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Bakgrund
Verksamhetsmål
Bolagets uppdrag är att på allmännyttig grund bygga, sköta och underhålla vattenanskaffningsoch avloppsanläggningar inom Finströms kommun på sådana villkor, att användningen av
vatten- och avloppsledning befrämjar produktiv verksamhet och välstånd på orten.
Till verksamhetsområdet hör även fjärrvärmedrift samt övrig därmed sammanhängande
verksamhet.
Avkastningsmål
Bolaget ger inte utdelning utan återinvesterar allt kapital i bolaget. Målsättningen är att genom
långsiktig planering tillhandahålla en kostnadseffektiv drift och förutsägbara taxor.

Taxor
1 Vattentaxa
1.1 Vattenanslutningsavgift
•

32mm anslutning = 1500 €

•

40mm anslutning = 2250 €

•

50mm anslutning = 3750 €

•

63mm anslutning * = 5700 €

•

75mm anslutning * = 8250 €

•

90mm anslutning * = 11 850 €

•

110mm anslutning * = 18 000 €

* = behöver särskild prövning för att säkerställa kapacitet
Anslutningsavgifterna påföres ej mervärdesskatt.
Varje enskild verksamhet behöver en egen anslutning, ex bostäder (inklusive
komplementsbyggnader), ladugårdar, affärsverksamheter, industriverksamheter m.m.
Reducering av vattenanslutningsavgiften kan tillämpas om allmännyttan kring anslutningen
bedöms motivera en reducering.
1.2 Grundavgift för vatten
Grundavgift för en vattenanslutning 2019 är 65€ / år, inkl moms.
1.3 Bruksavgift för vatten
Bruksavgift för vatten 2019 är 1,70 €/m3, inkl moms
Bruksvattenavgift för vattenbolag för 2019 är 1,70 €/m3, inkl moms *
1.4 Hyra för vattenmätare
Q3 = 2,5 (G3/4B) = 10€ / år, inkl moms
Q3 = 2,5 (G3/4B) = 18€ / år, inkl moms*
Q3 = 4 (G11/4B)= 32€ / år, inkl moms *
Q3 =10 (G2B)= 75€ / år, inkl moms *
Q3 =25 (DN50)= 170€ / år, inkl moms *
Q3 =40 (DN80)= 260€ / år, inkl moms *
*innefattar hyra av elektronisk mätare, obligatoriskt för vattenuttag med stora momentana flöden
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2 Avloppsvattentaxa
2.1 Avloppsanslutningsavgift
•

32mm vattenanslutning = 2000 €

•

40mm vattenanslutning = 2500 €

•

50mm vattenanslutning = 3750 €

•

63mm vattenanslutning = 5700 €

•

75mm vattenanslutning = 8250 €

•

90mm vattenanslutning = 11 850 €

•

110mm vattenanslutning = 18 000 €

Anslutningsavgifterna påföres ej mervärdesskatt.
Varje verksamhet på en fastighet behöver en egen anslutning, ex bostäder (garage på gården
inkluderas), ladugårdar, industriverksamheter.
Om väsentliga mängder avloppsvatten produceras på annat vis än via vattenanslutningen ska
särskilda anslutningsvillkor utarbetas.
1.2 Grundavgift för vatten
Enligt beslut från Ålands förvaltningsdomstol nr 53/2012 så tas inte grundavgift ut för
avlopssvatten.
2.3 Bruksavgift för avloppsvatten
Bruksavgift för avloppsvatten 2019 är 4,65 €/m3, inkl moms
2.4 Förhöjd bruksavgift för avloppsvatten
För abonnenter med avvikande kvalité på avloppsvattnet tillämpas en särskild taxa enligt
lotsbroverkets villkor för förhöjd bruksavgift. Detta tillägg tillfaller lotsbroverket för att täcka ökade
hanteringskostnader.
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3 Energitaxa
3.1 Anslutningsavgift
3.1.1 Fastighet vars byggnadsvolym är mindre än 1 000 m3 och
V < 0,8 m3/h:
5 302 €
3.1.2 Fastighet vars byggnadsvolym är 1 000 m3 eller större och
V = 0,8 - 2,0 m3/h:

V * 7 882 €

V > 2,0 m3/h:

