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Allmänna villkor Gotland Fiber – Villaanslutning

1. Parter 
Gotland Fiber, bifirma till IP-Only Telecommunication 
Networks AB. 

Aktuell fastighetsägare (”FFFaaassstttiiiggghhheeetttsssääägggaaarrreeennn”), enligt de 
uppgifter som anges i beställningsformuläret.

IP-Only Telecommunication Networks AB, org.nr 
556597-6122, (”IIIPPPNNN”). IP-Only Produktion AB, org.nr 
556717-9444, (”IIIPPPPPP”)

2. Inledning 
Dessa allmänna villkor gäller då Fastighetsägaren tillhandahålls 
installation av fiberkabel och utrustning till fastigheten samt 
ansluts till IPN:s öppna nät. 

IPN ger Fastighetsägaren tillgång till sitt öppna nät och möjliggör 
därigenom för Fastighetsägaren att tillhandahållas Bredband-
stjänster från Tjänsteleverantör.

Dessa allmänna villkor reglerar inte tillhandahållandet av Bred-
bandstjänster. Avtal om Bredbandstjänster tecknas direkt med 
Tjänsteleverantörer. IPN är inte part till avtal om Bredbandstjän-
ster mellan Fastighetsägaren och Tjänsteleverantören.

3. Definitioner 
BBBrrreeedddbbbaaannndddssstttjjjääännnsssttteeerrr avser Tjänsteleverantörs vid var tid till-
handahållna tjänster såsom bredband, telefoni samt TV via IPN.

KKKuuunnndddppplllaaaccceeerrraaaddd   UUUtttrrruuussstttnnniiinnnggg avser utrustning som ägs av IPN och 
som installeras hos Fastighetsägaren för att möjliggöra 
tillhandahållande av Tjänsteleverantörers Bredbandstjänster.

TTTjjjääännnsssttteeellleeevvveeerrraaannntttööörrr avses den som, enligt www.gotlandfiber.se, vid 
var tid tillhandahåller Bredbandstjänster via IPN:s öppna nät.

4. IPP:s åtaganden
a) IPP utför schakt, anläggande av kanalisation, installation av 
fiberkabel och installation av Kundplacerad Utrustning. 

b) IPP utför förläggningen från anvisad punkt vid fastighetens 
tomtgräns till närmaste plats i byggnaden. Beslut om lämplig plats i 
byggnaden sker dock i samråd med Fastighetsägaren.

c) Anläggande av kanalisation och fiberkabel omfattar upp till 25 
meter på tomtmark och endast i mjukt underlag såsom jord eller 
gräs. efter grävning och anläggande av kanalisation sker åter-
fyllning med befintliga jordmassor till återställningsbar yta. 

d) Montering av Kundplacerad Utrustning sker i direkt anslutning 
till håltagningen.

e) IPP ansvarar för uppmätning av fiberanslutningen och säker-
ställer funktionen fram till Kundplacerad Utrustning.

f) Information om tidplan för anslutning samt information om när 
arbetet kommer att påbörjas sker via e-post eller post.

5. Fastighetsägarens åtaganden
a) Fastighetsägaren garanterar att beställningen godkänts av 
samtliga lagfarna ägare till fastigheten.

b) Undertecknad beställning är bindande för Fastighetsägaren i 
24 månader. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 
har Fastighetsägaren 14 dagars ångerrätt efter bekräftelse från 
IPN.

c) Fastighetsägaren ansvarar för håltagning, genomföring och 
tätning av fiberkabeln i yttervägg nära markplan. Placering av 
håltagning i yttervägg sker dock i samråd med IPP.

d) Om anläggande av kanalisation och fiberkabel överstiger 25 
meter på tomtmark utgår ersättning för tillkommande förläggning, 
vilket parterna ska komma överens om innan förläggning sker. 
Fastighetsägaren ansvarar för återställning av ytskikt på 
fastigheten efter förläggning (t.ex. återställning av asfalt, plattor, 
gräsmatta, buskar och rabatter). 

e) Fastighetsägaren ska lämna information om var i marken 
el-, tele-, vattenledningar, avlopp och eventuella andra 
ledningar är belägna. Fastighetsägaren ansvarar annars för 
skador på befintliga ledningar och liknande vid grävningsarb-
etena.

f) Fastighetsägaren ansvarar för att det finns jordat eluttag i 
direkt anslutning till den kundplacerade Utrustningen. 

g) Fastighetsägaren ska ge IPP tillträde till mark och byggnader, 
samt medge IPP tillstånd att i mark förlägga kanalisation och 
fiberkabel till intilliggande fastigheter. Om Fastighetsägaren inte 
kan ge tillgång till fastigheten på aviserat datum, kan tillgång till 
fastigheten ske under kvällstid efter särskild överenskommelse 
och mot en tillkommande avgift.  

h) Fastighetsägaren skall tillse att IPN erhåller Fastighet-
sägarens aktuella e-postadress.

