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Revidering av gällande taxa för Motala kommuns fibernät
Sammanfattning
Priserna för uthyrning av fiber och inplacering har varit statiska sedan 2012. Driftkostnaderna
har ökat generellt under perioden och nätet har vuxit i omfattning, vilket gör att kostnader för
till exempel utsättning ökar. En möjlighet till prisjustering kopplat till konsumentprisindex
(KPI) föreslås därför.

Förslag till beslut
Föreliggande förslag om revidering av gällande fibertaxa beslutas träda i kraft 2019-02-01

Bakgrund
Sedan nuvarande priser beslutades 2012 har driftkostnaderna ökat i stadsnätet. Kostnader för
löner, supportavtal med externa parter, medlemsavgifter, licenskostnader och liknande ökar
över tid, men även med storleken på stadsnätet. Antalet externa kundanslutningar ökar och
priserna behöver justeras för att täcka kostnaderna.
Konsumentprisindex (KPI)

För att bättre täcka framtida kostnadsökningar föreslås att priserna för hyra av fiber och
inplacering kopplas till Konsumentprisindex (KPI), så att priserna kan justeras i takt med ett
etablerat index. Förändringen föreslås gälla för uthyrning av fiber samt för inplacering, med
basmånad januari 2019 och första möjliga höjning i januari 2020.
Justering av relativ prisnivå för enkelfiber

Fiber kan hyras i par eller som enkelfiber. Nuvarande prissättning innebär att en enkelfiber
kostar motsvarande 50% av priset för ett fiberpar, men en höjning till 75% föreslås, vilket
innebär en marknadsanpassning av prisnivån.
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Justering av anslutningsavgifter

Minsta anslutningsavgift för inkoppling i nätet höjs från 3000 kr till 4000 kr. Inkoppling av en
förbindelse innebär administrativt arbete, resor till olika adresser för fysisk inkoppling,
dämpningsmätningar och dokumentation.
Anslutningar som kräver större åtgärder, som grävning och fiberblåsning sker även
fortsättningsvis till självkostnadspris efter offertförfrågan.
Finansiering
Inga kostnader tillkommer.
Koppling till resultatmål
Resultatmål 9. Hela Motala växer.
Uppföljning/återrapportering
Ingen uppföljning/återrapportering behövs av ärendet.
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