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Fastställd av kommunfullmäktige, 09.11.2021, 52 §. 

Avsnitt 1.3 kompletterat av kommunfullmäktige, 14.12.2021, § 62. 

Indexjusterade hemserviceavgifter. 
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1. Förvaltningssektorn 

1.1. Kommunkansliet 

 

Kopiering Euro inkl. moms Euro inkl. moms 

Storlek Svartvit Färg 

A4 

 

0,30 0,60 

A3 0,60 1,20 

Ideella föreningar   

A4 0,15 0,30 

A3 0,30 0,60 

Lamineringar   

A4 1,50 + avgift för kopiering 

A3 3,00 + avgift för kopiering 

Annons Sundsaktuellt Euro inkl. moms Euro exkl. moms 

Helsida 99,20 80,00 

Halvsida 49,60 40,00 

¼ sida 24,80 20,00 

1/8 sida 12,40 10,00 

 

Avgifterna gäller för kommersiella företag, privatpersoner och politiska partier i 

kommunen. Ideella organisationer inom kommunen annonserar gratis. 

Kommunen uppbär en påminnelseavgift 5,00 euro och förseningsränta om 7 % för 

obetalda fakturor. 
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1.2 Biblioteket 

 

Ersättnings för media Schablonpris euro 

Nya vuxenböcker, skön/fack           20,00  

Gamla vuxenböcker, skön/fack             6,50  

Nya, barn- och ungdomsböcker           10,00  

Ljudbok vuxen           30,00  

Ljudbok barn           14,00  

Filmer           50,00  

Tidskrifter vuxen             9,00  

 

Material som lånats men har tappats bort eller skadats ersätts genom att låntagaren 

betalar en schablonersättning eller skaffar ett likadant verk. CD-rom eller DVD kan inte 

ersättas med ett likadant verk på grund av upphovsrätten. 

Försäljning   

Förlorat lånekort                             2,00  

    

Tjänster   

Kopia/utskrift, svartvit 0,30 euro/st. 

Kopia/utskrift, färg 0,60 euro/st. 

    

Övrigt   

Uniformer med tillbehör 100,00 euro/st./vecka 

Hel uppsättning allmogekläder 25,00 euro/st./vecka 

Byggmodellen av Bomarsund 1 000,00 euro 

Marknadsbord 30 euro/bord + 5 euro/dygn 

 

1.3 Fritidsverksamhet 

 

Gym per person 65 euro inkl. moms 

Fritidsverksamhet, kostnad per deltagande barn 25 euro per termin 
Avgift berättigar till deltagande i samtliga fritidsaktiviteter som anordnas i kommunens 
egen regi. 
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2. Äldreomsorgen 
 
Lag om klientavgifter inom social och hälsovården 734/1992 
Förordning om klientavgift inom social- och hälsovården 912/1992 
Avgifterna justeras automatiskt i enlighet med indexjusteringarna som sker 2022 

Vårdklasser vid beräkning av avgifter 

 Regelbunden hemtjänst 
Vårdklass  
1 1-2 besök per vecka 
2 3-6 besök per vecka 
3 7- fler besök per vecka 

 

 Effektiverat serviceboende 
Vårdklass  
1 1-7 besök per vecka 
2 8-21 besök per vecka 
3 22- fler besök per vecka 

 

Regelbunden hemservice 

Regelbunden hemservice betyder omsorg och vård som ges i egna hemmet minst en 

gång per vecka. 

Regelbunden hemservice kan vara tidsbundet eller pågå tillsvidare. 

Hemserviceavgift 

Hemserviceavgiften räknas enligt vårdklass. 

Avgiften på  Tallgården ESB,  

Vårdklass 1, ingår städning 1 ggr/mån, all klädvård, dusch eller bastubad 1 ggr/vecka, ett 

tillsynsbesök på natten samt allmän tillsyn och dagligt program.  

Vårdklass 2, ingår städning 1 ggr/mån, all klädvård, dusch eller bastubad 1 ggr/vecka upp 

till max 3 besök av vårdpersonal per vecka.  

