgivande till uthyrning från  

Post- och Telestyrelsen (”PTS”).

Mot bakgrund av det ovan anförda, samt att Telenor som frekvensägare mottagit ansökan om tillstånd

för repeater från Repeaterägaren, ingår Parterna följande Avtal.

För användning av repeater i 3GIS (3G Infrastructure Services) nät hänvisas till 3GIS för upprättande  

avavtal, se mer information på www.3gis.net 

Telenor kommer att vidarebefordra ansökningar för repeater i 3GIS område till 3GIS.

2.  Tjänsten

Avtalet ger Repeaterägaren en icke exklusiv rätt att, på de villkor och under de förutsättningar som

anges i detta Avtal, placera repeater/rar i Telenors telenät. Avtalet gäller endast mellan Parterna, och på

den i Avtalet angiven information, så som adress, utrustning etc. samt under förutsättning att samtliga

krav i övrigt i Avtalet uppfylls. Repeaterägaren äger inte rätt att överlåta detta Avtal. Tjänstens

erhållande är villkorad av Telenors godkännande av den önskade installationen och, i det fall

Repeaterägaren har fler än 10 repeatrar, att Telenor erhåller medgivande till uthyrning från PTS.

3.  Åtagande

 3.1 Repeaterägarens åtagande

Repeaterägaren skall utan rätt till ersättning ansvara för att följande åtagande uppfylls:

•  Att Repeaterägaren är ägare av repeaterutrustningen.

•  Att ett avtal skrivs, om en installatör anlitas, mellan Repeaterägaren och den installatör som

 installerar repeaterutrustningen. Repeaterägaren ansvarar för att informera installatören om de

 krav Telenor ställer på repeaterutrustningen för att ge sitt medgivande.

•    Att endast utrustning som specificerats i Bilaga 2 används. Repeaterutrustningen får inte utan 

särskilt skriftligt godkännande från Telenor ändras, kompletteras eller på annat sätt modifieras.

•      Att repeaterutrustningen uppfyller samtliga krav och specifikationer inom 3GPP, harmoniserade 

ETSI-standarder samt är CE-märkt (Telenor förbehåller sig, trots dessa märkningar, rätten att 

neka viss utrustning).
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•   Att repeatern skall vara kanalselektiv eller bandselektiv med justerbart band, så att enbart 

frekvenser där medgivande givits förstärks.

•   Att installationen ska vara fackmannamässigt utförd.

•   Att repeaterförstärkningen (gainet) alltid sätts till lägsta möjliga nivå för att inte störa annan 

kringliggande radioutrustning.

•   Att samtliga ingående delar i repeaterutrustningen är valda och installerade på ett ändamålsenligt sätt.

•   Att på begäran av Telenor inhämta nödvändiga godkännande, intyg och produktblad frånleverantörer samt 

ta fram och överlämna för installationen dess ingående delar, specifikationer, dokumentation och ritningar 

till Telenor. Det ankommer på Repeaterägaren att avtala med leverantör att sådana uppgifter finns till handa.

•   Att ändringar på installationen ej utförs utan skriftligt godkännande från Telenor.

•    Att driftsättning genomförs först efter att ett godkännande givits av Telenor och, i förekommande 

fall, ett medgivande av PTS.

•      Att underrätta Telenor om ett driftsättningsdatum av repeatern minst 2 veckor innan driftsättning 

till RepeaterTelenorSE@telenor.se

•     Att omedelbart anpassa repeaterutrustningen till nya gällande krav och riktlinjer som t ex ändringar av 

Telenor frekvensband om detta sker eller att mottagen insignal till repeatern förändras.

•  Att samråda med Telenor vid projektering och driftsättning.

•  Att säkerställa att erforderligt underhåll samt övervakning sker.

•  Repeaterägaren är alltid skyldig att medverka vid felavhjälpning.

•   Repeaterägaren är skyldig att på anmodan från Telenor stänga av repeatern. Sådan avstängning 

ska ske omedelbart såvida inte annat meddelas från Telenor.

•  Att Telenor alltid ges rätt att stänga av och/eller koppla ur utrustningen.

•  Att vid upphörande av Avtalet säkerställa att sändning i frekvensbandet upphör.

 3.2  Telenors åtagande

Telenor åtar sig att:

•   Bistå Repeaterägaren, i rimlig omfattning, med personal att samråda med vid projektering och 

driftsättning av repeaterinstallationen.

•    Bistå Repeaterägaren, i rimlig omfattning, med information om basstationer samt frekvenser i 

närheten av repeateranläggningen.

Telenor åtagande enligt detta Avtal omfattar INTE att:

•  Bistå med övervaknings- eller underhållsansvar för repeaterutrustningen.

•  Bistå med rapporteringsansvar vid förändringar i Telenors nät.
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4.  Ansvar på grund av störning m.m.

