
ANSLUTNINGSAVGIFTER   1.1.2014

Anslutningsavgiften  ger konsumenten bestående nyttjanderätt, med andra ord en andel ,
i Nykarleby Kraftverk:s tidigare byggda distributionsnät för vatten och avlopp.

Förutom anslutningsavgiften bekostar konsumenten de ledningar och anläggningar 
(anslutningsledningar) som fordras för att distribuera vatten till och omhänderta avlopp från
konsumentensförbrukningsplats. Anslutningsavgifterna är återbetalningsbara och momsfria.

VATTENANSLUTNING

Bostadshus uppvärmd fastighetsyta  < 250 m2 1 500 €                                                               
tillägg för varje 50 m2 150 €                                                                  

Vånings- och radhus 3 000 €                                                               
tillägg för varje lokal 300 €                                                                  

Näringsutövare o. industri 3 000 €                                                               
tillägg för varje 100 m2 150 - 300 €

På fastighetsägarens bekostnad installeras en anslutnings-/avstängningsventil 
intill tomtgränsen eller på annan, av vattenverket anvisad plats.

Tilläggskostnad för anslutningsledning, mätare och avstängningsventil (inkl. moms 24%)
32 - 40  mm  rördimension  600 euro + 2,60 euro / meter + 250,00 € ifall fjärravläst mätare
63 mm  rördimension  1680 euro + 3,30 euro / meter. Inklusive fjärravläst mätare.

AVLOPPSANSLUTNING

Bostadshus uppvärmd fastighetsyta  < 250 m2 5 000 €                                                               
tillägg för varje 50 m2 500 €                                                                  

Vånings- och radhus 6 500 €                                                               
tillägg för varje lokal 1 500 €                                                               

Näringsutövare o. industri 6 500 €                                                               
tillägg för abonnemang m3 / dygn 2 000 €                                                               

Fastighetsägaren bygger och bekostar anslutningsledningen till avloppsverkets ledning.

På detaljplanerade områden  verkställs en anslutningspunkt till tomtgränsen i sam-
band med det allmänna gatubyggnadsarbetet. 

På områden där anslutningsavgiften inte täcker avlo ppsnätets utbyggnad
faktureras en extra områdesvis byggkostnad  på fastighetsägaren.

Tilläggskostnad för tryckavloppsledning och fastigh etsvis avloppspumpstation

63 mm rördimension 272 euro + 3,30 euro / meter (inkl. moms 24%)
1 fas avloppspumpstation med rivlöphjuspump 2276,00 € (inkl.moms 24%)
3 fas avloppspumpstation enligt offert

ÖVRIGA AVGIFTER ( priser inkl. moms 24%)

Mätare (5m3) 52,00 €
Mätare (>5m3) enl. Offert
Avläsning, inkoppling och urkoppling av mätare 60,00 €
Mätarkontroll / - byte 125,00 €

- då kund beställer och mätaren är felfri
- byte av frusen vattenmätare

Byte eller installation av yttre avstängningsventil 350,00 €
Arbetskostnad per timme 40,00 €
Bilkostnad per km 0,55 €
Kravfaktura 5,00 €
Förseningsränta 8 %


