
Affärsverket Lovisa Vatten Nya Priser fr.o.m 1.4.2021 5,00 %

1) Bruksavgifter moms

utan skatt med skatt 24 %

Vattenavgift 1,88 €/m³ 2,33 €/m³

Avloppsvattenavgift 2,64 €/m³ 3,27 €/m³

Sammanlagt 4,52 €/m³ 5,60 €/m³

2) Grundavgifter

Enligt mätarens storlek utan skatt med skatt

-20mm eller under

Vatten 53,77 €/år 66,68 €/år

Avloppsvatten 53,77 €/år 66,68 €/år

Sammanlagt 107,54 €/år 133,36 €/år

-25-32 mm

Vatten 107,52 €/år 133,32 €/år

Avloppsvatten 107,52 €/år 133,32 €/år

Sammanlagt 215,04 €/år 266,64 €/år

-40 mm

Vatten 161,27 €/år 199,97 €/år

Avloppsvatten 161,27 €/år 199,97 €/år

Sammanlagt 322,54 €/år 399,94 €/år

-50 mm

Vatten 215,03 €/år 266,64 €/år

Avloppsvatten 215,03 €/år 266,64 €/år

Sammanlagt 430,06 €/år 533,28 €/år

-65 mm 

Vatten 268,79 €/år 333,30 €/år

Avloppsvatten 268,79 €/år 333,30 €/år

Sammanlagt 537,58 €/år 666,60 €/år

3) Anslutningsavgifter

a) Anslutningsavgifter på nuvarande verksamhetsområden

Vattenanslutning

utan skatt med skatt

Egnahemshus / parhus 1612,74 € 1999,79 €

Rad- och höghus 2015,93 € 2499,75 €

Övrig anslutning 2015,93 € 2499,75 €

Avloppsvattenanslutning

utan skatt med skatt

Egnahemshus / parhus           6 x vån. yta x 2,69 € 3,33 €

Rad- och höghus           4 x vån. yta x 2,69 € 3,33 €

Övrig anslutning           3 x vån. yta x 2,69 € 3,33 €



b) På nya områden är anslutninsprissättningen områdespecificerad

Förutom anslutningavgiften tar verket betalt per timme enligt servicetariffen och de verkliga

kostnaderna för förnödenheter och för utomstående entreprenad gällande installering av

tomtledningar. Gränsytan mellan vattenverket och den som ansluter sig enligt 

vattenförsörjningsverkets allmänna avtalsvillkor. 

4) Servicetariff

utan skatt med skatt

Avstängning av vattenledning till hus och 40,32 €/h 50,00 €/h

avlägsnande av vattenmätare

Öppnade av vattenledning till hus och installation 40,32 €/h 50,00 €/h

av mätare

avstängning av vattenledning till hus p.g.a obetald 134,40 € 166,66 €

räkning

Byte av frusen vattenmätare 54,99 € 68,19 €

Sökning och märkning av avstängningsventil till hus 40,32 €/h 50,00 €/h

Kopplingsarbeten gällande ledning för sommar- 40,32 €/h 50,00 €/h

vatten. (debiteras i samband med vattenfakturan)

Avläsning av vattenmätare som finns i brunn 40,32 €/h 50,00 €/h

Onödig granskning av vattenmätare

20-32mm 67,20 € 83,33 €

40mm > 87,35 € 108,31 €

Timdebitering 40,32 €/h 50,00 €/h

Resekostnad (>10km) 0,43 €/km 0,53 €/km

Minimidebitering 1h.

Ifall arbetet urförs ytterom arbetstid ökas priserna med ett övertidstillägg.

Mätarhyra för sidomätare 12,22 €/år 15,16 €/år

5) Slamhanteringsavgift

utan skatt med skatt

från den egna kommunen 6,72 €/m³ 8,33 €/m³

(från övriga kommuner 8,06 €/m³ 10,00 €/m³) 

Tillläggsuppgifter ges på nummer  (019) 555 225 / fakturering Kl.  9.00 - 12.00.

LOVISA STAD, AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

Chiewitzgatan 14 (PL 77 ) 07900 (07901) LOVISA

 (019) 555 1 

Dejour  0440 555 902