Vid misstanke om att repeaterutrustningen orsakar störning i telenätet och eller hos tredje part skall

Repeaterägaren tillse att repeaterutrustningen omedelbart stängs av. Telenor har också rätt att vidta

åtgärder för att stänga av repeaterutrustningen eller på annat sätt åtgärda störningen eller misstanken

om störning. Repeaterägaren ska vid sådana åtgärder tillse att Telenor ges tillträde till den lokal där

repeatern är installerad. Repeaterägaren ansvarar för samtliga de eventuella skador som kan uppkomma

vid störningar i telenätet eller hos tredje part orsakade av repeaterutrustningen. Repeaterägaren åtar  

sig att ersätta Telenor för verifierade kostnader för felsökning av telenätet. Telenor ansvarar inte under  

några omständigheter för eventuell skada som kan uppkomma till följd av Avtalet hos tredje part eller 

Repeaterägaren. Telenor äger ensamt rätten att avgöra om repeaterutrustningen orsakar störning.

5.  Force majeure

Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet av omständighet utanför dennes kontroll

som Parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder Parten

inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit ska detta medföra befrielse från vite och andra

påföljder. Part som önskar åberopa omständighet som anges i denna punkt skall snarast underrätta den  

andra Parten därom genom ett skriftlig meddelande. Part skall också underrätta den andra Parten  

skriftligen så snart omständigheten upphör att hindra Avtalets fullgörande.

6.  Avtalstid och förtida uppsägning

Avtalet träder ikraft när det undertecknats av behöriga företrädare för båda Parter och gäller därefter

under en inledande avtalstid om två (2) år. Om ingen av Parterna har sagt upp Avtalet senast tre (3)

månader innan utgången av en inledande avtalstiden skall Avtalet automatiskt förlängas med tolv (12)

månader i taget med en uppsägningstid för båda Parter om tre (3) månader. Telenor kan även under

avtalstiden säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.

Vardera Part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andre Parten;

1.  orsakar störning i telenätet och sådan störning inte åtgärdas inom rimlig tid:

2.   i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 

rimlig tid efter skriftligt påpekande om avtalsbrottet;

3.   försätts i konkurs, träder i likvidation eller annars kan befaras ha kommit på obestånd;

4.  är föremål för förändring i ägandet till mer än femtio (50) procent av aktiekapitalet eller rösträtten.

Uppsägning ska vara skriftlig för att vara gällande.
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7.  Konsekvenser vid Avtalets upphörande

Vid uppsägning/upphörande av Avtalet ska Repeaterägaren utan dröjsmål och krav på ersättning  

tillse att utrustning nedmonteras eller kopplas ifrån telenätet. Nedmontering och/eller ifrånkoppling  

avutrustning ska genomföras på sådant sätt att den i alla avseenden medför minsta möjliga  

olägenhet för Telenor.

Vid upphörandet av Avtalet skall Part omedelbart återlämna allt material som tillhör den andra  

Parten, eller innehåller uppgift om den andra Partens interna förhållanden eller verksamhet i övrigt  

som rör Parts kunder.

8.  Sekretess

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden och för en period om fem (5) år därefter inte för  

tredje part avslöja konfidentiell information som Part erhåller från den andre Parten eller på annat  

sätt får del av i anledning av Avtalet.

Med konfidentiell information avses i Avtalet varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av  

annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för;

•     upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott 

mot innehållet i Avtalet,

•   upplysning som Part kan visa att denne redan kände till innan denne mottog den från den andre 

Parten eller annars fick del av i anledning av Avtalet,

•     upplysning som Part mottagit eller mottar från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt 

i förhållande till denne, eller

•     upplysning som måste utlämnas enligt domstolsbeslut eller tvingande lag.

Respektive Part är skyldig att tillse att dess personal samt underleverantörer är bundna av minst

motsvarande sekretesskyldighet som enligt denna punkt.

9.  Användning av kännetecken

Ingen av Parterna har rätt att göra ett offentligt uttalande (kungörande, pressrelease eller någon  

annan form av offentliggörande) angående Avtalet eller Parternas relation i övrigt utan den andra  

Partens skriftliga godkännande i förväg.

Repeaterägarens eventuella användning av Telenors varumärke, logotyp eller andra kännetecken får

endast ske efter Telenors föregående skriftliga samtycke och endast i enlighet med Telenors skriftliga

instruktioner.
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10.     Fullständig reglering

Avtalet, inklusive dess bilagor, utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör.

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts således av  

innehållet häri.

11.     Ändringar och tillägg

Om inte annat uttryckligen anges i Avtalet ska ändringar i och tillägg till detta Avtal för att vara gällande

ske i form av skriftliga tilläggsavtal, vilka ska vara undertecknade av behöriga företrädare för båda

Parter. Tillägg ska biläggas detta Avtal.

