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Taxa och bestämmelser för anslutning till
och uthyrning av Motala kommuns fibernät
samt inplacering i kommunalt utrymme
Förutsättningar
§1
Inom Motala kommun finns ett antal kommunalt ägda fibernät, dels nät i tätort men också
ortssammanbindande nät. De ortssammanbindande näten är dels nät mellan orter inom
kommunen men även nät till andra kommuner. I nät till andra kommuner finns avtal som
reglerar dispositionen av fiber mellan kommunerna. Näten i tätort är i huvudsak dragna
mellan kommunens fastigheter och vissa kopplingspunkter. Näten består av s k svartfiber.
Kommunen disponerar för eget behov ett antal fiberpar i nätet. Sedan kommunens eget
behov är täckt hyr kommunen ut den överkapacitet som finns.
Kommunens datahall finns i kommunhuset och där finns plats i standard 19” rack för
inplacering av kunds aktiva utrustning. Datahallen har alla faciliteter som kyla och
avbrottsfri el samt dieseldrivet elaggregat för strömförsörjning vid längre avbrott. En
särskild del av datacentralen är för kund avskild från kommunens del och nås dygnet runt
med egen inpassering. I kommunen finns också ett antal teknikbodar som är
kopplingspunkter för fiber, i dessa bodar finns i mån av plats möjlighet till så kallad
inplacering, detta gäller för i kommunens nät verksamma tjänsteleverantörer, i mån av
plats och möjlighet kan även andra kommunala utrymmen komma ifråga. Inplacering sker
i av kommunen anvisad rackplats i standard 19” rack.
För fiber och inplacering gäller följande anslutnings- och hyresvillkor. Avtalstiden i
Standardavtal är löpande med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Det finns även
möjlighet till längre avtalstid om kund så önskar med Flexavtal. Alla priser är exkl. moms.
Hyra
§2
Standardavtal
Från och med 2020-01-01 gäller en ny modell för prisnivå och indexjustering av priser
inom standardavtal. Motala kommun äger rätt att justera priserna en gång per år baserad på
konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 2019. Första prisjustering kan göras
tidigast januari 2020. Prisnivån för hyra av 1 fiber sätts till 75% av kostnaden för hyra av
ett fiberpar.
Taxa till och med 2019-12-31
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Hyra för fiberförbindelser mellan A- och B-adress definieras olika för förbindelser inom
tätort resp. utanför tätort. Tätorter i Motala kommun är Motala samt Borensberg.
Inom tätort tillämpas s k fågelvägsavstånd, d v s längden av en rät linje
mellan A- och B-adresserna. Hyra för disposition av ett fiberpar är 12 kr per meter
fågelvägs-avstånd och år eller för 1 fiber är 6 kr per meter fågelvägsavstånd och år.
Utanför tätort är hyran för disposition av ett fiberpar 3 kr per löpmeter
kabel och år.
Lägsta totalhyra per år uttas dock med 6 000 kr.
En maxtaxa på 12 000 kr per månad tillämpas oavsett längd.
Taxa från och med 2020-01-01
Priserna för hyra av fiberförbindelser följer KPI och kan justeras en gång per år, med start
2020-01-01. Hyran för 1 fiber sätts till 75% av kostnaden för hyra av ett fiberpar.
Flexavtal
Det finns även möjlighet att under ett flerårsavtal, minimum 3 år, justera anslutningsavgift
resp. hyresavgift mot varandra om kunden t ex önskar en lägre hyresnivå och minskningen
av denna kan föras över till anslutningsavgiften. Detta överenskommes efter förhandling.
Vid en förlängning av hyresavtalet efter avtalstidens slut skall i god tid omförhandling ske.
Inplacering
Från och med 2020-01-01 gäller en ny modell för indexjustering av priser för inplacering.
Motala kommun äger rätt att justera priserna en gång per år baserad på
konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 2019. Första prisjustering kan göras
tidigast januari 2020.
Priserna nedan gäller till och med 2019-12-31, varefter de kan justeras utifrån KPI.
Inplacering av kunds kommunikationsutrustning resp. ODF i kommunens teknikutrymmen
kan ske i mån av plats.
Hyra för inplacering av aktiv kommunikationsutrustning är 1 000 kr i månaden per 2
höjdenheter. Vid inplacering av servrar eller annan mer elkrävande utrustning kan en avgift
tillkomma för täckning av faktisk elkostnad.
Hyra för kundinplacerad ODF vid anslutningstrunk eller annan passiv utrustning är 250 kr
i månaden per 2 höjdenheter.
En inplaceringsavgift på 2500 kr tas ut per tillfälle och teknikutrymme.
Kanalisation
Möjlighet att hyra befintlig kanalisation finns om det gynnar anslutningen av hushåll i
glesbygd i enlighet med ”IT-infrastrukturprogram Motala kommun 2017-2020”.
Bedömning sker vid förfrågan. Vid bedömningen tas hänsyn till om det finns tillgänglig
kanalisation, om kommunens verksamheter har aktuella eller framtida behov att nyttja
kanalisationen, syftet med etableringen och i hur hög grad den bidrar till att uppfylla de
nationella bredbandsmålen. Prissättning bedöms från fall till fall utifrån
bedömningsgrunderna ovan. Infrastruktur som kan omfattas är tomslang, delad plats i
brunn samt inplacering enligt avsnittet ”Inplacering” ovan.
Förutsättningar för anslutning och inplacering
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Motala kommun som nätägare förbehåller sig rätten att vid varje enskilt tillfälle bedöma
och avgöra förutsättningarna för möjlig anslutning till det egna nätet utifrån kapacitet,
ekonomiska villkor och geografiska förhållanden.
Vid anslutning mot kommunens fibernät tas alltid en anslutningsavgift ut. I de fall där
tillgång till fiber mellan A- och B-adress redan finns och det endast krävs fiberpatchar för
att etablera en förbindelse uttages en kostnad om 4 000 kr (tidigare 3000 kr).
Om fibernätet måste byggas ut för att nå kundens adress gäller följande:
Anslutning sker normalt till kommunens självkostnadspris varvid lägsta belopp är 10 000
kr oavsett verklig kostnad. Uppgår den totala kostnaden till mer än vad kunden är villig att
betala, prövas frågan om kommunen ändå skall anslå nödvändiga medel. Vid bedömning
om detta skall göras, skall hänsyn tas till avtalets längd, till om andra kunder enklare kan
nås via utbyggnaden och till hur strategiskt viktig anslutningen är för kommunen och för
nätet.

Tolkning
§4
Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser ankommer på kommunstyrelsen.
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