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Dnr 2020/151-503

Bredband anslutningsavgifter
Kommunfullmäktiges beslut
- Antar reviderad taxa för inkoppling av bredband enligt ärendebeskrivning.
- Att gälla från och med 2020-07-01
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2018-04-23 § 6 att anta anslutningsavgifter för
bredband att gälla från och med 2018-06-01. Eftersom kostnaderna ökar för
material och entreprenörer är taxan reviderad på vissa punkter samt
kompletterat med tillägg som fastighetsägaren ska göra:
Anslutning till fibernät
Småhus, utbyggnadsområde i
befintligt projekt *
Småhus, efteranslutning i
utbyggnadsområde **
Småhus, ej
utbyggnadsområde ***
Småhus, ej utbyggnadsområde där
optorör finns ****
Företag, företagshotell, hyreshus

Pris exklusive moms
Enligt fastställd taxa för projekt
bredband
1 500 kr utöver fastställd taxa för
projekt bredband
9 000 kr
12 000 kr
15 000 kr

* Vid föranmälan och anslutning då samlad nyutbyggnad sker i projektform till
flera fastigheter inom ett område. Priset fastställs av fullmäktige i respektive
projekt.
** Vid efteranmälan då projektering är utförd och utbyggnadsprocessen
påbörjats i respektive projekt.
*** Vid efteranslutning i områden där områdesnät redan finns och ingen
gemensam utbyggnad pågår.
**** Vid efteranslutning i områden där områdesnät redan finns och ingen
gemensam utbyggnad pågår men som är förberett med optorör till berörd
fastighet
Ovan angivna priser förutsätter att anslutningspunkten inte överskrider 200
meter från angiven kopplingspunkt (brunn eller nod) i områdesnät. Om så är
fallet räknas offert fram utifrån tillkommande meter.
Priserna är exklusive kostnader för förläggning av optorör och inblåsning av
fiber. Vid beställning av förläggning av optorör och inblåsning sker debitering
mot faktisk kostnad. Fastighetsägaren kan även ordnar det själv.
Fastighetsägaren ansvarar även för håltagning genom fastighetens väggar.
Forts.
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Kf § 40, forts.
Dessa priser tillkommer för
- Småhus ej utbyggnadsområde
- Småhus ej utbyggnadsområde där optorör finns
- Företag, företagshotell och hyreshus
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 61/2020
It-chefens tjänsteskrivelse 2020-03-27
______
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