Sipoon Vesi – Sibbo Vatten - Vattenaffärsverk

SERVICEAVGIFTER FÖR VATTENTJÄNSTER
1.1.2021–
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PRISLISTA FÖR SERVICEAVGIFTER
ANSLUTNINGSARBETE OCH BYGGANDE AV TOMTLEDNINGAR
€, moms 0 %

€, moms 24 %

2 200,00

2 728,00

800,00

992,00

250,00

310,00

600,00

744,00

I avgiften ingår anslutning till tryckavloppet: anslutning till
stamledningen, tomtventil och annan småutrustning. Om
fastigheten ansluter sig bara till avloppet debiteras även
installation av vattenmätare enligt prislistan.
Pluggning av tomtvattenledning

500,00

620,00

Om fastighetens nuvarande tomtvattenledning tas helt och hållet
ur bruk ska fastighetsägaren kontakta vattenverket som
monterar en plugg i vattenledningen vid anslutningspunkten.
Fastigheten svarar för att gräva fram ledningar som ska pluggas
fast.
Pluggning av tomtavlopp

300,00

372,00

Om fastighetens nuvarande tomtavlopp tas helt och hållet ur
bruk ska fastighetsägaren kontakta vattenverket som monterar
en plugg i tomtavloppet vid anslutningspunkten. Fastigheten
svarar för att gräva fram ledningar som ska pluggas fast.
Extra besök

250,00

310,00

En avgift tas ut för extra besök om till exempel
anslutningsarbetet inte kan genomföras på grund av att
schaktgropen inte har grävts enligt anvisningarna eller om
arbetet på något annat sätt senareläggs av orsaker som beror

150,00

186,00

Avgift för färdigbyggda tomtanslutningar
vid tomtgränsen (inkl. vatten och avlopp)
I avgiften ingår markarbete på allmänna områden (grävarbete
och rörmaterial) när vattenverket bygger tomtanslutningarna
fram till tomtgränsen.
Anslutning till tomtvattenledning
I avgiften ingår anslutning av vattenledningen i en av anslutaren
färdigbyggd schaktgrop: anslutning till stamledningen, tomtventil,
vattenmätarens ventiler, installation av vattenmätare samt annan
småutrustning och kostnader.
Prissättningen för DN 90 eller DN>90 bestäms separat.
Koppling av tomtavlopp
I avgiften ingår tillhörande delar och arbetet.
Prissättningen för DN 200 eller DN>200 bestäms separat.
Koppling av tomtavloppet när det i anslutningsavtalet har
överenskommits att vattenledningar inte kopplas till
fastigheten
Omfattar tillhörande delar och arbetet samt första montering av
en vattenmätare till kundens hushållsvattenssystem.
Anslutning till tryckavlopp
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på kunden. Besöksavgiften debiteras dock inte för installation av
vattenmätare, om det vid en ny anslutning installeras en
vattenmätare inom ett år från anslutningsdagen.

AVGIFTER FÖR REPARATION OCH SANERING AV TOMTLEDNINGAR
Reparation av läckage i tomtledningar
på allmänna områden
I avgiften ingår markarbeten och material på allmänna områden
(obs. vattenverket reparerar inte tomtvattenledningar på
fastighetens område)
Sanering av delar av tomtledningar
på allmänna områden
(avgiften minskas eventuellt på grund av ledningens ålder enligt
leveransvillkoren)
I avgiften ingår material och byggarbete på allmänna områden
när vattenverket sanerar en del av tomtledningen i samband
med vattenverkets eget saneringsarbete.
Vattenledning
Avlopp

€, moms 0 %

€, moms 24 %

2 000,00

2 480,00

1 000,00
500,00

1 240,00
620,00

€, moms 0 %

€, moms 24 %

350,00
550,00
680,00

434,00
682,00
843,20

110,00
160,00
450,00

136,40
198,40
558,00

VATTENMÄTARE
Granskning av vattenmätare
Mätaren avmonteras och förs till vattenverket för granskning,
och en ny mätare monteras på dess ställe. Den nya mätaren
debiteras enligt prislistan och avgiften för granskningen bestäms
enligt förverkligade kostnader, om det konstaterade mätarfelet är
> +/- 5 %. Utförs endast på skriftlig begäran av anslutaren.
Montering av vattenmätare vid ny anslutning
I avgiften för montering av vattenmätare vid en ny anslutning
ingår vattenmätare, mätarställning, ventilerna och de övriga
monteringsdelarna.
Vattenmätares pris:
DN 20 mm
DN 25–32 mm
DN 40 mm
Prissättningen för DN 50 och DN > 50 mm bestäms separat.
Prissättningen för impulsmätarna bestäms separat.
Byte av vattenmätare
Avgift för vattenmätare och montering när mätaren skadats eller
annars måste bytas mot en ny på grund av orsaker som beror
på kunden. Priset för själva vattenmätaren bestäms enligt den
nya vattenmätarens storlek. För en mätare som kan läsas på
distans tas ut ett pris som är 1,5 gånger priset av en vanlig
mätare.
Vattenmätares pris:
DN 20 mm
DN 25–32 mm
DN 40 mm
Prissättningen för DN 50 och DN > 50 mm bestäms separat.
Prissättningen för impulsmätarna bestäms separat.
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Avgift för avläsning av vattenmätare
Avläsning av vattenmätare, antingen på kundens begäran
eller när vattenmätaren inte har avlästs inom den tidsfrist
som bestäms i leveransvillkoren. Mätaren avläses av Sibbo
Vatten.
Vanlig mätare
Mätare i brunn

