Prislista
Benämning

Pris före
kommunens
understöd, €

Pris permanent bosatt,
€, Kommunens
understöd 25 %

Pris fritidsboende, €
Kommunens understöd 7,5 %

Vatten- och avloppsanslutning
Insats

300

Vatten- ja avloppsanslutning

12 700

Totalpris

13 000

9 750(1

12 025

9 000(1

11 100

6 750(2

8 325

4 875(3

6012,50

9 750(3

12 025

14 075(4

16752,50(4

avloppsanslutning, inkl.
vattenreservation
Insats

300

Avloppsanslutning

11 700

Totalpris

12 000

Vattenanslutning, inkl.
avloppsreservation
Insats

300

Vattenanslutning

8 700

Totalpris

9 000

Vatten- och
avloppsanslutningsreservation
Insats

300

reservation pris

6 200

Totalpris i byggnadsskedet

6 500

ibruktagande av anslutning senare

6 500

Totalpris

13 000

Vatten- och avloppsanslutning i
efterhand
Insats

300

Vatten- och avloppsanslutning

15 000

Byggande av tomtledning och
installation av pumpstation

2 600(4

Totalpris, vid anslutning i efterhand

17 900(4

Optisk fiber

1000 – 2000

(1 Priset omfattar byggandet av beställda ledningar fram till pumpstationen. Fastigheten svarar själv för
byggandet av förbindelsen från pumpstationen till byggnaden. För denna åtgärd har fastighetens
innehavare möjlighet till hushållsavdrag.
(2 Priset omfattar byggandet av vattenledningen till anslutningspunkten som ligger utanför fastigheten.
(3 Reservationspriset omfattar byggandet av tillämpliga ledningar fram till fastigheten, avståndet ska
emellertid aldrig vara större än 100 m från byggnadens vägg. Medlem som gjort en reservation har
rätt till framtida anslutning till samma pris (9 750 euro) som de fastigheter som har anslutit sig i fas 1,
men står själv för kostnaderna som uppstår till följd av byggandet av ledningar och pumpstationens
installationer. Exempel: installation av pumpstation 1 600 euro + 1 000 euroa = 2 600 euro (40 m
tomtledning 25 euro/m). En förutsättning är emellertid att byggandet inte kräver sprängning av berg.
Exakt pris är omöjligt att estimera eftersom det är beroende av tomtledningens längd och
entreprenörens kostnader. För byggandet av tomledning kan man inte erhålla understöd från
kommunen.
(4 Anslutning av fastighet i efterhand är dyrare eftersom andelslaget då bör låta bygga anslutningen
från den existerande stomledningen fram till fastighetesgränsen samt bygga en ny
anslutningsledning. Fastighet som ansluter sig i efterhand betalar sin andel av stomledningen genom
att avkorta de tidigare anslutna fastigheternas skuld. Fastighetens ägare står också för de kostnader
som uppstår till följd av byggandet av tomtledningen och fastighetens pumpstation (i det föregående
exemplet 2 600 euro).

