VESIHUOLLON HINNASTO V. 1.12. 2017 alkaen

alv 0%

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero

VESILAITOKSEN TAKSAT VUONNA 1.12.2017 alkaen alv 0%

*Liittymismaksu (1.4.2004 alkaen verollinen, viim. taksa muutos 1.1.2014, tekla 28.11.2013 § 64)
-Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia mutta eivät palautuskelpoisia
-Omakotitalolle
-Paritalolle
-Rivi- ja kerrostalot

15 yksikköä
20 yksikköä
10 yksikköä/huoneisto

a`
a`
a`

72,00 €
72,00 €
60,00 €

-Teollisuushallit, kauppa- ja ravintolatilat, autotallit, koulut ja muut vastaavat suuret tilat:
m² lattiapinta-alaa kohti 5 yksikköä ja em. tiloissa olevat sosiaalitilat tekevät
20 m² lattiapinta-alaa kohti 5 yksikköä.
-Em. yksiköt vain täysiltä 40 m² ja 20 m² lattiapinta-aloilta.
a`
60,00 €

-40

*Käyttömaksu
Maksutoimikunnan ohjeiden mukainen, malli A
-

käyttömaksua korotettu viimeksi 29.11.2017 tekn ltk. § 57, (voimaan 1.12.2017)

= 1,52 €/m³

*Perusmaksu

(1,88 €/m3, sisältää arvonlisäveron)

8,20 €/vuosi

(10,00 €/vuosi, sisältää arvonlisäveron)

VESILAITOKSEN MUU HINNASTO

*Vesimittarimaksut (vuosivuokra)
- vesimittarimaksut

DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
mittarin koon mukaan / vuosi.

12,30 €
20,49 €
36,88 €
56,55 €

*Liittämistarvikkeet
-Kiinteistön liittämiseen tarvittavat liittymistarvikkeet, jotka laskutetaan liittyjältä (kierresatula, tonttisulku AVK, säädettävä kara, hattu).

Tarvikkeiden hinnat ovat seuraavat:
-halk. 40 mm venttiilillä 364,75 €
-halk. 50 mm venttiilillä 430,33 €
-halk. 63 mm venttiilillä 442,62 €
*Vesimittaripaketti uusille liittyjille
VM-paketin hankintahinta
Eritellyt osahinnat:
-vesimittari, okt.
-mittariteline 3/5
-40 mm vesimitt.venttiili
-50 mm vesimitt.venttiili
-63 mm vesimitt.venttiili
-20 mm sulku-/takaiskuv.
-25 mm sulku-/takaiskuv.
-32 mm sulku-/takaiskuv.

27,50 €
36,74 €
65,45 €
93,61 €
138,45 €
15,11 €
25,16 €
29,04 €

(kunta maksaa)
Hela 384
Hela 305
”
”
Hela 342, 381
”
”

Kiinteistölle vesimittarin yhteyteen kuuluville osille 40 mm tuloventtiilillä yht.
-DN 20 vesimittarilla yht. 117,30 €
-DN 25 vesimittarilla yht
127,35 €
-DN 32 vesimittarilla yht. 131,23 €
Kiinteistölle vesimittarin yhteyteen kuuluville osille 50 mm tuloventtiilillä
-DN 25 vesimittarilla yht
155,51 €
-DN 32 vesimittarilla yht. 188,93 €
Kiinteistölle vesimittarin yhteyteen kuuluville osille 63 mm ja isommilla tuloventtiileillä
- Hinnoitellaan erikseen

*Vesimittarin luentamaksu

12,30 €

*Vesimittarin koemittaus
Noudatetaan Lappeenrannan vesilaitoksen koemittausmaksua,
Lisäksi laskutetaan matkakulut kunnan normaalin taksan mukaisesti

*Venttiilin avaamismaksu
Maksamattomien laskujen johdosta suoritettava venttiilin sulkeminen
ja avaaminen
81,96 €

VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT VUONNA 1.12.2017 alkaen alv 0%

*Liittymismaksu

( 1.4.2004 alkaen verollinen, viim taksa muutos 1.1.2014, tekla 28.11.2013 § 64 )

-Omakotitalo
-Rivitalo
-Muut

6 x (laskennallinen) kerrosala 150 m²
4 x kerrosala
3 x kerrosala

x liittymistaksa

*Perusmaksu

1,35 €/m²

8,20 €/vuosi (10,00 €/vuosi, sisältää arvonlisäveron)

*Käyttömaksu
Maksutoimikunnan ohjeiden mukainen, malli A
- käyttömaksua korotettu viimeksi 29.11.2017 tekn ltk. § 56, (voimaan 1.12.2017)
= 2,62 €/jv-m³
(3,25 €/jv-m3, sisältää arvonlisäveron)

*Lietteenkäsittelymaksut
- korotettu viimeksi 29.11.2017 tekn ltk. § 56, (voimaan 1.12.2017)
- umpikaivoliete a`
- sakokaivoliete a`

7,70 €/jv-m³
7,70 €/jv-m³

(9,55 €/jv-m3, sisältää arvonlisäveron)
(9,55 €/jv-m3, sisältää arvonlisäveron)