6 676 € + V * 4 700 €

3.1.3 I speciella fall kan särskild överenskommelse göras.
3.1.4 Anslutningsavgifterna påföres ej mervärdesskatt.
3.1.5 Finströms kommunaltekniska Ab förbehåller sig rätten att avgöra om en fastighet kan
erbjudas anslutning till distributionsnätet.
3.1.6 Anslutningsavgiften debiteras per mätaranslutning mot bolaget. I anslutningsavgiften ingår
fjärrvärmemätare, material- och arbetskostnader för upp till 2000€ inkl moms, kostnader utöver
detta tilläggsdebiteras.
*V är kontrakterat vattenflöde enligt värmeleveransavtalet.
3.2 Grundavgift
Grundavgiften för fjärrvärmen baseras på husets uppskattade effektbehov vid uppvärmning
enligt:
3.2.1 Fastighet vars byggnadsvolym är mindre än 1 000 m3 och
V < 0,4 m3/h : 305,11 € / år, inkl moms
V = 0,5 m3/h : 393,63 € / år, inkl moms
V = 0,6 m3/h : 482,16 € / år, inkl moms
V = 0,7 m3/h : 570,68 € / år, inkl moms
3.2.2 Fastighet vars byggnadsvolym är 1 000 m3 eller större och
V = 0,8 - 2,0 m3/h : 123,02 € + V * 670,01 € / år, inkl moms
V > 2,0 m3/h : 580,58 € + V x 441,23 € / år, inkl moms
*V är kontrakterat vattenflöde enligt värmeleveransavtalet p.6.
3.3 Bruksavgift
Bruksavgifen på fjärrvärmen är rörlig och justeras enligt råvarukostnader enligt fölande princip:
E = M+(kf * (kHo * Ho * kHv * Hv)
Där
E = Energipris
M = Försäljningsmarginal
kf = koefficient för förluster i ledningsnätet
kHo = koefficient för viktning av oljepris
Ho = anskaffingskostnad för olja
kHv = koefficient för viktning av sulfatmassapris
Hv = anskaffningskostnad för sulfatmassa
För 2019 är marginalen 7,20 € / MWh
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4 Övriga taxor
4.1 Avgift för stängning av anslutning (vatten eller fjärrvärme)
50€, inkl moms
4.2 Avgift för öppning av anslutning (vatten eller fjärrvärme)
50€, inkl moms
4.3 Avgift för att flytta en vattenanslutning eller återaktivera en vilande anslutning
150€, inkl moms
4.4 Avgift för utebliven mätaravläsning (vatten)
50€, inkl moms
4.5. Påminnelseavgift faktura
5€ + förseningsränta (14% 2018 enligt räntelagen)
4.6 Avgift för otillåten belastning av bolagets avloppsnät
Tillförsel av t.ex. takvatten i allmänna avloppsnätet eller olovlig inkoppling mot bolagets
vattenledningsnät.
1,5 * [bruksavgift] * [uppskattat olovligt nyttjande under de senaste 5 åren]
4.7 Avgift vid avgrävning av bolagets ledningar
Etableringsavgift 100€, inkl moms + omkostnader för reparation
5. Generella villkor
5.1 Anslutningsvillkor
Bolagets verksamhetsområde definieras inom 100m från befintliga ledningar. Vid anslutning
utanför verksamhetsområdet beviljas en rabatt på anslutningsavgiften enligt följande formel:
Bolaget tar då också över ledningen och förbehåller sig rätten att göra nya anslutningar på
densamma. Om flera ansluter sig samtidigt i ett område tillämpas rabatten på samtliga
abonnenter.
5.2 Tjänster som ingår i anslutningsavgiften
I anslutningsavgiften ingår tillstånd för anslutning mot ledningsnätet samt kopplingsdelar och
arbete för att göra anslutningen, om anslutningen är 63mm eller större ingår även utrustning för
att säkerställa grundförsörjningen i stamledningsnätet. Övrigt material och arbete debiteras
kunden.
Alla abonnenter ska anlägga en avstängningsventil vid tomtgränsen.
5.3 Villkor för mätarbyten
För att Finströms kommunaltekniska ska byta ut vattenmätaren ska mätarinstallationen vara
säker
5.3 Återbäring av anslutningsavgift
Anslutningsavgifter betalade efter återbärs enligt villkor i anslutningsavtalet till ursprungligt
belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella tjänster
som föranleds av att anslutningen sägs upp, t.ex. återställningsarbeten mot ledningsnätet.

