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Taxa för Bredbands och kabel-TV tjänster 2019
Taxan träder ikraft 2019-05-01 för Bjurholms kommun och ska gälla fram till nästa taxeöversyn.
Det är fastighetsinnehavarens skyldighet att erlägga bredbands och/eller Kabel-TV avgift till
kommunen. Bjurholms Net, kan efter skriftlig ansökan medge att avgiftsskyldigheten överförs på
nyttjanderättshavaren. Ansökan skall vara undertecknad av både fastighetsinnehavaren och
nyttjanderättshavaren.
Då fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren flyttar till annan fastighet skall flyttningen
anmälas omgående till Bredbandssamordnaren.
Information angående bredbands och Kabel-TV taxor kommer att publiceras på Bjurholms
kommuns hemsida www.bjurholm.se

§ 1 Allmänna bestämmelser för bredbandsverksamheten
§1.1 Avgiftsskyldighet
Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten enligt
kommunalskattelagen skall erlägga angivna avgifter.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla ägare till fritidsfastigheter som är bebyggda oberoende av i
vilken omfattning huset nyttjas.

§1.2 Avgiftsperiod
Avgiften är årlig och betalas till Tekniska avdelningen. Avgifterna debiteras fyra (4) gånger per år
för permanentbostäder, verksamheter och fritidsbostäder.
Debitering av paragrafen 2 sker kontinuerligt under året.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, erläggs påminnelseavgift samt
dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen (1975:635), från den dag betalning skulle ha skett, efter att
en (1) påminnelse har skickats ut.
Föreskrifter
Bredbandsverksamheten regleras i Kommunens lokala Bredbandsstrategi antagen av
kommunfullmäktige i Bjurholms kommun 2014-12-15.
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§ 2 Bredbands och Kabel-TV taxor 2019, inklusive moms
Avgift för bredbandstjänster och Kabel-TV .
Taxeupplägg: N = Nätavgift + T = Tjänsteavgift = Avgift per Bredbands/Kabel-TV-tjänst.

Definitioner
Nätavgift:

Avser bl.a. drift och underhåll av det befintliga fibernätet
Grundavgift skall betalas för varje separat enhet, d.v.s.
hushåll, fritidsbostad, verksamhet, förening eller
liknande.

Tjänsteavgift:



Avser bl.a. underhåll och service av aktiv utrustning i
bredbandsnätet.

Principer:

Taxorna ska:

–
–
–
–

Bidra till att styra målen i Bredbandsstrategin.
Finansiera service, underhåll och ev. utökning av
kapacitet (bandbredd) mot internet i det kommunala
bredbandsnätet.
Successivt anpassas till de ökade bandbreddskraven
som tillkommer i alla led inom Bredbands och KabelTV verksamheten.
Vara tydlig och enkel att tillämpa och kommunicera.

2.1 A Nätavgift
Avgift per fiberansluten fastighet

215,00 kr/mån

2.1 B Tjänsteavgift
Bredbandstjänst internet - 100Mbit/s
Bredbandstjänst internet - 250Mbit/s
Kabel-TV via fiber (Basutbud)

74.00 kr/mån
96.00 kr/mån
148,00 kr/mån

2.1 C Övriga avgifter
Återaktivering efter avstängning (bredband)
Återaktivering efter avstängning (Kabel-TV)
Service avgift (Vid återkommande besök)
Fritidsabonnemang*
Svartfiberhyra
Ortssammanbindande nät
Områdesnät Samhället
Områdesnät Byar

500,00 kr
1 500,00 kr
250,00 kr/besök
125,00 kr (kvartalsvis under perioden)

Engångsavgift
Pris/månad & år (exkl. moms)
0,00 kr
3,00 kr
10 000,00 kr
20,00 kr
(ingen fiber att hyra ut)

*Dispens
En abonnent som äger en fritidsbostad kan begära sänkt bredbandsavgift om bostaden inte
nyttjas under en sammanhängande tid av minst åtta (8) månader.
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