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Taxor för Bredbands och kabel-TV tjänster.
Taxorna träder i kraft 2022-01-01 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, inklusive moms
Avgift för bredbandstjänster och Kabel-TV.
Taxeupplägg: N = Nätavgift + T = Tjänsteavgift = Avgift per Bredbands/Kabel-TV-tjänst.
Definitioner
Nätavgift:

Avser bland annat 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 bland annat underhåll och service av aktiv
utrustning i bredbandsnätet.

ON:

Områdesnät – De nät som är lokaliserade inom en
by/Stad

OSN:

Ortssammanbindandenät – De nät som binder samman
alla områdesnät och fungerar som ett stamnät eller
transportnät för all yttre kommunikation till och från ONnät

Kanalisation:

Den del av anläggningen i stadsnätet som innehåller och
skyddar det fiberoptiska kablaget.

Fiber:

Kabel i vilket laserljus riktas för kommunikation mellan
utrustningar i stadsnätet

Anslutningsavgift:

Avgift som fastighetsägaren betalar för
installation/anslutning mot Bjurholms stadsnät.
Taxorna ska:
–Bidra till att styra målen i Bredbandsstrategin.
–Finansiera en förbättrad 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 Kabel-TV
verksamheten.
–Vara tydlig och enkel att tillämpa och kommunicera.

Principer:

§ 2.1 Nätavgift
Avgift per fiberansluten fastighet

324 kr/mån

§ 2.2 Tjänsteavgift
Bredbandstjänst internet - 100Mbit/s
Bredbandstjänst internet - 250Mbit/s
Bredbandstjänst internet - 500Mbit/s
Kabel-TV via fiber (Basutbud)

74,00 kr/mån
96,00 kr/mån
199,00 kr/mån
148,00 kr/mån
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Övriga avgifter

Anslutningsavgift Kabel-TV via fiber 3500,00 kr (1500,00 kr om installation görs i
samband med nyinstallation av fiber till fastigheten)
Återaktivering efter avstängning (bredband) 500,00 kr
Återaktivering efter avstängning (Kabel-TV) 500,00 kr
Serviceavgift (Vid återkommande besök)
250,00 kr/besök
Fritidsabonnemang* (nätavgiftsdelen)
187,00 kr (kvartalsvis under perioden)
Anslutningsavgift
12000,00kr (per fastighet och bostad
*Dispens Fritidsabonnemang
En abonnent som äger en fritidsbostad kan begära sänkt nätavgift och slopad
återkopplingsavgift förutsatt att bostaden inte nyttjas under mer än en
sammanhängande tid av åtta (8) månader. Minsta abonnemangsperiod är 1 månad.
§ 3 Taxor för Svartfiberhyra, Kapacitet och Felavhjälpning exklusive moms
§ 3.1 Svartfiberhyra
Svartfiberhyra

Engångsavgift

Pris/månad

Ortssammanbindande
nät
Områdesnät Samhället
>500m
Områdesnät Samhället
<500m
Områdesnät Byar

5000,00 kr

2,40 kr/m

5000,00 kr

5,00 kr/m

5000,00 kr

1250 kr/mån (meterpris
debiteras ej)

(ingen fiber att hyra ut)

§ 3.2 Kapacitetsavgift
Kapacitetavgift/Hyra Engångsavgift
i befintligt stadsnät

Pris/månad,
10 Mbit/s

Pris/månad,
100Mbit/s

Områdesnät

470,00kr/mån
debiteras per
kvartal

800,00kr/mån
debiteras per
kvartal

1000,00 kr

§ 3.3 Åtgärd, felavhjälpning eller reparation

Åtgärd, Felavhjälpning
eller reparation av fiber**
Ortssammanbindande nät
(OSN)
Områdesnät
Samhället/Byar (ON)

Engångsavgift

Timpris ***

Vidarefakturering från
upphandlad entreprenör

Vidarefakturering från
upphandlad
entreprenör
650,00 kr/h

6500,00 kr
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**Timpris
Tillämpas enbart vid större incidenter där flertalet kunder berörs och där vederbörande
inte visat tillräcklig försiktighet t.ex. ej sökt utsättning av ledning innan grävning. Detta
timpris gäller enbart områdesnätet (ON).
***Åtgärd, Felavhjälpning eller reparation av fiber
Åtgärd bedöms vara i de fall den befintliga kanalisationen bedöms behöva flyttas från
sin nuvarande position på mark eller fastighetsägarens begäran.
Felavhjälpning eller reparation är i de fall man har bedömt att man har på ett vårdslöst
eller oaktsamt sätt skadat eller på annat sätt orsakat avbrott och/eller skada på fiber,
kanalisation eller kundutrustning som ägs av Bjurholms Net.
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