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Kyrkslätts vatten tar ut avgifter enligt serviceprislistan för tjänster som kan beställas. 
Ändringar i skattesatsen överförs till priserna utan justering av prislistan. 

 

1. Avgifter för anslutningsarbeten för tomtledningar  
Då kunden ansluter sig till Kyrkslätts vattens nätverk, betalar kunden  
- anslutningsavgift enligt taxan 
- avgift för anslutningsarbete 
- markarbetsavgift om det i samband med byggande av kommunalteknik för 

gatuområdets del har byggts tomtledningar färdigt till tomtgränsen. 
 

1.1 Vattenledningsanslutning € (inkl. moms 24 
%) 

Innehåller monteringsarbetet för vattenledningen: anslutning till 
stamledningen, tomtventil, vattenmätarens ventiler, montering 
av vattenmätaren samt andra mindre materiel: 

 

Ø 32 mm/40 mm 1030,75 

Ø 50 mm/63 mm 1357,28 

Vattenmätare som levereras i efterhand 129,21 

1.2 Anslutning till självfallsavlopp  

Innehåller en kontrollbrunn samt rör som byggts till tomten 
(debiteras av fastigheter där rör till tomten är byggda):  

Ø 110 mm 209,60 

Ø 160 mm 314,40 

Ø 200 mm 366,80 

1.3 Anslutning för regnvattenavlopp  

Innehåller en kontrollbrunn samt rör som byggts till tomten 
(debiteras av fastigheter där rör till tomten är byggda):  

Ø 160 mm 314,40 

Ø 200 mm 366,80 

Ø 250 mm 419,19 

1.4 Markarbetsavgift  

Innehåller markarbeten som görs på allmänt område, i det fall 
då verket har byggt tomtledningsanslutningarna i samband med 
byggandet av verkets nät. Avgiften innehåller 1-3 ledningar 
(vattenledning, avloppsvatten- och dagvattenavlopp). 

 

Markarbetsavgift 838,40 

1.5 Sanering av tomtledningar  

Vid förnyandet av tomtledningarna på allmänt område i samband med saneringen 
av huvudledningarna iakttas avgifterna enligt punkterna 1.1-1.4 minus trettio (30) 
procent. Av det rabatterade priset uppbärs en kostnadsfördelningsandel enligt 
vattenförsörjningsverkets allmänna leveransvillkor. 

1.6 Anslutning för regnvattenavlopp på områden där öppna diken avlägsnas 

Om detaljplaneområdets dräneringssystem ändras från öppna diken till 
regnvattenavlopp, tas för byggandet av anslutningen för tomtens regnvattenavlopp 
ut en avgift enligt punkt 1.3 av de fastigheter som ansluter tomtens dagvatten och 
dräneringsvatten till huvudavloppet för dagvatten i samband med byggandet av 
verkets nät. Om anslutningen görs senare, debiteras dessutom markarbetsavgiften i 
punkt 1.4. Innehåller en kontrollbrunn samt rör som byggts till tomten från 
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huvudledningen. 

 
 
2. Avgifter för granskning och byte av vattenmätare 

Avgift för granskning av vattenmätaren uppbärs för granskning av vattenmätarens 
utslag som görs av vattenförsörjningsverket, ifall granskningen görs på anslutarens 
begäran och det konstaterade felet är mindre än vad som fastställs i de allmänna 
leveransvillkoren. Avgiften fastställs skilt för varje granskning.  
 
Kundens vattenmätare byts i enlighet med vattenförsörjningsverkets tidtabell för 
förnyandet utan skild debitering. För byte av en mindre än 10 år gammal 
vattenmätare på kundens önskemål utanför bytesintervallen debiteras skilt.  
 

2.1 Avgift för granskning och byte, 
mätarstorlek 

€/granskning eller byte, inkl. moms 
24 % 

– 19 m3/h (används oftast), under 
arbetstid 

163,54 

79 m3/h, under arbetstid 205,41 

150 m3/h, under arbetstid 247,26 

Utanför arbetstid läggs 81,67 € till priset och på söndagar eller andra helgdagar 
122,49 €. 

 

2.2 Tilläggsdebitering för vattenmätare 
utrustade med överföring av avläsning 

€/mätare, inkl. moms 24 % 

– 19 m3/h (används oftast) 84,47 

79-150 m3/h de verkliga kostnaderna faktureras 

 
 

3. Avgift för avläsning av vattenmätaren 

Kunden sänder de mätartal som behövs för faktureringen till verket under de 
tidpunkter som verket fastställer. En avgift uppbärs för avläsning utförd av verket, om 
kunden inte sänt verket avläsningen av mätaren inom utsatt tid. Dessutom kan en 
avläsningsavgift uppbäras om verket på kundens begäran avläser mätaren. 
Enhetspriser för avläsning av vattenmätaren är: 

 

Normal avläsningsavgift 40,83 €/avläsning, inkl. moms. 24 
% 

Vattenmätare i brunnen 81,65 €/avläsning, inkl. moms. 24 
% 

 
4. Avgift för stängning och öppning av anslutningen 

Vattenförsörjningsverket uppbär en avgift för stängning och öppning av ventilen. 
Öppning och stängning av ventilen kan ske på kundens begäran eller verkets initiativ, 
t.ex. i situationer som noggrannare definieras i leveransvillkoren. 

 
Öppning/stängning av ventilen 131,49 €/gång, inkl. moms. 24 % 
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5. Vatten från vattenförsäljningsställen 

Vattenförsäljningsställen används bl.a. av byggare och de som upprätthåller infran. 
Köp av vatten vid försäljningsställena förutsätter ingående av avtal och inlösning av 
kort mot pant. 
 

Vattenförsäljningsställets kort/nyckelavgift 
(pant) 

54,99 €/mätare, inkl. moms 24 % 

Vatten från vattenförsäljningsstället 4,48 €/m3, inkl. moms 24 % 

 

6. Personarbeten och fordon 

För arbeten utanför serviceavgiftsprislistan debiterar man enligt de faktiska 
kostnaderna. Timdebiteringen börjar då man startar från basen till arbetsobjektet. För 
varje utryckning faktureras persontimmarna och fordonen för varje påbörjad timme. 
För utryckning efter arbetstid faktureras dessutom en utryckningsavgift/person. För 
att trygga säkerheten ska största delen av arbetena utföras av arbetspar. 
Debiteringsprisen för vattenförsörjningsverkets personal och fordon är följande:  
 

Timpris: €/timme, inkl. moms 24 % 

Vattenförsörjningsmontör 40,83 

Kundbetjäning/fakturering 40,83 

Arbetsledare/sakkunnig 44,93 

Utanför montörens arbetstid (kl. 15.30 - 
07.00) 

81,67 

Montör söndagar eller andra helgdagar 122,49 

Arbetsledare/sakkunnig utanför arbetstid 
(kl. 15.30-07.00) 

89,83 

Arbetsledare/sakkunnig söndagar eller 
andra helgdagar 

134,75 

  

Servicebil, inkluderar inte personarbete 12,00 

För användning av lastbil debiteras då man 
blir tvungen att använda den vid kundens 
arbetsobjekt. Inkluderar inte personarbete. 

35,01 

Utryckningsavgift  €/person, inkl. moms 24 % 

Utryckningsavgift efter arbetstid 100,00 

 
 

7. Annat 

För arbeten utanför serviceavgiftsprislistan debiterar man enligt de faktiska 
kostnaderna. 


