
Spolavtal.    Uppsala 2012-09-17 

Då vi i styrelsen har tecknat ett flertal spolavtal med Ragnsells 
erbjuds varje fastighetsägare att få sina egna invändiga 
spillvattenledningar rensade till ett fast pris på (700 kr exkl. 
moms) 875 kr. Då vi vet att man rensar avlopp endast när 
problem uppstår anser vi att detta är förebyggande underhåll 
som varje fastighetsägare bör teckna för att begränsa skador. 

Obs! Detta är frivilligt att teckna.  

Förtydligande av avtal: 

*Högtrycksspolning av liggande ledningar i fastighet ut mot                          
uppsamlingsledning. 

* Högtrycksspolning av ståendestammar. 

* Högtrycksspolning av påstick från kök. 

* Högtrycksspolning av badrum. Golvbrunn samt handfat. 

* Vissa fastigheter har extra wc. 

* Högtrycksspolning av golvbrunnar i tvättstuga/duschdel. 

* Kontroll av avluftning. 

Extra arbeten: 

Vid beställning av extra arbeten under arbetets gång utöver 
offerten lämnas ett fast timpris av (1388 kr exkl. moms)  

1735 kr  gällande spolbuss samt  två stycken 
saneringstekniker. 



Övrigt: Entreprenören svarar ej för skador som upptäcks i 
samband med högtrycksspolningen såsom tex sprickor, trasiga 
ledningar , dåliga anslutningar, eventuellt rötter, svackor, 
betong, spackel samt främmande föremål i 
avloppen.Beställaren och entreprenören gör i samråd upp om 
eventuella möten för planering och avstämning på utförda 
arbeten. Beställaren är behjälplig med att öppna, samt tömma 
utrymmen som erfordras för arbetets utförande. 

1. Lägenhet som ej är tillgänglig vid ordinarie avisering 

aviseras  ytterligare 1 gång utan kostnad. 

2. Protokoll lämnas. 

3. All personal kan visa Ragn-sells ID kort. 

4. All personal har certifikat för heta arbeten. 

5. Samtliga åtkomliga avlopp spolas med hetvatten 70-90 
grader samt med tryck som kan ställas från 50-400 bar. 

6. Två års funktionsgaranti på stående köksstammar. 

7. Ett års funktionsgaranti på köksstick. 

8. Wc-stammar kan vi tyvärr inte lämna någon garanti på, 

där spolas saker ner som inte hör hemma i ett avlopp. 

9. Garanti gäller endast om Ragn-sells kontaktas vid 
eventuella problem för dokumentation och åtgärd. 

10. Det åligger entreprenören att noggrant städa upp 
efter utfört arbete samt in rapportera  eventuella 
felaktigheter som upptäcks i samband med 



stamrensningen. Separat utskick för beställning kommer 
att skickas ut till varje hushåll senare. 

Tanken är att detta ska vara återkommande var 6-7 år. 
 


