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Nu bygger Gällivare kommun ut fibernätet i området! 

 
Vad händer hos er? 
Gällivare kommun påbörjar nu utbyggnaden av fibernät på ert område. Utbyggnaden innebär att 

fastigheterna i området kommer att anslutas med fiber till Gällivare kommuns stadsnät (dunderNET). 

Fiber används för att få tillgång till bl.a. Internet, TV och fast telefoni via en stabil anslutning med hög 

kapacitet. 

 
Vad behöver fastighetsägaren göra? 
Innan vi kan göra några arbeten på er fastighet måste ett markavtal undertecknas. Detta utskick 

görs enbart till en av fastighetsägarna/tomträttsinnehavarna, men notera att samtliga 

fastighetsägare/tomträttsinnehavare och eventuell arrendator behöver underteckna markavtalet. 

Avtalet kan tecknas digitalt med hjälp av Bank-ID: 

www.gallivare.se/dunderNET-markavtal/ 

Om ni saknar Bank-ID kan ni kontakta oss för att få ett pappersavtal skickat per post. 

 
Avgifter 
De arbeten som görs nu innebär inga kostnader för hushåll och företag. Först när kunden själv 

väljer att börja använda anslutningen debiteras en anslutningsavgift och en löpande nätavgift. 

Fullständiga villkor och avgifter hittar ni i dunderNETs Allmänna villkor (2020-02-01). 

 
Arbete på fastigheten 
Under våren påbörjar entreprenören arbetet med installation av utrustning på och inne i 

fastigheterna och kommer då att söka kontakt med alla fastighetsägare. Om ni inte har tänkt 

använda anslutningen i närtid kan ni välja en så kallad passiv anslutning. Då monteras ingen 

utrustning inne i huset utan fiberanslutningen avslutas i en fasadbox på ytterväggen. Det går vid ett 

senare tillfälle att aktivera anslutningen och få utrustningen inne i huset monterad, kostnaden för 

aktivering är densamma även om du inte har utrustning monterad inne i huset.  

Entreprenören kommer att boka in tid för platsbesök. Under platsbesöket fastställs, i samråd med 

fastighetsägaren, var på tomten anslutningen ska grävas samt avlämningspunktens placering. Vid 

avlämningspunkten installeras fasadboxen utvändigt och fiberkonvertern monteras på insidan av 

väggen. 

Inför grävarbetena behöver alla fastighetsägare som berörs av utbyggnaden markera ut egna 

ledningar på fastigheten som ligger intill det planerade schaktet. Anslutning för el- och telekablar till 

fastigheten kommer att sättas ut av ledningsägarna. 
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När blir anslutningen blir färdig? 
Projektet ska enligt plan färdigställas under senhösten 2020. Under projektets gång kan ni hitta 

aktuell information på dunderNETs hemsida:  

www.gallivare.se/dunderNET-ovreKOS/ 

När nätet tas i drift börjar inkopplade fiberkonvertrar att lysa grönt istället för rött. Innan kunderna 

kan börja använda anslutningen måste anslutningen aktiveras hos dunderNET. Mer information om 

aktivering och om att börja använda anslutningen finns på dunderNETs hemsida. 

 

Kontakta oss 
Med e-post bredband@gallivare.se eller via kommunens växel 0970-818000. 

 
 

Med vänliga hälsningar 
dunderNET, Gällivare kommuns stadsnät  
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