6. Pris 
a) Pris för installation anges i beställningsformuläret. Angivna 
priser förutsätter att Fastighetsägaren skickar in beställningen 
senast på i beställningen angivet datum. Vid delbetalning sker 
sådan betalning till av IPP anslutet finansbolag.

b) Ersättning för beställningen ska av Fastighetsägaren 
erläggas mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor efter 
slutförd installation. Om Fastighetsägaren önskar delbetalning 
ska blankett för delbetalning vara IPP tillhanda senast innan 
installationen slutförts. 

c) Eventuella anmärkningar, extra debiteringar eller avdrag, på 
utfört arbete ska regleras mellan parterna separat utifrån gjord 
beställning.  

d) Beställningen anses installerad och klar då det har möjliggjorts 
för Fastighetsägaren att kunna erhålla tjänster genom installerad 
fiberkabel och Kundplacerad Utrustning. 

e) Samtliga angivna priser i beställningen är inklusive mer-
värdesskatt.

f) Vid försenad betalning har IPP rätt till ersättning för 
betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjs-
målsränta enligt lag.

7. Kunduppgifter 
Personuppgiftsansvarig är IPN. IPN tillser att behandling av per-
sonuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
IPP agerar personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter 
utifrån innehållet i detta avtal. Vidare ansvarar IPP för att vidta de 
säkerhetsåtgärder som avses i Personuppgiftslagen, 31 § första 
stycket samt i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

8. Bestämmelsers ogiltighet 
Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller i 
beställningen eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte inne-
bära att beställningen i dess helhet är ogiltig utan i stället ska, ¡ 
den mån ogiltighet väsentligen påverkar parts utbyte av eller 
prestation enligt beställningen, skälig jämkning av villkoren ske.

9. Övrigt
a) Angivna priser och överenskomna leveranstider förutsätter 
dels att de faktiska omständigheterna rörande fastigheten 
överensstämmer med vad Fastighetsägaren uppgivit senast i 
samband med beställningen, dels att installations- och 
anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som inte skäli-
gen kunde förutses av IPP. I annat fall har IPP rätt till ersättning 
från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader 
eller så har part rätt att med omedelbar verkan frånträda över-
enskommen beställning.

b) IPN och IPP äger rätt att helt eller delvis överlåta sina 
rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. 
Fastighetsägaren äger inte rätt att utan IPN:s och IPP:s skrift-
liga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt 
dessa villkor.

c) IPN är ägaren till fiberkabel, kanalisation och Kundplacerad 
Utrustning. Varken beställningen eller dessa allmänna villkor 
medför att äganderätten övergår till Fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren får inte förfoga över nämnda utrustning på 
annat sätt än vad som framgår av dessa allmänna villkor.

10. Tvist 
Tvist vid tolkning eller tillämpning av Beställningen ska avgöras 
av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av 
Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en 
rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.
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ALLmäNNA ViLLkor – Ver 2.0

Allmänna villkor Gotland Fiber – Villaanslutning

1. Parter

Gotland Fiber, bifirma till IP-Only Telecommunication Networks AB.

Aktuell fastighetsägare (”FFFaaassstttiiiggghhheeetttsssääägggaaarrreeennn”), enligt de uppgifter som 
anges i beställningsformuläret.

IP-Only Telecommunication Networks AB, org.nr 556597-6122, (”IIIPPPNNN”) 
IP-Only Produktion AB, org.nr 556717-9444, (“IIIPPPPPP”)

2. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller då Fastighetsägaren tillhandahålls installation 
av fiberkabel och utrustning till fastigheten samt ansluts till IPN:s öppna 
nät. 

