Annons BA v 27 2017

Information om fiber - försäljning av
kommunens (BTEAs) fibernät samt utbyggnad
av ny fiber i hela Bergs kommun
Kommunfullmäktige i Bergs kommun har godkänt försäljningen av BTEAs fibernät till
IP-Only. Ett samverkansavtal upprättas avseende fiberutbyggnad där IP-Only avsätter 150
miljoner kronor i utbyggnadsbudget för att accelerera utbyggnadstakten i kommunen.
IP-Only äger redan idag f.d. Jämtkrafts fibernät i norra delarna av kommunen.
Aktuella Aktörer:
Servanet: Driftar och sköter kunder till vissa
redan utbyggda områden.
BTEA: Fiberägare i vissa områden (BTEA
ägs av Bergs kommun)
IP-Only: Ny samarbetspartner till Bergs
kommun. Sköter kunder i nya områden och
ny utbyggnad. Äger sedan tidigare Jämtkrafts
fd fiber i norra delarna av kommunen.

Befintliga kunder hos Servanet
Servanet driftar idag näten och fortsätter
med det senast till utgången av 2018. Ett
brev från Servanet skickas ut den
närmaste tiden till alla befintliga kunder.
Kontakt: Servanet
Nya områden som IP-only planerar för
Idag har IP-Only skickat ut erbjudanden
till Svenstaviks-området, Ljungdalen,
Myrviken/Oviken samt Gräftåvallen.
Även delar av Storhogna har fått
erbjudande. IP-Only kommer att ”öppna”
nya områden allteftersom projekteringen
fortskrider. För att se om din fastighet
finns med, gå in på ip-only.se och prova
att göra en beställning.
Kontakt: IP-Only

Områden med dubbla avtal, t ex
Svenstavik och vissa delar av
Storhogna.
Servanet skickar nu ut ett brev med
annullering av avtal till alla som har skrivit
avtal med Servanet, men som ännu inte
fått fiberanslutning. IP-Only erbjuder nu
kunder fibernät i Svenstavik och har
förlängt sitt erbjudande till 31 juli 2017.
Erbjudande till kunder till vissa delar av
Storhogna är utskickat.
Kontakt för ny anslutning är IP-Only.
Nya anslutningar i befintliga nät som
redan har bynätsavtal med Servanet
Idag finns ingen mer information om
detta, planering och diskussion pågår.
Byar som har redan har beviljats
bredbandsstöd men bygget inte har
påbörjats. (Skuckubyarna, Åsarnas
omnejd, Storsjö-kapell, Mo/Vigge).
BTEA står idag som projektägare till
bidragen och genom försäljningen av
fibernätet till IP-Only måste ansvaret för
bidragen ordnas upp och det är ännu inte
klart med detta.

Kontakt:
Servanet, telefon 0200-120035 eller www.servanet.se
IP-Only, telefon 0200-430000 eller www.ip-only.se och jamtland.ip-only.se
BTEA telefon 0687-552 00 eller www.btea.se
Bergs kommun, uppdaterad information på www.berg.se/bredband

