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Allmänt 
Dessa villkor omfattar nyanslutning inom pågående 

utbyggnadsprojekt, samt nyttjande av befintlig 

anslutning i Gällivare kommuns stadsnät, 

dunderNET. 

 

Definitioner 
Med stadsnätsanslutning avses en anslutning för 

att leverera bredbandstjänster via Gällivare 

kommuns bredbandsnät, från en tjänsteleverantör 

till kunden. 

Med kunden avses den som ingår avtal för att 

beställa ny stadsnätsanslutning eller nyttja en 

befintlig stadsnätsanslutning. 

Med ledningsägaren avses Gällivare kommun. 

Med ledningen avses kabelskyddsrör, kablar, 

antenner, fasta installationer och tillbehör till 

dessa. 

Med enfamiljshus avses bostadsfastighet med 

folkbokförda invånare. Enfamiljshus utan 

folkbokförda invånare räknas som fritidshus. 

Med flerfamiljshus avses bostadsfastighet med 

flera anslutna lägenheter i samma byggnad, som 

ansluts via en för byggnaden gemensam 

anslutningspunkt. 

Med utbyggnadsprojekt avses ett av Gällivare 

kommun initierade projekt där ett nytt område 

ansluts till stadsnätet. 

Med fastighetnät avses det nätverk och ledningar 

som förbinder anslutningspunkten på ytterväggen, 

med avlämningspunkten inomhus. 

Med anslutningspunkt avses den plats på yttervägg 

där ledningen ansluter till huset. 

Med avlämningspunkt avses den mediaomvandlare 

där ledningsägarens kablar avslutas och kablar till 

kundens router kan anslutas. 

Med efteranslutning avses anslutning som inte 

omfattas av ett utbyggnadsprojekt. 

 

Anslutningens innehåll 
och omfattning 
Ledningsägaren ansvarar för grävarbete och 

installationer till kundens byggnad. Vid 

anläggandet får ett arbetsområde om max 4 meter 

nyttjas (2 meter vardera sidan om ledningen). 

Markupplåtelseavtal är en förutsättning för 

beställningen. Markupplåtelseavtalet tecknas 

mellan ledningsägaren samt berörd fastighetsägare 

eller tomträttsinnehavare. Markupplåtelseavtalet 

krävs för att ledningsägaren ska kunna anlägga, 

bibehålla, förnya och åtgärda fel på ledningen. 

Ledningsägaren äger och ansvarar för ledningar 

fram till och med avlämningspunkt. 

Avlämningspunkten ska placeras på insida av 

väggliv, max 2 meter från ledningens genomföring 

genom yttervägg.  

Vid framdragning av ledning gäller att kortaste 

sträckan används, från fastighetsgränsen till en av 

ledningsägaren utsedd lämplig avlämningspunkt. 

Om kunden har speciella önskemål om placering av 

ledning och avlämningspunkt, som fördyrar 

förläggningen, kommer ledningsägaren att ta ut en 

ersättning av kunden. Karta över överenskommen 

sträckning skall i detta fall upprättas. 

Installationen innefattar utrustning monterad på 

väggen både inomhus och utomhus. 

Ledningsägaren tillhandahåller och monterar 

utrustningen. 

All installerad utrustning och ledningsmaterial 

tillhör ledningsägaren. 

Kunden ansvarar för framdragning och 

tillhandahållande av 230 volt växelström till 

avlämningspunkten. 
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Kunden ansvarar för att fastighetsnät finns i 

fastigheten samt nät som knyter samman kundens 

utrustning, med ledningsägarens avlämningspunkt. 

Fastighetsnät och tillbehör till fastighetsnät skall 

uppfylla de krav som ledningsägaren ställer på 

sådan utrustning. 

Ledningsägaren ansvarar för grovåterställning av 

berörd mark. Kunden svarar för finåterställning av 

berörd mark. Asfalt återställs av ledningsägaren. 

Tillfartsvägar ska så långt som möjligt hållas 

farbara under arbetets gång. Ledningsägaren tar 

inte ansvar för ej utsatta ledningar i marken på 

fastigheten, detta är kundens ansvar. 

För skada på egendom tillhörande kunden, och 

som orsakats av ledningsägaren vid anläggande, 

ska uppgörelse om ersättning träffas i varje enskilt 

fall. Ingen övrig ersättning ska utgå mellan 

ledningsägaren och kunden. 

 

Befrielsegrunder - force 
majeure 
Ledningsägaren skall inte kunna påföras ansvar om 

avtalat åtagande ej kunnat genomföras på grund 

av omständigheter som ledningsägaren ej rimligen 

kunnat råda över såsom arbetskonflikt, åsknedslag, 

eldsvåda, fysisk åverkan på fiberkabel eller annan 

utrustning, varubrist, myndighetsbeslut, avbrott i 

anslutna nät eller annan liknande händelse. 

 

Fakturering, 
betalningsvillkor m.m. 
Betalning av anslutningsavgift sker när 

stadsnätsanslutningen aktiveras. Fakturering av 

nätavgiften sker årsvis i förskott. Betalningsvillkor 

är 30 dagar netto. Om fakturerat belopp inte 

betalas inom tid som anges i räkningen skall 

dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från 

den dag då betalning skulle ha skett. Om betalning 

ej sker i tid har ledningsägaren rätt att inaktivera 

anslutningen. 

Uppsägningstiden för nätabonnemanget är 3 

månader räknat från nästkommande månadsskifte. 

 

 

Avgifter 
Efter tecknande av nätabonnemang aktiveras 

anslutningen och kunden debiteras en 

anslutningsavgift samt en löpande nätavgift.  

Anslutningsavgift: 

Enfamiljshus: 2 000 kr 

Flerfamiljshus 1: 1 250 kr (per lägenhet) 

Fritidshus 2: 7 000 kr 

Företag: 2 000 kr 

1) Avser anslutning fram till anslutningspunkt på 

yttervägg, samt montering av Gällivare kommuns 

utrustning i lägenheterna. Fastighetsägaren 

ansvarar själv för att anlägga fastighetsnät från 

överlämningspunkten fram till lägenheterna. 

2) Avgiften avser fritidshus som ligger inom 

50 meter från ett ledningsstråk inom ett 

utbyggnadsområde. För sträcka som överstiger 

50 meter tillkommer faktisk kostnad för 

anslutningsarbetet, för den del som överstiger 

50 meter. 

Nätavgift: 50 kr per månad 

Om en anslutning tidigare varit aktiv och 

återaktiveras inom 3 månader efter att 

anslutningen blivit inaktiv, genomförs en 

överlåtelse. Vid överlåtelse debiteras en 

överlåtelseavgift, istället för en ny 

anslutningsavgift.  

Överlåtelseavgift: 700 kr 

Alla avgifter indexregleras årligen enligt 

konsumentprisindex. 

Vid efteranslutningar, debiteras kunden faktisk 

kostnad för anslutningsarbetet. 

 

Personuppgifter 
De lämnade personuppgifterna som anges i avtalet 

kommer att användas av Gällivare kommuns egen 

administration samt kan komma att användas för 

att skicka ut meddelanden och erbjudanden till dig 

som kund. Personuppgifterna kan komma att 

lämnas ut till de företag som levererar tjänster i 

Gällivare kommuns stadsnät, dunderNET. 


