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Proposition Fiber i Ropnäs 

 

Ropnäs Samfällighetsförening (RSF) har blivit kontaktade av IP-Only som vill att RSF undertecknar ett 

markavtal som ger IP-Only rätten att gräva på våra marker. Syftet är att etablera ett fibernät som 

enskilda medlemmar kan ansluta sig till om de så önskar.  

Styrelsen behöver stämmans samtycke för att kunna underteckna markavtalet. 

Detta markavtal ger IP-Only rätten att gräva ner fiber så att samtliga fastigheter har möjlighet att 

ansluta sig till nätet. Det ger även IP-Only rätten att beträda området och gräva inom området till en 

bredd av 4 meter där fiberkabeln är placerad. Detta gäller under en period av 25 år från att 

installationen är klar. Avtalet bifogas. 

Detta avtal genererar inga kostnader för föreningen. Dock får vi en mindre ersättning om c:a 10 000:-. 

Eventuella frågor gällande abonnemang etc. får respektive medlem ta med IP-Only direkt. Om man inte 

är intresserad av IP-Onlys erbjudande behöver man självklart inte ansluta sig. 

Det har funnits oro för att IP-Only inte klarar av detta åtagande baserat på tidigare brister. Det har varit 

mycket diskussioner i media med anledning av deras brister i leveransen. Det har även varit på 

regeringsnivå. Situationen är annorlunda idag då ledningen är ersatts. Med en ny organisation och en ny 

struktur har ett nytt arbetssätt etablerats. Bl.a. sköter numera en konsult kontakten med markägarna 

istället för entreprenörerna som skötte detta i den tidigare modellen.  

Eftersom vi vet att många i området vill få fiber till området förespråkar styrelsen ett ja till markavtal 

vilket är en förutsättning för att det ska kunna hända. 

Fibern kommer dras från Vätö till Ropnäs. Våra grannar i Hallboda har sedan några månader 

undertecknat markavtalet. 

Styrelsen har via en medlem varit i kontakt med olika aktörer bl.a. Norrtälje Kommun, LRF, markägare 

(Hallboda) som alla är positiva till att IP-Only etablerar sig i regionen. 

För tillfället finns det inga andra aktörer (t.ex. Norrtälje Energi & Telia) som har för avsikt att etablera sig 

i Ropnäs. 

Eventuella frågor skickas till Styrelsen via info@ropnas.se 

 

Styrelsen önskar stämmans godkännande för att teckna detta markavtal med IP-Only (JA/NEJ). Se punkt 

8 i dagordning samt poströst. 
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