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Regler för internetanslutning  
 
 
För att ha tillgång till vårt nätverk behöver du: 

• Inneha ett förstahandskontrakt eller ett andrahandskontrakt som är godkänt utav 
Stiftelsen Chalmers Studenthem  

• Uppfylla Svenska Universitetsnätverk SUNETs regler för inkoppling, vilket i praktiken 
innebär att du är studerande på en SUNET-ansluten högskola 

o Chalmers Tekniska Högskola samt Göteborgs Universitet är SUNET-anslutna 
högskolor  

• När du signerar ditt hyreskontrakt intygar du att du har tagit del av och förbinder dig 
att följa villkoren och reglerna för internetanslutning  

 

Allmänt 
Brott mot nedanstående föreskrifter kan föranleda avstängning från internetuppkoppling och 
vid allvarliga överträdelser en polisanmälan. Stiftelsen Chalmers Studenthem har rätt att ändra 
i reglerna. Om ändringar görs kommer dessa meddelas via den e-postadress du uppgivit för din 
internetuppkoppling. Regler finns att hämta på Chalmers Studenthems hemsida, 
http://www.chalmersstudentbostader.se/  
 

Personuppgifter 
Du samtycker till att Internetleverantören, BrainMill AB, behandlar de personuppgifter du har 
angivit när du signerade ditt hyreskontrakt. Det är ett krav för att vi skall ha möjlighet att 
leverera internet till din lägenhet och för att dina personuppgifter skall ha möjlighet att 
behandlas i enlighet med GDPR.   
 

Kontaktuppgifter så att vi kan nå dig 
Du behöver uppge en fungerande e-postadress och ett telefonnummer där Chalmers 
Studentbostäder och BrainMill AB kan nå dig med information gällande din internetuppkoppling. 
Du kan se och uppdatera dessa uppgifter via BrainMill AB:s servicedesk: 
https://servicedesk.brainmill.com/  
 

Ansvar 
Du är personligen ansvarig för det du gör via din uppkoppling. Du är också ansvarig för vad 
andra gör från din anslutning i samma utsträckning som om det var du själv som använde den. 
Du får inte via din datorutrustning ansluta en annan persons utrustning till nätverket. Det är 
inte heller tillåtet att sälja eller på annat sätt upplåta nätkapacitet eller uppkoppling. 
Kommersiell användning av nätanslutning är förbjuden.  
 

Inkoppling 
Datornätanslutningen får enbart användas för anslutning av dator, IP-telefon, smartphone, 
surfplatta eller switch/hub, router eller spelkonsol. Om användaren önskar införskaffa en IP-
adress till annan typ av utrustning skall BrainMill AB konsulteras.  
 

Trafikmängd 
Vi förbehåller oss rätten att införa trafikbegränsningar ifall vår externa uppkoppling blir för 
högt belastad.  
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Informationstjänster och publicering  
Det är tillåtet att erbjuda informationstjänster på nätverket, exempelvis i form av webbserver 
eller liknande. Du är personligen ansvarig för att all publicering av information på din dator 
följer svensk lagstiftning. Det är förbjudet att publicera material som innehåller politisk, 
rasistisk eller religiös propaganda. Det är inte heller tillåtet att publicera material som kan 
anses stötande, kränkande eller på annat sätt opassande. Chalmers Studentbostäder 
förbehåller sig rätten av att avgöra huruvida material som publiceras tillåts eller ej.  
 
Det är tillåtet att driva en egen mailserver. Den måste dock vara inställd så att den endast kan 
skicka utgående e-post som kommer från din egen utrustning. Det är inte heller tillåtet att göra 
massutskick av skräppost (spam) från uppkopplingen.  
 

Skada eller inkomstbortfall 
Ersättning för eventuellt inkomstbortfall vid driftstörning eller på grund av lång inkopplingstid 
utgår ej. Ersättning utgår inte heller för skada på utrustning som kopplas till nätverket.  
 

Drift 
Som en del av den löpande driften av nätverket, samt som kontroll av att gällande föreskrifter 
följs, förbehåller sig Chalmers Studentbostäder rätten att övervaka trafik på nätet. 
Övervakningen vidtas på ett sådant sätt att användarens personliga integritet i minsta möjliga 
mån kränks.  
 

Avstängning  
Vid misstanke om brott mot reglerna har Chalmers Studentbostäder rätt att stänga av 
internetuppkopplingen i två veckor för vidare utredning. Inom två veckor kommer vidare beslut 
om avstängningens natur och eventuell förlängning därav meddelas. Tekniska skäl och 
uppgraderingar av Chalmers Studentbostäders nätverksutrustning kan också utgöra grund att 
koppa ur användare under kortare tidsperioder.  
 

SUNETs regler 
Chalmers Studentbostäders nätverk är en del av SUNET. Därmed gäller även SUNETs regler för 
anslutning och användning utöver Chalmers Studentbostäders regelverk. SUNETs regler finns att 
hämta på följande adress: https://www.sunet.se/sunets-policy-och-etiska-regler/   
 

https://www.sunet.se/sunets-policy-och-etiska-regler/

