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FAQ UTBYGGNAD I SUNDERBYN 

Varför går ni ut med ett erbjudande till Sunderbyn nu? 

Eftersom vårt nät sedan tidigare finns etablerat i delar av området vill vi självklart fortsätta 

utbyggnaden. Vi har länge planerat för ett erbjudande till Sunderbyn i samband med vårt 20-års 

jubileum.  

Det är inte första gången vi gör en förfrågan i området. Vi har tidigare gått ut både under 2010 och 

2013 men tyvärr har intresset varit för lågt. Vi hoppas att intresset är större nu när vi går ut till hela 

Sunderbyn och vi är glada att kunna ge er ett erbjudande med ett riktigt bra pris.    

Varför har ni 50% anslutningsgrad och vad händer om det inte blir 50 %? 

Vi har minst 50 % anslutningsgrad i våra befintliga förtätningsområden och önskar ha denna 

anslutningsgrad även i Sunderbyn. Om ni inte skulle nå upp till 50 % anslutningsgrad finns 

möjligheten att vi kommer titta på specifika områden att ansluta ändå. 

Varför har ni en nätavgift? 

Nätavgiften tar vi ut för att kunna drifta och underhålla nätet. Kostnaderna för dina tjänster 

(internet/TV) betalas till den tjänsteleverantör du väljer. Vi har under 2016 påbörjat ett arbete för att 

förenkla för dig som kund. Under 2017/2018 kommer Lunet att förändra fakturaflödet och du 

kommer då inte få någon faktura för nätavgift från Lunet. 

Vad kostar det om jag vill ha en extra anslutning till min fastighet? 

Tillkommande anslutningar till fristående byggnad på samma fastighet (t.ex. gårdshus) kostar 6695 

kr.  

Vad kostar det om jag vill ansluta min flerfamiljsfastighet? 

Kontakta Lunet för offert på 0920-23 61 01 och välj företag i menyn. 

Vad händer om jag inte är hemma när ni ska göra installationen? 

Har du inte möjlighet att vara hemma den dag då vi ska göra installationen får du gärna lämna en 

nyckel till någon som kan släppa in våra installatörer, t.ex. en granne. Finns det ingen som kan släppa 

in oss så är det viktigt att du meddelar Lunet på 0920-23 61 01 för att avboka din tid. Våra tekniker 

kommer kontakta dig för att boka en ny tid kostnadsfritt.< 

Vem äger och ansvarar för den bredbandsbox som installeras i fastigheten och vem 

bekostar ersättning eller uppdatering av boxen efter driftsättning? 

Lunet äger bredbandsboxen som installeras hemma hos dig. Vi är därför ansvariga i ärenden som 

avser garantier, uppdateringar och drift av boxen. Detta gäller även vid åsknedslag. Skulle boxen 

behöva ersättas på grund av yttre åverkan orsakad av kunden tar Lunet ut en kostnad enligt var tids 

gällande prislista.  

http://www.lunet.se/
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Vem äger och ansvarar för den fibersträckning som ligger på kundens tomt och vem 

bekostar ersättning eller uppdatering av den efter driftsättning? 

Lunet äger och ansvarar för fibernätet hela vägen fram till din bredbandsbox. Har materialet förlagts 

enligt våra anvisningar på tomten är Lunet ansvarig för att bekosta eventuella åtgärder. Detta gäller 

inte om skada uppkommit på grund av oaktsamhet och yttre åverkan. Beställ därför alltid 

kabelutsättning om du planerar att utföra arbete på din tomt. 

Inför förläggning av rör, söktråd och markeringsband får du utförliga instruktioner av Lunet. 

Var placeras bredbandsboxen och hur flexibel är den placeringen? 

Bredbandsboxen placeras alltid direkt på insida yttervägg. Du väljer själv var installationen ska 

utföras genom att gräva fram till den punkt vid husväggen där du vill att Lunet ska utföra 

håltagningen. Allt material (rör, söktråd, markeringsband) som du behöver ingår i priset. Vi utför 

ingen dragning inomhus eftersom fibern är väldigt känslig och lätt kan brytas av. Skulle du som kund 

råka skada fibern kan det hända att vi måste göra om installationen vilket kan medföra en ny 

installationsavgift.  

Vill du bygga ett fastighetsnät för att få nätverksuttag i flera rum kan man kontakta lokala 

installatörer för prisuppgifter.  

Vilken internettjänst är för närvarande billigast enligt ordinarie pris? 

Priset för den billigaste tjänsten är 268kr/månad inklusive Lunets nättjänst. För det priset får du en 

10/10 Mbit/s tjänst. Vill man istället ha en 100/100 Mbit/s tjänst ligger den billigaste på 298 

kr/månad inklusive Lunets nättjänst. 

Varför är inte fastigheter på den norra sidan av järnvägen beställningsbara? 

För att vi ska kunna nå adresser på norra sidan av järnvägen behöver vi göra en rörtryckning under 

järnvägsvallen. Det är en komplicerad och riskfylld åtgärd med särskild tillståndshantering. Därför har 

vi inte möjlighet att ge dessa adresser samma erbjudande då vi t.ex. inte kan lova installation under 

2018. Vi har inte glömt bort dessa adresser och ni som berörs av detta får gärna kontakta oss så att vi 

kan föra en dialog om möjliga lösningar för anslutning och tidplan. 

Går det att efteransluta sig? 

Ja, man kan efteransluta sin fastighet. Vi projekterar för en täckningsgrad på 100 %, vilket innebär att 

alla adresser inom det angivna området är beställningsbara och även kommer ha möjlighet att 

efteransluta sig till ordinarie förtätningspriser (lågsäsong 17 500, högsäsong 22 500 kr). Byns 

möjlighet till fiberanslutning sträcker sig längre än bara under själva byggprojektet. 
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Varför besvarar inte Lunet frågorna direkt i Sunderbyns Facebookgrupp? 

Vi på Lunet vill föra en dialog med alla kunder oavsett grupptillhörighet på Facebook. Kontakta oss 

gärna via telefon, vår hemsida eller besök oss. Vi är lokala och finns på plats för en personlig dialog 

här i Luleå. 
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