
Anteckningar från informationsmöte den 2 augusti 2016 med IP-Only om 
fiberutbyggnad i vårt område. 
 
 
IP-Only har skickat ut information om planerad fiberutbyggnad i Roslagen och 
för vårt vidkommande inom Spillersbodaområdet. Till området räknas bland 
annat Baltora, Brantbacken mfl. 
 
Det är ca 3200 fastigheter som fått informationsbrevet med inbjudan att teckna 
sig så har du fått ett sådant brev tillhör du kampanjområdet. 
 
Det mesta om varför utbyggnad sker och vad det innebär framgår av materialet 
men jag vill lyfta fram några punkter i sammandrag. 
 
Vid tillräckligt stort antal anmälningar – det krävs att 60% av alla dessa 3200 
fastigheter går med – så inleds projektering och byggande av en 
fibernätanläggning. Deras erfarenhet är att i ett område med denna mängd 
fastigheter nås antalet med största sannolikhet. 
 
Anläggningen ägs och drivs av IP-Only. Anslutna fastigheter betalar endast en 
engångsavgift på 19 900 kr när anläggningen är klar. Inga driftavgifter i övrigt.  
 
Nätet är öppet och olika tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster via nätet 
och för dem betalar man månadsavgift efter det utbud man väljer. 
 
Olika hastigheter erbjuds till olika priser men datamängd är obegränsad. 
 
Bindande anmälan måste göras innan kampanjtiden går ut den 31 augusti. Vid 
anmälan efter detta datum men innan anläggningen är klar blir priset högre, 
24.900 kr. 
 
IP-Only lägger ner kabel fram till byggnad på tomten – dock max 45 meter från 
tomtgräns – och in i byggnaden där en databox installeras. Kostande för 
dragning över tomten och in i byggnaden ingår i avgiften 19.900 kr. 
 
Tidsschemat är ung så här. 
31/8 sista dag för anmälan. 
Platsbesök vid fastigheter som anmält sig Q 4 2016  
Drift Q 3-Q4 2017 
 
I Baltora har Norrtälje Energi en fiberkabel nedlagd. Vid kontakt med dem idag 
meddelar de att de ännu inte har satt igång sin kampanj för området men den 
ska komma under året. Planen är att erbjuda anslutning för 19.000 kr men då är 
det bara fram till tomtgräns. Grävning på egna tomten mm får fastighetsägaren 
stå för själv. Norrtälje Energi tar gärna emot intresseanmälningar för underlag 
om beslut att bygga i området. 
 
Vid pennan 
Klas Nylén 


