
 

 
 

 

VATTENTJÄNSTVERKETS PRISLISTA 
 
Godkänd av tekniska nämnden i Korsholms kommun 17.10.2006 § 118, kompletterad 
18.09.2007 § 92, 24.2.2010 § 22, 23.11.2010 § 110, 20.09.2011 § 111, 23.10.2012 § 127, 
Samhällsbyggnadsnämnden 7.3.2013 § 37, 18.4.2013 § 76, 10.10.2013 § 211, 12.12.2013 
§ 279, 30.1.2014 § 13, 16.4.2015 § 73, 1.10.2015 § 165, 17.12.2015 § 240. 
 
För att kompensera kostnader för vattentjänster tar vattentjänstverket ut de avgifter som 
nämns i denna serviceprislista. Ändringar i skattesatsen överförs på avgifterna utan att 
prislistan revideras. 
 

1. Anslutningsavgift 
Anslutningsavgift – vatten    130 €/poäng 
Anslutningsavgift – avlopp    280 €/poäng 

 
2. Grundavgift 

Årlig grundavgift enligt mätarstorlek för vatten respektive avlopp 
 
 Vatten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avlopp 

Mätarstorlek Euro exkl. moms 

20 155 

25/32 310 

40 447 

50/65 774 

80- 930 

 
3. Bruksavgift 

 Vatten     1,30 €/m3 + 24 % moms 
Avlopp     2,20 €/m3 + 24 % moms 

 
4. Kontrollavgift för vattenmätare 
 

Kontrollavgift för vattenmätare tas ut för kontroll av vad vattenmätaren visar 
som vattentjänstverket utför, om kontrollen sker på den anslutnas begäran och 
det konstaterade felet är mindre än vad de allmänna leveransvillkoren säger. 
Kontrollavgift tas ut för kontroll av extra eller separata vattenmätare. 
 
Avgiften bestäms per kontroll. 
Granskningsavgiften är 40€ + provningskostnader utförd av auktoriserad 
mätarservice + 24 % moms. 

 

Mätarstorlek Euro exkl. moms 

20 85 

25/32 169 

40 254 

50/65 423 

80- 507 



 
 
 
 

5. Avgift för avläsning av vattenmätare 
Kunden uppger för verket de avläsningsvärden som behövs för faktureringen 
vid de tidpunkter som fastställs av verket. Avgift för avläsning av vattenmätare 
tas ut för avläsning som verket utför om kunden inte har uppgett 
mätarställningen inom angiven tid till verket. Dessutom kan en avläsningsavgift 
tas ut om verket avläser mätaren på kundens begäran. 

 
Avgiften för avläsning av vattenmätare är 40 € + 24 % moms. 
 

6. Påminnelseavgift för utebliven vattenmätaravläsning 
Avgiften fakturerars i samband med följande vattenfaktura 20 € + moms 24 %. 
 

7. Avgifter för byggande och underhåll av tomtledningar och anläggningar 
Verket tar ut avgifter för byggande, ombyggnad och underhåll av tomtledningar 
och övriga anläggningar. I ett anslutningsavtal mellan verket och kunden 
kommer man överens om ansvarsfördelningen mellan verket och den anslutna 
när det gäller byggandet av tomtledningar. 

 
Vid byggandet av tomtledningar iakttas samma principer som när det gäller 
andra arbeten som kunden beställer. 

 
- vattenverkets montör    38 €/h + 24% moms 
- arbetsledning och planering   60 €/h + 24% moms 
- hyrda maskiner, fordon och annan utrustning mot ersättning 
- material       bruttopriser 

 
8. Stängning och öppnande av ventil 

Avgift för stängning och öppnande av ventil som vattentjänstverket utför. 
Öppnande och stängning av ventil kan ske på kundens begäran eller på 
verkets initiativ i situationer som närmare regleras i de allmänna 
leveransvillkoren för vattentjänsterna. 

 
- avgift       40 €/gång + 24% moms 

 
9. Granskning av fastigheternas tomtledningar 

En avgift tas ut för av verket utförd granskning av fastigheternas tomtledningar. 
- avgift       40 €/gång + 24% moms 

 
10. Avgift för vatten som levereras utan anslutning (t.ex. från brandpost) 

Verket fakturerar för vatten som levereras tillfälligt utan anslutningsavtal ett så 
kallat jämförelsepris, det vill säga bruksavgift + fasta kostnader som 
anslutningsavgift, tomtledning, grundavgift m.m. 
Jämförelsepriset uträknas årligen av Vatten- och avloppsföreningen. 

 
11. Vattenpostavgift 

- årsavgift      20,00 € + 24% moms 
- nyckel       20,16 € + 24% moms 

 
 


