Övriga avgifter för
vatten och avlopp 2020

Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Priserna gäller från och med 1 januari 2020.
Övriga avgifter för vatten och avlopp

§17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
kr exkl. moms kr inkl. moms
17.1

Arbeten som inte är prissatta debiteras
självkostnad per timme och person

17.2

Avgift för endast avloppsabonnemang per år baseras på
antagen
förbrukning
enligt 13.3

17.3

Avstängning eller öppning av vattentillförsel

1 260,00

1 575,00

17.4

Byggvatten
Fast avgift/år (avser V, S, Df)
Avgift per m3 enligt mätning (avser V, S)

2 343,60
12,60

2 929,50
15,75

3 764,88

4 706,10

Utan mätning: Förbrukningen schablonberäknas till 150 m3/år (avser V, S)
17.5

Förgäves besök vid avtalad tid

17.6

Olovligt öppnad eller stängd servisventil
samt olovligt borttagen eller uppsatt
vattenmätare

17.7

Proppning av servisledning

17.8

Vatten som tappas ur brandpost per m3
(ingen fast avgift)

17.9

Behandlat processvatten som leds till dagvattennätet per m³ enligt avtal

630,00

787,50
baseras på
antagen
förbrukning
enligt 13.3

630,00

787,50

"skadeståndspliktigt"

"skadeståndspliktigt"

15 876,00

19 845,00

5,04

6,30

3,68

4,60

2 625,00

3 281,25

AVGIFTER VATTENMÄTARE
17.10 Byte 5 m³-mätare
Avser byte av skadad vattenmätare utöver ordinarie revideringsintervall
För reparation och byte av större mätare debiteras självkostnad

17.11

Extra avläsning av mätare

630,00

787,50

17.12

Länsning av vattenmätarbrunn

630,00

787,50

2

17.13

Revision av vattenmätare på kundens begäran (tillkommer självskostnad)

2 520,00

3 150,00

17.14 Upp- eller nedmontering vattenmätare

630,00

787,50

17.15

525,00

656,25

Vid fel på mätaren schablonberäknas förbrukningen av Eskilstuna Energi och Miljö AB
När fel inte kan konstateras tillkommer avgift för
ned- och uppmontering samt självkostnad för
kontroll hos auktoriserad mätarverkstad

Avläsning av vattenmätare i nedstigningsbrunn

17.16 Fast avgift per år för separat sprinklerservis med flödeskapacitet*:
Upp till 10 l/s

10 000,00

12 500,00

Över 10 l/s men max 20 l/s

20 000,00

25 000,00

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp.

Anslutningsavgift utanför verksamhetsområde
Avgift för anslutning utanför verksamhetsområde,
per bostadsenhet.

exkl moms*

inkl moms*

62 630,64 kr

78 288,30 kr

exkl moms

inkl moms

Priset avser alla tre uppsättningar för V, S och Df.

*

För annan fastighet görs särskild överenskommelse.

Vattenkiosker

Uppläggningsavgift		 2 400,00
3 000,00
Nyckel per st		
200,00
250,00
Avgift per m3		
15,00
18,75
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