KUNTA TIEDOTTAA

Talous- ja jäteveden hinnankorotus 1.1.2021 alkaen
Alavieskan kunnan vesi- ja viemärilaitos korottaa talous- ja jäteveden hintoja kunnanhallituksen (kHall 16.11.2020
§185) päätöksen mukaisesti. Hintojen korotukset johtuvat yleiskustannuksien noususta sekä verkostoihin
tehtävistä saneerauksista.
Talousveden hinta nousee 0,05 €/m3. Korotuksen jälkeen talousveden verollinen hinta on 1,32 €/m3.
Jäteveden hinta nousee 0,12 €/m3. Korotuksen jälkeen verollinen jätevesimaksu on 4,12 €/m3.

Hintojen korotuksien jälkeen kustannusvaikutukset vuositasolla veden kulutuksesta riippuen ovat:
Talousveden kulutus 50 m3 vuodessa, korotuksen vaikutus on 2,5 € ja jätevedelle 6,5 €.
Talousveden kulutus 150 m3 vuodessa, korotuksen vaikutus on 7,5 € ja jätevedelle 18 €.

Vedenkulutuksesta ja vedensäästöstä löytyy lisätietoja Motivan verkkosivuilta osoitteesta:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/vedenkulutus
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Muutoksia Alavieskan kunnan vesilaskutukseen 1.1.2021 alkaen ja muuta
ajankohtaista asiaa
Alavieskan kunnan tekemä yhteistyösopimus vesilaskutukseen liittyen päättyy Ylivieskan Vesiosuuskunnan kanssa.
Vesilaskutus siirtyy Alavieskan kunnan tehtäväksi vaiheittain vuoden 2021 alussa.
Uudet yhteystiedot vesilaskutukseen liittyen 1.1.2021 alkaen ovat:
arkisin klo 8.00 – 15.30
asiakaspalveluvastaava Mervi Murto
puh. 044 5395 285
tekninen johtaja Ossi Laakso
puh. 044 5395 288
Alavieskan kunta
puh. vaihde 08 4395 111
sähköpostilla osoitteeseen:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi
Henkilökohtainen palvelu Alavieskan kunnan virastotalolla osoitteessa Pappilantie 1 arkisin klo 9-15.
Paperilaskulisän käyttöönotto
Tekninen lautakunta on päättänyt (Tekntlk 25.8.2020 § 51) paperilaskulisästä joka on suuruudeltaan 2,50 €/lasku.
Paperilaskulisä voidaan lisätä 1.1.2021 jälkeen lähetettyihin laskuihin. Vesilaskut on mahdollista muuttaa e-laskuiksi
omassa nettipankissa tai suoramaksuksi pankin kautta, jolloin paperilaskutuslisää ei tule.
Vesimittarin luennan taksa
Tekninen lautakunta on päättänyt (Teknltk 08.09.2020 § 58) 23 €:n suuruisen taksan vesimittarien lukemisesta
tilanteessa, jossa asiakas ei ilmoita lukemaa ajallaan. Vesimittareiden luentakortit lähetetään asiakkaille syksyisin
niihin kohteisiin, joissa on mekaaninen mittari. Uusien etäluettavien mittareiden lukemia ei tarvitse erikseen
ilmoittaa vaan ne kerätään automaattisesti.
Kiinteistön vaihtaessa omistajaa tehdään vesi- ja viemärisopimuksen siirto
Kiinteistössä olevat vesi- ja viemäriliittymissopimukset siirretään uudelle omistajalle. Uuden omistajan tulee siis
ottaa yhteyttä vesilaitokseen sopimuksen tekemistä varten.
Sähköinen asiointipalvelu
Vesilaitoksella on käytössä sähköinen palvelu, joka löytyy Alavieskan kunnan verkkosivujen etusivulta ja kohdasta
”Asuminen ja ympäristö->Vesilaitoksen sähköinen asiointi”.
Sähköisessä asiointipalvelussamme voit tarkkailla veden kulutustasi, muuttaa yhteystietojasi sekä selailla
laskutietojasi. Mahdolliset häiriötiedotteet tulevat perille oikeaan numeroon, kun yhteystiedot ovat ajan tasalla.
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Kunnan myytävät tontit ja vuokrattavat tilat
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