”Almindelige vilkår for adgang til og udnyttelse af LEF NET A/S’ tomrør”

1.

Generelle bestemmelser

1.1

Disse vilkår gælder for tredjemands (herefter betegnet ”Tredjemand”) adgang til og udnyttelse af
LEF Net A/S’ (herefter betegnet ”LEF NET”) eksisterende passiv fysisk infrastruktur med henblik på
at etablere elementer af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation samt elementer af andre
net.

1.2

I henhold til lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål skal en
netoperatør imødekomme enhver rimelig anmodning om adgang til netoperatørens eksisterende
passive fysiske infrastruktur fra en udbyder af elektroniske kommunikationsnet med henblik på
etablering af elementer af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation, samt fra enhver anden
netoperatør med henblik på etablering af elementer af andre net. Adgang til en netoperatørs
eksisterende passive fysiske infrastruktur skal gives på rimelige vilkår, herunder i forhold til pris.

1.3

Ved eksisterende passiv fysisk infrastruktur i henhold til disse almindelige vilkår forstås de af LEF
NET nedlagte tomrør til brug for fremførelse af fiberkabler (herefter betegnet ”Tomrør”).

2.

Tilladelse til at udnytte LEF NET’s Tomrør

2.1

Tilladelse til at udnytte LEF NET’s Tomrør til fremføring af fiberkabel eller etablering af elementer
af andre net meddeles på baggrund af en skriftlig anmodning fra Tredjemand med angivelse af de
elementer og den strækninger, der anmodes om adgang til.

2.2

Tilladelser til at udnytte LEF NET’s Tomrør meddeles efterhånden som anmodninger herom
modtages. Modtages to eller flere anmodninger samme dag, og er der ikke tilstrækkelig kapacitet i
Tomrørene til at imødekomme alle anmodninger, meddeles tilladelse efter lodtrækning.

2.3

En tilladelse skal udnyttes senest 3 måneder efter meddelelsen er kommet frem til Tredjemand og
er gældende så længe Tredjemand udnytter adgangen til at tilbyde forbrugerne på Langeland
højhastighedsnet til elektronisk kommunikation.

2.4

Tredjemand skal udøve sin adgang til Tomrørene i overensstemmelse med ejendomsretten for
ejeren af den grund eller bygning, hvor Tomrørene er placeret.

2.5

LEF NET kan med et varsel på 3 måneder tilbagekalde tilladelsen, hvis Tredjemand ikke udnytter
sin adgang til at tilbyde forbrugerne på Langeland højhastighedsnet til elektronisk kommunikation
eller etablering af elementer af andre net.

2.6

Med mindre andet aftales skal Tredjemand senest 1 måned efter udløbet af det i pkt. 2.5 anførte
varsel for egen regning fjerne det pågældende fiberkabel eller de af Tredjemand installerede
elementer af andre net.
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3.

Ejendomsretten

3.1

Tomrørene tilhører LEF NET.

3.2

Tredjemand opnår ved en tilladelse til at udnytte Tomrørene alene en brugsret til de pågældende
elementer og den strækning, som er omfattet af tilladelsen.

4.

Overdragelse

4.1

Overdragelse af en tilladelse til at udnytte LEF NET’s Tomrør kan kun ske mod LEF NET’s
forudgående skriftlige accept.

5.

Trækning af fiberkabler

5.1

Trækning af Tredjemands fiberkabel skal ske med mest mulig hensyntagen til Tomrørene og de
allerede installerede fiberkabler.

5.2

Alle adgangspunkter skal behørigt forsegles efter installationen af fiberkablet eller etablering af
elementer af andre net.

6.

Vedligeholdelse og flytning af Tomrørene

6.1

Vedligeholdelse af Tomrørene forestås og udgifterne hertil afholdes af LEF NET.

6.2

Ved påbud i overensstemmelse med gæsteprincippet om at flytte Tomrørene fordeles udgifterne
ligeligt imellem LEF NET og den eller de Tredjemænd, der har tilladelse til at udnytte Tomrørene.
Hver part afholder derudover egne omkostninger til at flytte eget fiberkabel eller installerede
elementer af andre net.

7.

Erstatningsansvar

7.1

Tredjemand er ansvarlig for eventuelle skader på Tomrørene og/eller de i Tomrørene allerede
fremførte fiberkabler i forbindelse med Tredjemands fremføring af fiberkabel.

7.2

LEF NET og Tredjemænd, der har tilladelse til at udnytte Tomrør, er i øvrigt ansvarlig overfor
hinanden efter dansk rets almindelige regler. Ingen part er dog erstatningsansvarlig for driftstab og
avancetab.
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8.

Lovvalg og tvistløsning

8.1

Tvister mellem LEF NET og Tredjemand afgøres efter dansk ret.

8.2

Enhver tvist mellem LEF NET og Tredjemand, som måtte opstå i forbindelse tilladelsen til
udnyttelse af Tomrørene, og som ikke kan løses mindeligt gennem forhandling skal afgøres ved
voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er
gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftssagen skal afgøres af tre voldgiftsdommere.

9.

Ændringer

9.1

LEF NET er berettiget til med et varsel på 6 måneder at ændre de almindelige vilkår for adgang til
og udnyttelse af LEF NET’s Tomrør.
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