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Jour i Ekenäs tfn 040 042 7008  
Jour i Karis-Pojo tfn 044 744 6700 Kansli 
  Martina Ekberg             tfn  019 289 2320 
Vattenverkets direktör Klara Eklund tfn  019 289 2303 Monica Mannström         tfn  019 289 2315 
Driftschef Guy Westerholm  tfn  019 289 2340  
Rörmästare Patrik Fromholtz tfn  019 289 2307 e-post: raseborgsvatten(at)raseborg.fi eller 
Arbetsledare Roger Rönnlund tfn  019 289 2310 fornamn.efternamn(at)raseborg.fi 
Lagerförvaltare Leif Törnroos tfn  019 289 2317 www.raseborg.fi   
    
………………………………………………………………………………………………………….. 
AVGIFTER 1.1.2022   (Innehåller moms 24 %)   
 
Bruksavgift 
- Vatten / m³  1,78 €    
- Avloppsvatten / m³      3,15 € 
  
Grundavgift 
faktureras även då anslutningen tillfälligt är avstängd (RVDIR§68, 9.12.2010) 
 

mätarstorlek 
 

vatten och avlopp  
per månad 
 

- 20   13,00 € 
25 - 32   26,00 € 
40   39,00 € 
50 -   52,00 € 
  

 
Timdebitering  
- under arbetstid  50,00 €/h 
- utanför normal arbetstid   87,00 €/h 
 
Installering av vattenmätare 
Mätarstorlek  7-32 mm  60,00 €/mätare 
Mätarstorlek 40 mm - enligt verkliga kostnader 
 
Granskning av vattenmätare 
Mätarstorlek    7-32 mm 65,00/kontroll   
Mätarstorlek  40 mm - enligt verkliga kostnader 
 
Avgiften uppbärs om kunden begär granskning av mätaren och det konstaterade felet är mindre än 5 % vid en 
belastning som är ungefär hälften av den nominella belastningen. Verket låter utföra granskningen. 
 
Skadad vattenmätare enligt verkliga arbetskostnader + kostnad för ny mätare 
 
Tillfällig vattenmätare enligt verkliga kostnader 
 
Byte av mätarventiler 
Byte av mätarventilserie  ≤ 40 mm anslutning  300,00 € 
Byte av den ena mätarventilen  ≤ 40 mm anslutning 180,00 € 
Övriga storlekar   enligt verkliga kostnader 
 

mätarstorlek vatten eller avlopp 
per månad 
 

- 20   6,50 € 
25 - 30 13,00 € 
40 19,50 € 
50 - 26,00 € 
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Avläsning av vattenmätare  30,00 €/gång 
 
Stängning och öppning av ventil  60,00 €/gång under arbetstid 
vid obetalda fakturor  90,00 €/gång efter arbetstid 
 
Vatten från allmän vattenpost  enligt bruksavgiften för vatten 
 
Behandling av      
- septikslam    5,50 €/m³ 
- reningsverksslam  5,50 €/m³ 
- avloppsvatten från slutna tankar 5,50 €/m³ 
 
Förseningsavgifter 
- gällande ränta    enligt räntelagen  
- påminnelseavgift  5,00 €  
 
 
Anslutningsavgift  (momsfri)   
 

- I anslutningsavgiften ingår inga arbeten eller material. 
- Beräknas enligt byggnadstyp och storlek.  
- Överförs vid ägarbyte och är återbetalningsbar då vattentjänsterna permanent upphör. 
- Anslutningsavgiften gäller även för tillbyggnad på befintlig, bebyggd tomt. 
  

a.  Småhus, som omfattar högst 2 bostäder samt fritidsbostäder  8 000 €    (3 200 € vatten + 4 800 € avlopp) 
 
b.  Övriga fastigheter 
Enligt formeln: våningsyta x koefficient för byggnadstyp x enhetspris x servicekoefficient x koefficient för mätare  
 
 
Koefficient för byggnadstyp 

- Radhus, kopplade småhus 
 
6 

- Flervåningshus 5 
- Andra än bostadsfastigheter 5 

Enhetspris 3,00  
Servicekoefficient Vatten 40%  Avlopp 60% 

Mätarkoefficient enligt mätarstorlek  
- för bostäder 

 
1,0 

- för andra än bostäder <25mm 0,5 
- för andra än bostäder ≥ 25 mm 1,0 

 
 
Min. anslutningsavgift för andra än bostadsfastigheter är avgiften för småhus. 
Max. anslutningsavgift för andra än bostadsfastigheter beräknas enligt våningsytan 5 000 m². 
Byts mätaren till en större mätarstorlek kompletteras anslutningsavgiften. 
 
c.  Vattenandelslag, anslutningsavgiften är 8 000 € 
 
För förberedd tomtanslutning till ett egnahemshus debiteras 1 617 € inkl. moms. 
För ej förberedd tomtanslutning debiteras enligt de verkliga kostnaderna. 


