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FÖRFATTNINGSSAMLING

BKFS 2017:5

DIARIENUMMER

KS/2016:967-005

Avgifter avseende Öppet stadsnät
Antagna av kommunfullmäktige 2017-02-06, § 6
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-03-27, § 30, samt 2017-05-22, § 51

Samtliga avgifter nedan är angivna exklusive moms.

Anslutningsavgifter under utbyggnadstiden
Under utbyggnaden av det öppna stadsnätet enligt av kommunstyrelsen antagen plan för
utbyggnad debiteras avgifter enligt följande.
Enskilda hushåll

12 000 kr

Bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus
1–10 lägenheter

7 000 kr/lgh

11–20 lägenheter

6 000 kr/lgh

21 lägenheter och fler

5 000 kr/lgh

Anslutningsavgift efter utbyggnad
Efter utbyggnaden debiteras avgifter enligt följande.
Enskilda hushåll

20 000 kr

Bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus
Självkostnad för grävning samt administrativt pålägg

Småföretagare
För litet företag med 1–2 anställda i villa inom utbyggnadsplan debiteras en anslutningsavgift om 20 000 kr.

Uthyrning av svartfiber till företag
Vid uthyrning av svartfiber till företag debiteras en anslutningsavgift om 20 000 kr samt en
månadsavgift om 1 200 kr/månad i minst 3 år, inom områden där fiber finns. Inom övriga
områden tillkommer självkostnad för grävning samt administrativt pålägg, s.k. nätautbyggnadsavgift. Vid uthyrning av fiber till företag eller andra organisationer tillämpas en zonindelning av kommunen för prisberäkning. Priset ökas med antalet zoner som passeras, se
bilaga.
Zon 1–3
Efteranslutning av kund i befintlig fastighet

1 200 kr/zon
5 000 kr
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Inplacering
Företag/organisationer som önskar inplacering i kommunens teknikutrymmen debiteras en
avgift baserad på utrymmet som nyttjas. Självkostnadsavgifter för arbete i utrymmet samt
administrativa avgifter kan tillkomma vid specialbehov. Kostnaden baseras på ¼ skåp/rack,
½ skåp/rack eller 1 helt skåp/rack samt om utrustningen är aktiv eller passiv. Vid aktiv utrustning debiteras självkostnadspris för förbrukning av el, värme, UPS samt kyla.
Passiv utrusning
1/4 skåp/rack

1 700 kr

1/2 skåp/rack

3 400 kr

Helt skåp/rack

6 800 kr

Aktiv utrusning
1/4 dels skåp/rack

1 700 kr

1/2 skåp/rack

3 400 kr

Helt skåp/rack

6 800 kr

Indexuppräkning
Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa fastställda avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad år 2016.

Avsteg från gällande avgifter
Kommunstyrelsen har rätt att i det enskilda fallet besluta om avsteg från denna taxa, om
särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att taxan i det enskilda fallet innebär att
kommunens kostnad för anslutning blir avsevärt högre eller lägre än i de generella fallen.
____________________________________

Vlado Somljacan
Kommunfullmäktiges ordförande

Charlotta Wemme Dehlin
Kanslichef
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Taxa
Avgifter till Öppet stadsnät
Kommunfullmäktige
2017-02-06, § 6, reviderad 2017-03-27, § 30, reviderad 2017-05-22, §
51
KS/2016:967
8 kap. 3b § kommunallagen (1991:900)
2017-05-31
2017-01-01
Ersätter BKFS 2017:4, antagen KF 2017-03-27, § 30
Projektledare Öppet stadsnät
Kommunledningskontoret
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