Övriga avgifter kommunalt VA 2021
Enligt § 17 Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsledningar

Fastställd av styrelsen 2020-12-08 att gälla från och med 2021-01-01
Fast pris

AVGIFT

Inkl. Rörligt pris
moms
per timme

Inkl.
moms

Tjänster
Stängning eller öppning av ventil, per besök

500

625

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare
annan anledning än vinterförvaring
Vinterförvaring av mätare inkl. nedtagning och
uppsättning
Städning och/eller länspumpning av
vattenmätarbrunn
Utsättning av förbindelsepunkt, utöver vid
nyanslutning
Spolning av fastighetsägarens ledning renvatten
Spolning av fastighetsägarens ledning spillvatten

1100

1375

1300

1625

Undersökning av vattenmätare

2000

2500

1100

Ej moms

800

Ej moms

700

875

500

Ej moms

Olovlig brytning av plombering av vattenmätare

5000

Ej moms

Olovlig öppning eller stängning av exempelvis
servisventil, per tillfälle

2000

Ej moms

680

850

740

925

600

750

1300

1625

Fastighetsägaren åsidosatt skyldigheter
Avstängning eller återkoppling på grund av
bristande betalning, per besök
Frusen eller skadad vattenmätare
OBS! Avgift nedtagning/uppsättning skall debiteras

Förgävesbesök vid mätarbyte/installation p g a
av fastighetens VA-installation eller nekat
tillträde
Mätarplats ej utformad enligt gällande
föreskrifter

Olovlig anslutning till kommunalt VA

15000 Ej moms
Avgift anges i svenska kronor

För arbeten som beställs med kort varsel eller utförs utanför normal arbetstid tillkommer
en tilläggsavgift. Se nästa sida.
Ljusdal Energi
www.ljusdalenergi.se

Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal

Tfn 0651-760 750
info@ljusdalenergi.se

Övriga avgifter kommunalt VA 2021
Enligt § 17 Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsledningar

För arbete som beställs mindre än 3 dygn innan fastighetsägaren önskar få arbetet utfört,
debiteras ett tillägg om 50 % av belopp.
Fast pris

AVGIFT

Inkl. Rörligt pris
moms
per timme

Inkl.
moms

Tjänster
Stängning eller öppning av ventil, per besök
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare
annan anledning än vinterförvaring
Vinterförvaring av mätare inkl nedtagning och
uppsättning
Städning och/eller länspumpning av
vattenmätarbrunn
Utsättning av förbindelsepunkt, utöver vid
nyanslutning
Spolning av fastighetsägarens ledning renvatten
Spolning av fastighetsägarens ledning spillvatten
Undersökning av vattenmätare

750

937:50

1650

2062:50

1950

2437:50
1020 1275:00
1110 1387:50
900 1125:00
1950 2437:50

3000

3750

1665

Ej moms

Fastighetsägaren åsidosatt skyldigheter
Avstängning eller återkoppling på grund av
bristande betalning, per besök
Förgävesbesök vid mätarbyte/installation p g a
av fastighetens VA-installation eller nekat
tillträde
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1050 1312:50
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Övriga avgifter kommunalt VA 2021
Enligt § 17 Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsledningar

För arbete som på fastighetsägaren begäran utförs utanför ordinarie arbetstid, debiteras
ett tillägg om 100 % av belopp.
Fast pris

AVGIFT

Inkl. Rörligt pris
moms
per timme

Inkl.
moms

Tjänster
Stängning eller öppning av ventil, per besök
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare
annan anledning än vinterförvaring
Vinterförvaring av mätare inkl nedtagning och
uppsättning
Städning och/eller länspumpning av
vattenmätarbrunn
Utsättning av förbindelsepunkt, utöver vid
nyanslutning
Spolning av fastighetsägarens ledning renvatten
Spolning av fastighetsägarens ledning spillvatten
Undersökning av vattenmätare

1000

1250

2200

2750

2600

3250

4000

5000

2200

Ej moms

1400

1750

1360

1700

1480

1850

1200

1500

2600

3250

Fastighetsägaren åsidosatt skyldigheter
Avstängning eller återkoppling på grund av
bristande betalning, per besök
Förgävesbesök vid mätarbyte/installation p g a
av fastighetens VA-installation eller nekat
tillträde
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Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
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