12.     Överlåtelse

Repeaterägaren äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt

detta Avtal utan Telenors skriftliga godkännande.

13.     Tvist och tillämplig lag

Svensk rätt ska vara tillämplig på Avtalet.

Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms

Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och

skiljenämnden ska bestå av tre (3) skiljemän. Institutets regler för förenklat skiljeförfarande ska

tillämpas om tvistebeloppet understiger SEK 1 000 000 eller om det föranleds av målets svårighetsgrad

eller övriga omständigheter.
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Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort:      Stockholm                                                                   Ort:  

Datum: _________________________________________  Datum: __________________________________________________

TELENOR SVERIGE AB

Namn: ___________________________________________  Namn : __________________________________________________
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Bilaga 1 – processbeskrivning

Processbeskrivning för att erhålla tillstånd att driftsätta en repeater i Telenors nät. För att  

erhålla tillstånd att driftsätta en repeater i Telenors nät skall följande process följas.

1.  Sökanden skickar ifyllt, påskrivet och scannat Avtal om att driftsätta en repeater i Telenors 

nät till adressen ”RepeaterTelenorSE@telenor.se”. Avtal ska innehålla information om vilken 

repeater sökanden tänkt använda, adress och koordinater där repeatern ska installeras, 

samt sökandens kontaktinformation mm enligt Bilaga 2, samt datablad på utrustningen. 

OBS: Telenor förbehåller sig rätten att ej beakta icke kompletta avtal.

2.  Avtal granskas av Telenor. Anses installationen vara tekniskt lämplig returnerar Telenor  

påskrivet Avtal till repeaterägaren.

3. Repeaterägaren kan därefter påbörja byggnation.

4. Driftsättningsdatum skall meddelas minst 2 veckor innan driftsättning via RepeaterTelenorSE@telenor.se
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Bilaga 2 – Ansökan

2.  Ansökan

 2.1 Sökande

 om densamme som repeaterägaren

Detta avtal/ansökan är upprättad av nedan angivet företag/privatperson. Eventuella frågor  

och all korrespondens som Telenor Sverige AB har med anledning av denna ansökan kommer att  

ställas till kontaktpersonen som anges här.

Namn (företag):  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Org. Nummer:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktperson: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postnummer/ Postort:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-postadress:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobil:   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ansökan avser 3G

 WCDMA 2100 MHz

 2.1 Installatör av repeaterutrustningen

 om densamme som repeaterägaren

Namn (företag):  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Org. Nummer:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktperson: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postnummer/ Postort:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-postadress:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobil:   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2.2     Fastighetsägare

Installationsplatsen enligt ligger inom fastighet med nedan angiven ägare:

 om densamme som repeaterägaren

Namn (företag):  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Org. Nummer:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktperson: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postnummer/ Postort:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-postadress:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobil:   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Bilaga 3 – Beskrivning av den planerade installationen

3.1    Syfte

Beskriv syftet med repeaterinstallationen! 

Den planerade repeaterinstallationen avser att lösa följande problem:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.2    Plats

Installationen av repeaterlösningen planeras på följande plats:

Koordinat (Northing, RT90 2,5 GON väst) _____________________________________________________________________________________________________________________________

Koordinat (Easting, RT90 2,5 GON väst) ________________________________________________________________________________________________________________________________

Adress  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postnummer _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postort ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Övrig platsinfo   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exempel för övrig platsinfo: 

Donörantenn installeras på skorsten.  

Repeater placeras i teknikrum på plan 2 och matar 2 st antenner på plan 1 och 2 vardera
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3.3  Utrusting

Ange vilken utrustning som kommer att användas. Datablad på utrustningen ska bifogas som bilaga. Intyg på att 

utrustningen uppfyller samtliga ställda krav och specifikationer inom 3GPP samt harmoniserade ETSI-standarder  

ska på anmodan kunna visas upp. Utrustningen ska vara CE-märkt. Repeatern måste vara av typen bandselektiv där  

endast Telenors frekvensutrymme kan ställas in och justeras helt separat från andra operatörers frekvensutrymme.

Repeater som förstärker hela frekvensbandet kommer inte att medges.

Repeatermodell,ange referens till bilaga (datablad + intyg)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donörantenn inkl. riktning och höjd Ange referens till bilaga (datablad), Donörantennen ska ha en så smal  

öppningsvinkel som möjligt för att minimera påverkan på omkringliggande siter. Öppningsvinkel i horisontalled  

ska vara <30 grader

Modell  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riktning (Grader 0-360)  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Höjd (meter)  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inomhusantenner, typ och antal. Ange referens till bilaga (datablad) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Driftsättningsdatum  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TA
 3

2 
0

83
 1

0
-1

6
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