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Revidering av avgift för återanslutning till fibernät i tätorterna
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ny avgift för anslutning till kommunens
bredbandsnät enligt nedan.
Anslutningsavgift enbostadshus: 24 900 kr inklusive moms.
Anslutningsavgift för flerbostadshus offereras enligt principen:
24 900 kr för anslutning, därefter 15 000 kr per lägenhet utöver första lägenheten
(priser inklusive moms).
Kunden gräver själv från anslutningspunkt i hus till anvisad plats vid tomtgräns.
Beslutet ersätter tidigare beslut avseende återanslutning i tätorterna Åtvidaberg,
Berg, Grebo och Björsäter, där fiber redan är utbyggt och projektet är avslutat
(Anslutningsavgifter IT-infrastrukturprogram 2015–2020, KF § 52, 2015-05-27).
Ärendebeskrivning

Kommunen har i tidigare bredbandsutbyggnadsprojekt tillämpat så kallat
kampanjpris, vilket innebär att kommunen subventionerade del av kostnaden för
fiberutbyggnad. Anslutningsavgiften var under projekttiden 11 995 kr inklusive
moms för anslutning exklusive grävning fram till bostadshus. Erbjudandet att
ansluta till subventionerat pris har återkommit under projekttiden. De som inte
anslutit sig under projektet har möjlighet att efteransluta, men bör då betala vad
utbyggnaden kostar. Projekten är nu avslutade i tätorterna Åtvidaberg, Berg, Grebo
och Björsäter, se kartbilaga. Det finns inget beslut om fortsatt subventionering.
Den ungefärliga kostnaden per anslutning är 25 000 kr exklusive moms. Då beslut
om ytterligare investeringsmedel saknas behövs en justering av anslutningsavgiften.
En närliggande kommun (Finspång) har nyligen reviderat sitt anslutningspris från
19 900 kr till 24 900 kr inklusive moms efter en prisjämförelse i Sverige. Priserna
varierar mellan 20 000 kr och 30 000 kr för en vanlig villa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att anslutningsavgiften justeras för en
bättre kostnadstäckning till 24 900 kr per anslutning inklusive moms.
Flerbostadshus betalar enligt offert enligt principen full avgift för första
anslutningen och därefter 15 000 kr per lägenhet inklusive moms.
Kommunfullmäktiges handläggning av ärendet

I ärendet yttrar sig Thomas Lidberg (S) och Tommy Aarna (M).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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