Vårdklass 3, ingår städning 1 ggr/mån, all klädvård, dusch eller bastubad 1 ggr/vecka, 

flera besök än 3 per dygn av vårdpersonal. 
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Personer i Bruttoinkomstgräns Vård klass 1 Vård klass 2 Vård klass 3 
hushållet euro/mån % % % 
1 598 17 26 35 
2 1103 11 16 22 
3 1731 9 13 18 
4 2140 7 11 15 
5 2591 6 10 13 
6 2976 5 8 11 

Indexjusterad ÅLR Bilaga, 114 S2 221121 

Hur hemserviceavgiften räknas ut: 

Hemservicens avgifter beräknas på basen av antal besök per vecka och bruttoinkomster 

per månad. Beroende på antal personer i hushållet, dras enligt tabellen en summa från 

hemservicetagarens bruttoinkomster. På den summan som återstår räknar man 

utgående från en fastställd procentsats och vårdklass ut hemservicens avgift. Om det rör 

sig om en tvåpersonersfamilj där den ena är boende på Tallgården, räknas avgiften för 

en- eller tvåpersonershushåll utifrån vilket som är mest förmånligt för klienten. Detta för 

att möjliggöra att den hemmaboende ska kunna bo kvar i samma bostad. 

Tillfällig hemservice 

Tillfällig hemservice är alltid tidsbunden service eller klienten har behov av besök mera 

sällan än en gång per vecka. 

Vårdbehov Euro/besök 
Upp till 1,5 h 9,00 
1,5 – 5 h 15,00 

 

Stödtjänster 

Badservice på Tallgården 6 euro/timme 

Klädvård 5 euro/maskin 
Trygghetslarm - hembesök vid larm Debiteras enligt Tillfällig hemservice avgift 
Måltidsservice 7,00 euro/lunch 
Mattransport 1 euro 
Dagvård /Nattvård 22,50 euro/dag 
Inköpsservice 6,50 euro/leverans 
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Dagvård;  ingår lunch och kaffe, den hjälp som behövs under dagen, program, samt 

badservice vid önskemål om det. 

Nattvård;  ingår kvällsmål samt morgonmål, eget rum samt larm kopplat till rummet, den 

hjälp som behövs under natten. 

Ansökningar och stödtjänster lämnas till äldreomsorgsledaren på Tallgården som beviljar 

dessa enligt behov. 

Periodvård 

Avlastning för närståendevårdare på Tallgården, 5 dygn per 

månad. Eventuellt mer om det finns sparade dagar. 

11,40 euro per dygn 

Periodvård 
I periodvård ingår; hyra, möbler, sängkläder, måltider, 
hemservice, lokalvård. 

 

45,00 euro per dygn 

 

Tallgårdens avgifter 

Måltidsavgifter, euro 

 Boende på Tallgården Övriga 
Frukost 1,00  1,50 
Lunch 6,50 7,00 
Kaffe 1,00 2,00 
Middag 3,00 5,00 
Kvällsmål 1,00 1,50 
Total dygnskostnad 12,50  

 

Grundavgift; Lokalvård allmänna utrymmen, toalettpapper, 

städmaterial 

45,00 euro per månad 

Samtliga måltider på Tallgården 375,00 euro per månad 

Externa Trygghetslarm 

Kommunen bekostar installation av nyckelskåp samt 

trygghetslarm apparat. Detta görs endast en gång, vid flytt 

bekostar klienten installationen själv. Klienten betalar hyra 

månatligen till telefonbolaget. 
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Omsorgsnämndens taxor för hyra av Tallgården. Hyra/timme i euro, inkl. moms 

Stora salen 

Avgift för klienter på Tallgården 0,00 
Avgift per timme 40,00 
Avgift för sundsbor +65 år 15,00 
För tillställningar som riktar sig mot den äldre befolkningen 0,00 

 

Lilla mötesrummet 

Avgift för klienter på Tallgården 0,00 
Avgift per timme 30,00 
Avgift för sundsbor +65 år 15,00 

 

Sunds kommunala organ och ideella föreningar erlägger ingen hyra. 

