HAMMARLANDS KOMMUN

Protokollsbilaga 1, Kfge 18.01.18, § 9

VATTENTARIFF ÅR 2018
för till Hammarlands kommunala vattenledningsnät anslutna abonnenter.
1. Bruksavgift

Grundavgift €/år
Minimiförbrukningsavgift €/år
Kubikmeterpris

2017
€ inkl. moms 24 %
57,00
37,70

2018
€ ex moms 24 %
46,77
30,73

2018
€ inkl moms 24 %
58,00
38,10

1,65

1,35

1,67

1,80

1,47

1,82

Tillfälliga förbrukare €/m³

Bruksavgiften debiteras 3 ggr/år, två (2) preliminära debiteringar som baserar sig på
föregående års förbrukning samt en slutlig debitering efter det att vattenmätaren
avlästs per den 30 september debiteringsåret. För ibruktagande av en vilande
anslutning är avgiften 82,26 exkl. moms. (102 € inkl. moms.)
2. Anslutningsavgift
Rördimension (yttre mått)

Högst 40 mm
Högst 50 mm

2017
2018
€ inkl. moms 24 % € ex moms 24 %
1 595,00
1 298,39
2 010,00
1 637,10

2018
€ inkl moms 24 %
1 610,00
2 030,00

Anslutningsavgiften omfattar högst två (2) bostadslägenheter. För byggnader med
flere bostadslägenheter skall en ½ anslutningsavgift erläggas per två (2)
bostadslägenheter. En bostadslägenhet motsvaras av minst 1 rum och kokvrå om 20
m2:s lägenhetsyta. Vid anslutning av stugbyar skall fyra (4) st. anslutningspunkter
motsvara en anslutningsavgift för samma ägare. En och samma anslutning får endast
betjäna en fastighet.
3. Påminnelseavgift för utebliven vattenmätaravläsning
Avgiften fakturerars i samband med följande vattenfaktura 20,00 € + moms 24 %.
4. Avgift för avläsning av vattenmätare
Kunden uppger till kommunen de avläsningsvärden som behövs för faktureringen vid
de tidpunkter som fastställs av kommunen. Avgift för avläsning av vattenmätare tas ut
för avläsning som kommunen utför om kunden inte har uppgett mätarställningen inom
angiven tid. Dessutom kan en avläsningsavgift tas ut om kommunen avläser mätaren
på kundens begäran. Avgiften för avläsning av vattenmätare är 40,00 € + 24 % moms.
Ändring träder ikraft från och med den 01.01.2018 förutom punkterna 3 och 4 vilka
träder ikraft fr.o.m. den 01.02.18.

