
Övriga priser 15.06.2022

Priser vid arbete åt kunder (även Nykarleby stad och Tekniska verket) exkl.moms inkl.moms 24%

Arbetskostnad arbete s.s. byggande, reparation och underhåll 45,00 € 55,80 €

Arbetskostnad arbetsledning / planering 55,00 € 68,20 €

Startavgift vid arbete utanför arbetstid (utryckningsarbete) 110,00 € 136,40 €

Arbetskostnad per timme utanför arbetstid (utryckningsarbete) 55,00 € 68,20 €

Tilläggsavgift för avgrävning av gårdsledning 100,00 € 124,00 €

Tilläggsavgift för avgrävning av huvudledning 500,00 € 620,00 €

Bilkostnad per km 1,10 € 1,36 €

Bil + släpvagn  (1,10 €/km + 0,4 €/km) 1,50 € 1,86 €

Traktor + chaufför per arbetstimme 60,00 € 74,40 €

Specialfordon med transport , t.ex. ARGO per km och arbetstimme 60,00 € 74,40 €

Grävmaskin kostnad per timme 75,00 € 93,00 €

Rörsökning arbete per timme (kundens egna rör) 55,00 € 68,20 €

Rörvisning vid brådskande fall 100,00 € 124,00 €

Ingen avgift när kunden meddelar 3 arbetsdagar före arbetets påbörjande.

Byte av markavstängningsventil 350,00 € 434,00 €

Inget trädgårds- eller asfalteringsarbete ingår utan området lämnas i maskinfärdigt 

skick.

Stängning och öppning av avstängningsventil på kundens begäran 60,00 €

Ingen avgift när kunden meddelar 3 arbetsdagar före arbetets påbörjande.

Priser vid arbete åt övriga kunder s.s. vatten-, el- och fiberbolag    

Fiber, el och vattenrör som sätts ner i samma schakt eller på skild hylla vid sidan om egna vatten-

och avloppsrör faktureras enligt verkliga kostnader. Vid genomfakturering tillämpas 12 % täckning.

ÖVRIGA AVGIFTER exkl.moms inkl.moms 24%

Mätning, avläsning och fakturering

Mekanisk vattenmätare DN20 (Qn=2.5 m3/h) 52,00 €

Fjärravläst vattenmätare enligt offert

Inkoppling och urkoppling av mekanisk vattenmätare 60,00 €

Inkoppling och urkoppling av fjärravläst vattenmätare 60,00 €

Mätarkontroll / - byte 125,00 €

     - då kund beställer mätarkontroll och mätaren är felfri

Vattenmätarbrunns avgift, på grund av merarbete för avläsning 60,00 €

Täckningspåslag vid beställning och fakturering av arbete för kunders räkning 12 %

Mellanfakturering på kundens begäran (ej vid kundbyte) 20,00 € 24,80 €

Avstängningsbesök vid betalningsförseelser 50,00 € 62,00 €

Förseningsavgift per utsänt  kravbrev 5,00 €