IPN ger Fastighetsägaren tillgång till sitt öppna nät och möjliggör däri-
genom för Fastighetsägaren att tillhandahållas Bredbandstjänster från 
Tjänsteleverantör.

Dessa allmänna villkor reglerar inte tillhandahållandet av Bredbands-  
tjänster. Avtal om Bredbandstjänster tecknas direkt med Tjän-
steleverantörer. IPN är inte part till avtal om Bredbandstjänster mellan 
Fastighetsägaren och Tjänsteleverantören.

3. Definitioner

BBBrrreeedddbbbaaannndddssstttjjjääännnsssttteeerrr avser Tjänsteleverantörs vid var tid tillhandahållna
tjänster såsom bredband, telefoni samt TV via IPN. 

KKKuuunnndddppplllaaaccceeerrraaaddd UUUtttrrruuussstttnnniiinnnggg avser utrustning som ägs av IPN och som 
installeras hos Fastighetsägaren för att möjliggöra tillhandahållande av 
Tjänsteleverantörers Bredbandstjänster.

TTTjjjääännnsssttteeellleeevvveeerrraaannntttööörrr avses den som, enligt www.gotlandfiber.se, vid var tid 
tillhandahåller Bredbandstjänster via IPN:s öppna nät.

4. IPP:s åtaganden

a) IPP utför schakt, anläggande av kanalisation, installation av fiberkabel 
och installation av Kundplacerad Utrustning. 

b) IPP utför förläggningen från anvisad punkt vid fastighetens tomtgräns 
till närmaste plats i byggnaden. Beslut om lämplig plats i byggnaden 
sker dock i samråd med Fastighetsägaren.

c) Anläggande av kanalisation och fiberkabel omfattar upp till 25 meter
på tomtmark och endast i mjukt underlag såsom jord eller gräs. Efter 
grävning och anläggande av kanalisation sker återfyllning med befint-
liga jordmassor till återställningsbar yta. 

d) Montering av Kundplacerad Utrustning sker i direkt anslutning till 
håltagningen.

e) IPP utför uppmätning av fiberanslutningen och säkerställer funk-
tionen fram till Kundplacerad Utrustning.

f) information om tidplan för anslutning samt information om när arbetet 
kommer att påbörjas sker via e-post eller post. 

5. Fastighetsägarens åtaganden

a) Fastighetsägaren garanterar att beställningen godkänts av samtliga 
lagfarna ägare till fastigheten.

b) Undertecknad beställning är bindande för Fastighetsägaren i 24 
månader. enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har 
Fastighetsägaren 14 dagars ångerrätt efter bekräftelse från IPN.

c) Fastighetsägaren ansvarar för håltagning, genomföring och tätning av 
fiberkabeln i yttervägg nära markplan. Placering av håltagning i yttervägg 
sker dock i samråd med IPP.

d) Om anläggande av kanalisation och fiberkabel överstiger 25 meter på 
tomtmark utgår ersättning för tillkommande förläggning, vilket parterna 
ska komma överens om innan förläggning sker. Fastighetsägaren an-
svarar för återställning av ytskikt på fastigheten efter förläggning (t.ex. 
återställning av asfalt, plattor, gräsmatta, buskar och rabatter).  

e) Fastighetsägaren ska lämna information om var i marken el-, tele-,
vattenledningar, avlopp och eventuella andra ledningar är belägna.
Fastighetsägaren ansvarar annars för skador på befintliga ledningar och
liknande vid grävningsarbetena.

f) Fastighetsägaren ansvarar för att det finns jordat eluttag i direkt anslut-
ning till den Kundplacerade Utrustningen. 

g) Fastighetsägaren skall ge IPP tillträde till mark och byggnader, samt 
medge IPP tillstånd att i mark förlägga kanalisation och fiberkabel till 
intilliggande fastigheter. Om Fastighetsägaren inte kan ge tillgång till 
fastigheten på aviserat datum, kan tillgång till fastigheten ske under 
kvällstid efter särskild överenskommelse och mot en tillkommande 
avgift.

h) Fastighetsägaren skall tillse att IPN erhåller Fastighetsägarens 
aktuella e-post adress.