40,00
80,00

49,60
99,20

MOTTAGNING AV SLAM FRÅN SLAMAVSKILJARE OCH SLUTNA TANKAR
Slam från slamavskiljare och slutna tankar
Nyckelkort
I avgiften ingår ett nyckelkort med vilket användaren får tillgång
till slammottagningsstationen. Om kortet slutar fungera ersätts
det en gång gratis med ett nytt, förutsatt att användaren inte
själv har orsakat felet.

€, moms 0 %
4,30 €/m3

€, moms 24 %
5,33/m3

64,50 €/st.

80 €/st.

EXPERTTJÄNSTER
Arbetet debiteras alltid per påbörjad timme, minimidebiteringen är en timme. I avgiften ingår alla
verktyg och arbetarnas bil. Resetiden ingår i avgiften.
€/h, moms 0 %
45,00
67,50
90,00
135,00
55,00
60,00

Vattenförsörjningsinstallatörernas taxa per timme
• 50 % övertid
• 100 % övertid
• 200 % övertid
Kundservice, fakturering
Arbetsledningens taxa per timme

€, moms 24 %
55,80
83,70
111,60
167,40
68,20
74,40

AVGIFTER FÖRKNIPPADE MED AVTALS- OCH LEVERANSVILLKOREN

Koppling till tomtventilen eller ibruktagning av en anslutning
utan
tillstånd
Att
öppna
tomtventilen och ta i bruk en anslutning utan tillstånd är
ett brott och/eller ett avtalsbrott. Tillämpas om fastigheten utan
tillstånd öppnar tomtventilen när Sibbo Vatten har stängt den
som t.ex. en indrivningsåtgärd efter det att fastigheten inte har
betalat sina fakturor, eller om fastigheten tar i bruk anslutningen
utan tillstånd t.ex. efter att själv ha kopplat tomtventilerna till
vattenverkets nätverk.
Fastigheten har själv kopplat tomtledningarna till Sibbo
Vattens nätverk
Att ansluta fastigheten till Sibbo Vattens nätverk utan tillstånd är
ett brott och/eller ett avtalsbrott. Om fastigheten utan tillstånd
kopplar tomtvattenledningen och/eller tomtavloppet till Sibbo
Vattens nätverk, debiteras avgiften för anslutningsarbetet enligt
prislistan förhöjt med 30 %.
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€, moms 0 %

€, moms 24 %

600,00

744,00

Fastigheten har själv kopplat tomtledningarna till Sibbo
Vattens nätverk och tagit i bruk tomtanslutningarna
Om fastigheten själv har kopplat och täckt anslutningarna och
tagit dem i bruk utan tillstånd, ska en entreprenör anlitad av
Sibbo Vatten gräva fram anslutningarna för inspektion.
Anslutaren ska betala för arbetet och avgiften höjs dessutom
med 12 % för allmänna kostnader. Därtill debiteras avgiften intill
för de förluster som orsakats vattenverket och för framkallande
av fara.

3 000,00

3 720,00

ÖVRIGA AVGIFTER

Öppnande och stängande av vattenventiler
Vatten under byggtiden

Kostnader för analysering av hushållsvatten
Till avgiften läggs faktiska förverkligade kostnader för arbetet
enligt prislistan.

€, moms 0 %
100,00
Debiteras inte av
egnahemsbyggare.
Avgiften för övriga
byggare bestäms
enligt bruksmängder.

€, moms 24 %
124,00

45,00

55,80

Dröjsmålsränta och indrivningskostnader
För försenade betalningar tas ut en dröjsmålsränta enligt
räntelagen. För att skicka en betalningsuppmaning debiteras
en indrivningsavgift/betalningsuppmaning enligt räntelagen.
Övriga indrivningskostnader debiteras enligt de kostnader
som åtgärderna orsakat vattenverket.

AVGIFTER SOM INTE INGÅR I PRISLISTAN
Arbeten som inte ingår i prislistan debiteras enligt de förverkligade kostnaderna. Avgiften höjs dessutom med
12 % för allmänna kostnader.
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