Bokning sker i samarbete med Tallgårdens föreståndare och bör vid behov anpassas till 

Tallgårdens ordinarie verksamhet. 

Städning och eventuell ombesörjning av traktering sköts av hyrestagaren. 
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3. Utbildningssektorn 
 

Priser inkl. moms 

 

Hyra/timme under 3 timmar 

 

 

Hyra/dygn 
Tosarby Daghem   
Uthyrning av ett utrymme 10,00 40,00 
Sunds Grundskola   
Uthyrning av utymmen   
Enskilda klassrum 15,00 40,00 
Matsal 15,00 50,00 
Kök 15,00 150,00 
Kök och matsal 40,00 180,00 
Ideella föreningar i Sund, 

om ej kommersiellt 

0,00  

Uthyrning av inventarier Beviljas i samråd med 

föreståndaren 

 

Bord och stolar, grupp 6,00  
Bord, st 4,00  
Kaffeporslin för 12 pers. 20,00  
Matporslin för 12 pers. 50,00  
Inkvartering, samt tillgång 

till dusch per person och 

dygn 

Beviljas endast  i 

undantagsfall 

5,00 

Uthyrning av 

gymnastiksalen 

  

Personer bosatta på N 

Åland och föreningar 

registrerade på N Åland 

10,00 80,00 

Grupper bosatta i Sund 

(kfm 18.3.2008 § 42) 

 70,00 

Grupper bosatta utanför 

Sund (kfm 18.3.2008 § 42) 

 90,00 

Grupper per timme 25,00  

Övriga 15,00 110,00 

 

Uthyrning t Medis, uppbärs en hyra om 6,00 euro/timme, dock högst 70,00 euro per 

termin. 
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4. Byggnadstekniska sektorn 

4.1. Byggnadstaxor 

 

   2021 2022 
A. Fristående småhus, radhus  570,00 570,00 

1. Egnahemshus    
2. Hus med högst två lägenheter    

 Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner.    
B. Fritidshus   570,00 570,00 

1. Fritidsstuga    
2. Bastu, gäststuga över 20 m2     
3. Uthyrningsstuga    

 Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner.    

 Då fler uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp och     

 kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till    

 hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna.    
C.  Mindre byggnader samt om- och tillbyggnader od.  270,00 270,00 

1. Bastu, gäststuga mindre än 20 m2    
2. Personbilsgarage högst 60 m2    
3. Byggande av tillfällig byggnad, för iståndsättande av byggnad som    

 brunnit eller skadats på annat sätt    
4. Väsentlig ändring av inre konstruktioner eller andra sådana    

 konstruktionsändringar som kan jämföras med nybyggnad    
5. Fasadändring som kräver byggnadslov    
6.  Ändring av bärande konstruktion som icke kan anses som    

 nybyggnad    
7.  Extra granskning av ritningar  + 0,50 €/m2     
8. Granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner    

 för ombyggnad och / eller tillbyggnad + 0,60 €/m2    

 Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner.    

 Då fler uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp och     

 kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till    

 hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna.    
D. Offentliga byggnader, Våningshus samt hus med fler än tvä lägenheter  910,00 910,00 

 och Härbergeringslokaler + 0,60 €/m2    

 granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner     

 då flera hus bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas    

 samtidigt, erlägges full avgift för ett hus och med hälften nedsatt     

 avgift för de övriga husen.    
E. Ekonomibyggnader och garagen    370,00 370,00 

 för byggnad större än 250 m2 tillkommer 0,60 €/m2    
1. Garagen större än 60 m2    
2. Maskinhall    
3.  Båthus    
4. Lagerbyggnad/förrådsbyggnad    
5.  Husdjursbyggnader    
6. Gårdsverkstad    
7. Gårdsvärmecentral    

 Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner.    
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F. Industribyggnader och därmen jämförbara byggnader  1080,00 1080,00 

 + 0,50 €/m2    
1. Industrihallar    
2. Spannmålstorkar    
3. Byggnader för småindustri    

 Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner.    
G. Övrig byggnadsverksamdet, mer omfattande  610,00 610,00 