6. Pris 

a) Pris för installation anges i beställningsformuläret. Angivna priser 
förutsätter att Fastighetsägaren skickar in beställningen senast på i 
beställningen angivet datum. 

b) Ersättning för beställningen ska av Fastighetsägaren erläggas mot 
faktura med 30 dagars betalningsvillkor efter slutförd installation. Om 
Fastighetsägaren önskar delbetalning ska blankett för delbetalning vara 
IPP tillhanda senast innan installationen slutförts. Vid delbetalning gäller 
finansbolagets betalningsvillkor.

c) eventuella anmärkningar, extra debiteringar eller avdrag, på utfört 
arbete skall regleras mellan parterna separat utifrån gjord beställning. 

d) Beställningen anses installerad och klar då det har möjliggjorts för
Fastighetsägaren att kunna erhålla tjänster genom installerad fiberkabel
och Kundplacerad Utrustning. 

e) Samtliga angivna priser i beställningen är inklusive mervärdesskatt.

f) Vid försenad betalning har IPP rätt till ersättning för betalnings-  
påminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag. 

7. Kunduppgifter

Personuppgiftsansvarig är IPN. IPN tillser att behandling av person-
uppgifter sker enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). IPP agerar 
personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter utifrån innehållet i 
detta avtal. Vidare ansvarar IPP för att vidta de säkerhetsåtgärder som 
avses i Personuppgiftslagen, 31 § första stycket samt i enlighet med 
personuppgiftsbiträdesavtal.

8. Bestämmelsers ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller i beställningen
eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att beställningen i
dess helhet är ogiltig utan i stället ska, ¡ den mån ogiltighet väsentligen
påverkar parts utbyte av eller prestation enligt beställningen, skälig
jämkning av villkoren ske.

9. Övrigt

a) Angivna priser och överenskomna leveranstider förutsätter dels att de
faktiska omständigheterna rörande fastigheten överensstämmer med vad 
Fastighetsägaren uppgivit senast i samband med beställningen, dels att 
installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som 
inte skäligen kunde förutses av IPP. I annat fall har IPP rätt till ersättning 
från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader eller så har 
part rätt att med omedelbar verkan frånträda överenskom-men 
beställning.

b) IPN och IPP äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och 
skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Fastighetsägaren äger inte rätt 
att utan IPN:s och IPP:s skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och 
skyldigheter enligt dessa villkor.

c) IPN är ägaren till fiberkabel, kanalisation och Kundplacerad Utrustning. 
Varken beställningen eller dessa allmänna villkor medför att äganderätten 
övergår till Fastighetsägaren. Fastighetsägaren får inte förfoga över nämnda 
utrustning på annat sätt än vad som framgår av dessa allmänna villkor.

10. Tvist 

Tvist vid tolkning eller tillämpning av Beställningen ska avgöras av svensk 
domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklam-
ationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur 
tvisten bör lösas.
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15 500 kr, inklusive moms. 

Beställning
Jag godkänner allmänna villkoren och beställer härmed en fiber

:

Jag betalar mot faktura. Betalningen erläggs mot faktura med 30 dagars 
betalningsvillkor efter slutförd installation.

Jag vill få erbjudande om att dela upp min betalning. Jag kan fortfarande välja att 
betala hela beloppet mot faktura om jag vill. Via Handelsbanken Finans erbjuds 
jag delbetalning om 12, 36 eller 60 månader, från ca 345 kr per månad vid 60 
månaders delbetalning.

Vänligen texta tydligt och fyll i en e-postadress eftersom kommunikation främst sker via epost. 
Gotland Fiber förbehåller sig rätten att godkänna beställningen. Sedvanlig kreditprövning må utföras.
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BBBeeetttaaalllnnniiinnngggsssaaalllttteeerrrnnnaaatttiiivvv

namn, ägare personnummer

ANSLUTNINGSadress                                             postnr                            ort 

FAKTURAADRESS (OM ANNAN ÄN ANSLUTNINGSADRESSEN)              POSTNR                        ORT

e-postadress

datum namnteckning

TELEFON 

Anslutning extra byggnad 

Ja, jag beställer anslutning av en extra byggnad, pris 6.000 kr inkl moms.

Har du en extra byggnad på tomten (max 25 meter från första ansluten byggnad på tomt) och 
vill ansluta även denna?

med avsteg enligt bilaga 1 -
anslutning av Gotland Fiber (bifirma till IP-Only) enligt följande markerade alternativ
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