
     Skene, den 24 maj 2017 

 

Hej, 

Fick igår kompletterande uppgifter från ByNet/IP Only. Vi har bett om ytterligare 
komplettering om kontrakt och det finstilta, men svar har ännu inte kommit. 

Kommentarer till erbjudandet från ByNet/IP Only: 

• De specificerar olika kostnad om de får utnyttja respektive fastighetsägares 
ROT/RUT utrymme. Skillnaden är 3 885 kr viket motsvarar 12 950 kr i arbetskostnad. 
Litet märkligt att arbetet från tomtgränsen till insidan av fastigheten utgör drygt 56% 
av totalkostnaden! En annan fråga som kräver ytterligare genomlysning är vem som 
äger det som finns innanför tomtgränsen: ROT/RUT är endast tillämplig på 
fastighetsägarens egendom! Vad händer om det blir problem med genomföringen 
i väggen eller mediaomvandlaren? I och med att dessa är fastighetsägarens 
egendom åtar sig ByNet/IP Only reparation och underhåll? 

• Om man har tecknat kontrakt med ByNet/IP Only är man bunden under 2 år. Vill 
man avsäga sig anslutning via dem under tiden kostar det mellan 4 900 kr och 6 
900 kr att annullera kontraktet beroende på när det sker. 

• Deras uppgifter beträffande när nätet kan bli klart är utomordentligt svävande. De 
säger att normal processtid är 8 till 15 månader... 

• De erbjuder heller ingen möjlighet till att dela upp betalningen. De säger att det 
beror på ROT/RUT. 

• De har inget alternativ där router och/eller tv-box ingår. 
• Bifogar ByNet/IP Onlys 'Presentation' 

Har du frågor - ring mig. 

Styrelsen/ Thomas Lichtneckert 

 



MODERN 
INFRASTRUKTUR 
I VÄRLDSKLASS
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Ni är säkert i kontakt med IP-Only varje
dag…

En trygg och 
säker 

leverantör av 
internet



IP-Only   
Grundat 1999
Ägare EQT, 500 anställda

Bygger och förvaltar infrastruktur
Driver och ansvarar för stadsnät 
Personlig service
Övervakning dygnet runt 
Öppna och neutrala –
Ingen tjänsteleverantör

byNet
Grundat 2004, Kungälv.
Ägare IP-Only, ca 100 anställda  

12 års erfarenhet av byggnation av 
fibernät 
på landsbygden. 
Genomfört över 350 föreningar  och 
över 50.000 anslutningar runt om i 
Sverige.

Bygger nu färdiga fibernät i nära 
samarbete med fiberföreningar



VARFÖR BYGGER VI 
FIBER?

•Kopparnäten ( ADSL ) 
har en begränsad framtid. 
Avveckling pågår. 

•Mobilt bredband räcker ej 
(komplement) 3G 4G 5G

•Regeringens bredbandstrategi 
- 90% av alla hushåll och företag 
ska ha tillgång till 100 mbit/s år 
2020



SMART FIBERSTAD – MÖJLIGHETER FÖR
FRAMTIDENS NÄRINGSLIV OCH VÄLFÄRD

Vård och
omsorg i 
hemmet

• Operationer via 
videolänk

• Digital hemtjänst

Utbildning i
världsklass

• Studiestöd på nätet
• Digitala tentor och

prov
• Högskoleutbildning på

distans

Framtidens företag

• Forskning
• Företagsetablering

ar
• Globala

samarbeten





IP-ONLY 
KOMMUNIKATIONSOPERATÖR & NÄTÄGARE
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Öppet och konkurrensneutralt 
– ingen egen tjänsteleverantör

Alla tjänsteleverantörer är välkomna

Mycket konkurrenskraftiga priser i tjänsteutbudet

Inga nätavgifter 

Korttidsabonnemang – IP-Only Hot Spot
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Drift och underhåll av det aktiva 
nätet samt utrustning 

Ägare av passivt nät



EXEMPEL PÅ TJÄNSTER 
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EXEMPEL PÅ TJÄNSTER 
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Ingår
Tomtgrävning 

Håltagning 
Fastighetsinstallation

Intressegrupp är delaktig i projektet 
Aktivt med marknadsföring 
Behjälplig med markavtalen 

22 900 KR
19 015 KR (ROT/RUT )  
8 000 SEK (Extra hus) 
4 000 SEK (Extra lägenhet) 




