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§ 70 OK KS 2018/00995–1 

 

Anslutningsavgifter Orsa Stadsnät 

Beslut 
Utskottet för samhälle antar upprättat förslag om allmänna bestämmelser samt 
anslutningsavgifter.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Det behöver förtydligas vilka avgifter som ska tas ut för anslutning till Orsa Stadsnät. 
Sedan tidigare finns beslut 14/KK-049-806, OK KS 2016/00097–1 samt OK KS 
2017/00074–1 gällande stadsnätsavgiften.  
 
Med fastighet avses mark (jord). När fastighet nämns nedan avses alltså marken och 
inte byggnaden. Det vanligaste är att byggnad på en fastighet och fastigheten har 
samma ägare men det förekommer att byggnader ägs av någon annan än 
fastighetsägaren.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2018-10-24 
Diarienummer 14/KK-049, OK KS 2016/00097 och OK KS 2017/00074.  

Förslag 
 Allmänna bestämmelser  
För samtliga anslutningar får kunden själv bekosta vidaredragning inom den egna 
byggnaden från anslutningspunkten.  
Samtliga anslutningar projekteras av Orsa kommuns upphandlade fiberinstallatör. Vid 
projektering bestäms lämpligt läget för fiberkabeln för att nå önskad punkt inne i 
byggnaden. Har fastighetsägaren eller ägare av byggnad andra önskemål som innebär 
en längre schaktning ska denna bekostas av fastighetsägaren/ägare av byggnad. I 
anslutningsavgiften ingår grovåterställning. Det vill säga ingen ny asfalt, ny gräsmatta 
m.m. ingår. 

 
 Följande anslutningsavgifter föreslås  
Fall 1  En fastighet bebyggd med en byggnad som ägs av privatperson 

Avgift: 20 000 kr inkl. moms  
Fall 2  En fastighet bebyggd med två eller flera byggnader som har en och 

samma ägare. 
Avgift: 20 000 kr (första byggnaden) + 6000 kr/per byggnad utöver den 
första byggnaden inkl. moms  

Fall 3  En fastighet bebyggd med en byggnad som ägs av ett företag 
Avgift: 25 000 kr exkl. moms  

Fall 4  En fastighet bebyggd med två eller flera byggnader som ägs av ett och 
samma företag 
Avgift: 25 000 kr (första byggnaden) + 6000 kr/per byggnad utöver den 
första byggnaden exkl. moms 

Fall 5  En fastighet bebyggd med en byggnad som ägs av bostadsrättsförening/ 
ideell förening/stiftelse/ekonomisk förening/samfällighetsförening 
Avgift: 20 000 kr inkl. moms  
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Fall 6:  En fastighet bebyggd med två eller flera byggnader som ägs av 
bostadsrättsförening/ideell förening/stiftelse/ekonomisk 
förening/samfällighetsförening 
Avgift: 20 000 kr (första byggnaden) + 6000 kr/per byggnad utöver den 
första byggnaden inkl. moms  

Fall 7:  Byggnad på fastighet som inte ägs av fastighetsägaren betalar som fall 1, 
3 eller 5 beroende på om ägaren är en fysisk eller juridisk person.  

Fall 8:  Byggnader med samma ägare på fastighet som inte ägs av 
fastighetsägaren betalar som fall 2, 4 eller 6 beroende på om ägaren är en 
fysisk eller juridisk person. 

Förslag till beslut 
Anta upprättat förslag om allmänna bestämmelser samt anslutningsavgifter.   
 

Sändlista 
- 
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