AVSIKTSFÖRKLARING
AVSEENDE TJÄNSTER I ÖPPNA NÄT PÅ GOTLAND
Denna avsiktsförklaring har denna dag träffats mellan IP-Only Telecommunication
Networks AB, org.nr 556597-6122, 753 81 Uppsala (vidare ”IP-Only”) och Region
Gotland, org.nr 212000-0803 (vidare ”Region Gotland”)

1.

Bakgrund och villkor

1.1

IP-Only och Region Gotland anser att individens valfrihet är mycket viktig och
vill därför ge socknarnas fiberföreningar på Gotland möjlighet att välja bland flera
olika lösningar och leverantörer för sina datakommunikationstjänster i framtiden.

1.2

IP-Only avser erbjuda sina kommunikationsoperatörstjänster på Gotland med start
under 2013. IP-Only erbjuder fiberföreningarna på Gotland ett helt neutralt och
oberoende alternativ och IP-Only kommer stödja socknarna och Region Gotland i
den fortsatta utbyggnaden av moderna fibernät på Gotland. Eventuella avtal
tecknas mellan socknarnas fiberföreningar och IP-Only.

1.3

I IP-Onlys nät råder full och ren konkurrens eftersom IP-Only själv, eller något
relaterat bolag, inte på något sätt tillhandahåller egna tjänster. Detta ger
slutkonsumenten full valfrihet och alla leverantörer är välkomna. För närvarande
finns exempelvis AllTele, Bahnhof, Bredband2 och Serverado med som
tjänsteleverantörer. Diskussioner pågår med ett antal större tjänsteleverantörer
som vill erbjuda sina tjänster till de boende på Gotland.

1.4

I utbudet finns tjänster så som Internet, IP-Telefoni och IP-TV från ett flertal
tjänsteleverantörer. I de IP-TV-tjänster som finns erbjuds över 200 olika kanaler.
Med kraftfulla Internettjänster via fiber kan slutkonsumenten dessutom
tillgodogöra sig alla de nya TV- och film-tjänsterna som erbjuds via Internet, t ex
SVT Play, Netflix och Via Play.

1.5

IP-Only är en nordisk nätägare/operatör med eget fibernät, som tillhandahåller
datakommunikationstjänster till andra operatörer, stora företag och organisationer
med högt ställda krav. IP-Only har för avsikt att etablera sig som en neutral och
öppen kommunikationsoperatör på Gotland. IP-Only har redan idag två egna
sjökablar från fastlandet till Gotland vilket ger enorm kapacitet.

1.6

IP-Only är en erfaren nätägare som arbetar med högt ställda krav. IP-Only har för
avsikt att etablera egen fiberinfrastruktur på Gotland för att därigenom stötta
socknarna att erhålla en hög säkerhet genom redundanta fibervägar mellan de
olika socknarnas fiberföreningar. IP-Only har vidare för avsikt att, där så är
möjligt, nyttja befintliga fibernät som tillhandahålles av socknarna, Region
Gotland alternativt andra nätägare. I de fall delar av befintlig infrastruktur inte är
fullt inkopplad eller driftsatt och det är ekonomiskt försvarbart avser IP-Only att i

första hand driftsätta den befintliga infrastrukturen. IP-Only avser att finansiera
utbyggnaden med egna medel, men också med hjälp av de olika bidrag som finns
tillgängliga för att öka på takten av utbyggnationen.

1.7

IP-Only avser att till socknarnas fiberföreningar erlägga en näthyra i förskott för
nyttjande av fiber till fastigheterna inom en socken. Om fiber inom en socken är i
behov av att färdigställas t.ex. genom att svetsa in enstaka fiber, för att säkerställa
leverans i en socken, så åtar sig IP-Only att utföra det som en del i stödet till
fiberföreningen. Socknens fibernät kvarstår i socknens ägo och insatsen skall ses
som ett anslutningsstöd till fiberföreningen.

1.8

IP-Only avser har för avsikt att genomföra investeringar för att etablera
kommunikationsutrustning på av socknarnas fiberföreningar anvisade platser, för
att därigenom - genom ett utbyggt fibernät - tillhandahålla respektive hushåll
aktuella tjänster.

1.9

Denna avsiktsförklaring utgör grunden för det fortsatta samarbetet mellan
parterna i syfte att, IP-Only såsom en neutral och öppen kommunikationsoperatör,
skall tillhandahållande olika tjänsteleverantörens tjänster till socknarnas
fiberföreningar på Gotland.

1.10

Parterna är ense om att bindande avtal Tecknas mellan IP-Only och respektive
sockens fiberförening.

1.11

Denna avsiktsförklaring träder ikraft när det undertecknats av båda parter, IPOnly stöttar socknarna tills Regionens bredbandsstrategi uppnåtts.

1.12

Ingen av parterna har rätt till ersättning för skada, förlust, kostnad eller utlägg om
denna avsiktsförklaring inte skulle leda till att ett avtal inte träffas.

2.

Sekretess

2.1

Parterna förbinder sig att behandla all konfidentiell information som erhålls från
den andra parten med anledning av denna avsiktsförklaring och den information
och de uppgifter som delges i samband härmed, strikt konfidentiellt och inte
avslöja sådan information eller använda informationen för egen eller annans
räkning, med mindre den andra parten har givit skriftligt samtycke härtill.

2.2

Parterna förbinder sig därutöver att inte, under denna avsiktsförklarings giltighet
eller under tre (3) år därefter, för utomstående avslöja konfidentiell information
som Part erhåller från motpart, om inte annat följer av lag

2.3

Part förbinder sig att tillse att dess anställda, konsulter, uppdragstagare, ägare
eller annan med anknytning till part inte till utomstående vidarebefordrar
konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att samtliga som kan
antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att
hemlighålla denna information i samma utsträckning som parten själv enligt
denna avsiktsförklaring.

2.4

Handlingar innehållande konfidentiell information som part överlämnat till
motpart och samtliga kopior därav skall förvaras på ett betryggande sätt.
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______________________________________

Denna avsiktsförklaring har upprättats i två (2) originalexemplar
varav parterna har tagit var sitt.

Uppsala den ___ mars 2013

Visby den ___ mars 2013

IP-Only Telecommunication Networks AB

Region Gotland

Mikael Philipsson

Åke Svensson

VD

Regionsstyrelsens ordförande
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