TeliaSonera Sverige AB, org .nr 556103-4249 och Gotlands kommun,
har denna dag tecknat denna
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TeliaSonera avser att etablera ett heltäckande ortssammanbindande fibernät för
bredbandstjänster på hela Gotland.
TeliaSonera har för avsikt att bygga ut fibernät och erbjuda bredbandstjänster på
kommersiella grunder.
Bearbetning av villor utanför Visby kommer att ske enligt socken-modellen som den
beskrivs i Gotlands bredbandsstrategi. TeliaSonera kommer att leverera en
överlämningspunkt, på en med socken överenskommen plats, där TeliaSonera möter upp
den aktuella kundens eget access nät. TeliaSon era kom mer i denna punkt att tillhandahålla
aktuella tjänster enligt avtal tecknade med respektive socken.
Avtal avseende flerfamiljsfastigheter på Gotland ingår i sockensatsningen. Avtal tecknas
mellan TeliaSonera och respektive fastighetsägare.
Vad nu sagts gäller såväl då slutkunden är ett företag som då den är en enskild
konsument.
TeliaSonera beräknas satsa ca 300 miljoner på Gotland. I denna satsning ingår även en
delfinansiering till sockenområdenas fiberförening ar beroende på avtalstidens längd och
antalet hushåll som deltar i projektet i varje enskilt fall. Avtal tecknas med respektive
sockenornrådes fiberförening.
Satsningen startar i samband med undertecknandet av denna avsiktsförklaring och
beräknas vara slutförd 2015.
Gotlands kommuns avser att, i nära samarbete med Länsstyrelsen på Gotland, LEADER
Gotland, LRF Gotland och Hushållingssällskapet initiera och delta i ett projekt för att
genomföra den gotländska socken-modellen. Gotlands Kommun medverkar vid
planeringen och samordning av utbyggnaden av bredbandsnätet. Kommunen kommer
även att tillsammans med TeliaSonera delta vid informationsmöten med socknarna.
Gotlands kommun avser vidare att vid möten och arbeten i såväl nationella som
internationella sammanhang redovisa erfarenheterna av sam arbetet med TeliaSonera som
ett exempel, där privat, ideell och offentlig sektor möts. TeliaSonera får använda Gotland
som ett "positivt exempel" i sin marknadsföring.

Satsningen avser även till att så snart som möjligt skapa ett öppet nät där TeliaSonera
som nationell kommunikationsoperatör får i uppdrag att ansluta fl era tjänsteleverantörer.
Eventuella lokala tjänsteleverantörer kommer att inbjudas till samarbete från start.
Vardera parten skall bära sina egna kostnader med anledning av denna Avsiktsförklaring ,
såvida annat inte skriftligen avtalats och ingendera Parten skall ha rätt att binda den andra
Parten eller att åta sig kostnader för den andra Partens räkning utöver vad som
uttryckligen angivits i denna avsiktsförklaring. Denna Avsiktsförklaring innebär vidare inte
att partnerskap, joint venture eller liknande uppstår.
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Denna Avsiktsförklaring har upprättats i två original varav Parterna tagit var sitt.
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