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Disponentkostnaderna har stigit mera än indexet i vårt land 
under de senaste åren. 

 
Husbolagen betalar mera för disponenttjänsten nu än år 2013. Tilläggsfaktureringen har stigit 
mera än det fasta priset framkommer ur den studien som KTI Kiinteistötieto Oy har gjort åt 
Finlands fastighetsförbund. 
 
Skillnaderna i tilläggsfaktureringen är rätt stor i vårt land. Därför har kostnaderna stigit t.o.m. mera 
än den allmänna indexbundna kostnadsutvecklingen.   
 
- Prisjusteringarna i Kirkkonummen Huolto Oy har däremot varit betydligt lägre än det index som 
framkommer får av Statistikcentralen, berättar vd Benjam Kukko från Kirkkonummen Huolto Oy. 
 
Enkäten besvarades av 2293 styrelseordföranden och disponenter. Man samlade aktuell information 
om disponentarvoden och kartlade hur olika tjänster debiteras samt deras storlek.  
 
Det fasta priset beror på husbolagets storlek 
 
I 61 procent av husbolag beror priset på tjänsten av husbolagets storlek och bostädernas antal. De 
övriga grunderna är bostädernas kvadrater och/eller arbetsmängden, varav man använder båda i ca 
14 procent av fallen. Det fasta priset varierar rätt mycket beroende på husets storlek.  
De fasta debiteringarna har stigit allra mest i små husbolag. 
 
Stora skillnader i de separata debiteringarna 
 
- I Kirkkonummen Huolto Oy har vi ett tydligt sätt att verka och största delen av våra tjänster ingår i 
det fasta priset. Således är prissättningen tydlig och det kommer inga överraskningar och styrelsen 
behöver inte vara rädd för att kostnaderna rymmer.  
- Separata kopieringsavgifter, olika kontorsavgifter, adb-kostnader, felregistreringskostnader osv är 
visserligen motiverade, men samtidigt en farlig fälla för husbolaget. Man kan aldrig säkert veta 
hurudan faktureringsautomat man tas med, berättar Benjam Kukko. 
 
- Vi har sett många exempel och fått ta del av många intressanta fall. De största separata 
tilläggsfaktureringarna har varit ca 60 procent på den fasta debiteringen.  
- När disponenten planerar budgeten och budgeterar lite extra ”för säkerhets skull, som en 
disponent hade berättat i ett bolag” ser hen till att faktureringen fungerar och den budgeterade 
summan uppnås. Eftersom budgeten är godkänd av bolagsstämman har man samtidigt beviljat lov 
åt faktureringsautomat. 
 
Utöver det fasta priset debiterar man för extra arbeten och dokument av aktionärerna, som t.ex. 
övervakningar av remonter och mötesarvoden, kilometerersättningar och kopieringsavgifter.  
De separata debiteringarna växlar rätt mycket. Därför är det själ att kolla vad som ingår i det fasta 
priset samt vad de separata debiteringarna är. 
 
Kräv om god service och kolla vad som ingår i avtalet 
 
- Det viktigaste man skall tänka på då man skaffar disponenttjänster är kvaliteten av service, 
prissättningen och de totala kostnaderna. Det fasta priset ger tyvärr inte den rätta bilden om man 
godkänner att det kommer en och annan faktura utöver det fasta priset.  
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- Jag fick nyss tala med en ordförande i ett bolag som förvånade sig med kostnader som stigit med 
30 €, berättar Benjam Kukko från Kirkkonummen Huolto Oy.  
 
- Det förstår alla, ett arbetsmängden har stigit och då även kostnaderna. Olika kontakter med kunder 
tar i medeltal 32 % av disponentens arbetstid. Detta betyder ungefär 2½ timme varje dag. 
 
- De grymmaste exemplen är sådana, där man dagligen skickar flera e-poster åt disponenten och 
diskuterar via e-post fastän det operativa arbetet hör disponenten och det vore önskvärt att ge hen 
arbetsro. Styrelsen gör sina beslut och disponenten rapporterar om det som blivit gjort. Då behöver 
man inte bekymra sig när man vet att det rullar på, säger Benjam Kukko. 
 
 

 

mailto:info@kirkkonummenhuolto.fi
http://www.kirkkonummenhuolto.fi/