1. Nöjespark, idrottsplats, campingplats    
2. Skjutbana, motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller    

 för sammanslutning av privatpersoner.    
3. Småbåtshamn med plats för mer än 10 båtar    
4. Vindkraftverk avsett att betjäna fler än 3 hushåll    
5. Fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten som för en tid över 2    

 månader om avsikten är att använda dessa som bostad eller liknande ändamål    
H. Övrig byggnadsverksamhet, mindre omfattande  180,00 180,00 

1. Fast cistern eller liknande med volym över 10 m3    
2. Mast med en höjd överstigande 25 m    
3. Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 m om planket eller muren     

 placeras närmare grannens rå än 5 m.    
4. Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än    

 campingplats för en tid överstigande 2 månader.    
5. Uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar samt byte av    

 bränsle i värmepannor så förbränningstemperaturen vesäntligt förhöjs.    
I. Övriga avgifter    
1. Utstakning av byggnadsplats varvid samtliga kostnader därför er-  180,00 180,00 

 lägges av sökanden (ingår ej i tidigare nämnd taxa för egnahemshus    

 eller fritidsstugor)    
2. Förlängning av giltighetstiden för byggnadslov  50,00 50,00 

3. Ändring av användningen av byggnad eller del därav, för väsentligt annat    

 ändamål än den använts eller enligt byggnadslovet avsett att användas  150,00 150,00 

4. Ritningsändring för beviljat byggnadslov  30,00 30,00 

5a. Underrättande av granne enligt PBL §§ 72 och 73 (pris per underrättad granne)  70,00 10,00 

5b. Delgivning enligt PBL § 73/förvaltningslagen debiteras till självkostnadspris    
6. Kungörelse  enl. Plan- och byggnadslagen debiteras till självkostnadspris    
7. Syn som förrättas under byggnadstiden  60,00 60,00 

8. Brandsyner  60,00 60,00 

9. Slutsyn  90,00 90,00 

10. Byggnadssyn förrättad utöver ordinarie arbetstid  130,00 130,00 

11. Byggnadsanmälan  50,00 300,00 

12. Förhandsbesked om bygglov  200,00 200,00 

J. Taxor för avloppstillstånd    
1. Vattentoalett och bdt-vatten anläggning  190,00 190,00 

2. Infiltration-markbädd (enbart för bdt-vatten)  90,00 90,00 

3. Kretsloppsanpassad toalett  140,00 140,00 

4. Ombyggnad av avloppsanläggning  150,00 150,00 

5. Ändring av avloppstillstånd  30,00 30,00 

 Avgifterna gäller för en enhet om ett hushåll, för större     

 anläggningar förhöjs avgiften i motsvarande grad.    
K. Taxor för kopia av bygglov och avloppstillstånd från kommunens arkiv    

 Grundavgift per lov/tillstånd  20,00 20 

 Kopiering enligt kommunens kopieringstaxa    
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 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

  

  
1. Såvida syn verkställs på byggarens begäran i två eller flera skeden 

 eller om ny syn av byggnaden eller någon del därav verkställes på 

 grund av att byggnaden vid syn inte varit i godtagbart skick, är bygg- 

 herren skyldig att erlägga ovan föreskriven avgift skilt för varje syn. 
2. Ovannämnda avgifter uppbäres vid utgivande av bygglov eller 

 annat av byggnadsnämnden beviljat tillstånd. 

  Extra syner som ej angivits i bestut debiteras skillt. 
3. Ifall ansökan rörande byggnadslov eller annat tillstånd förkastas, är 

 sökanden icke skyldig att erlägga för granskning av ritningar före- 

 skriven avgift. 

  

  
4. Byggherren är ej skyldig att utöver ovannämnda avgifter erlägga 

 ersättning för i samband med tillsynen över byggnadsarbetet tillhanda- 

 hållen byggnadsrådgivning och ej heller skyldig att ersätta av tillsynen 

 över byggnadsarbetet förorsakade resekostnader och dagtraktamenten. 
5. Byggherren äger rätt att utan lösen erhålla protokollsutdrag, intyg eller 

6. annan handling rörande granskning av ritningar, förrättande av syner  

 eller övriga åtgärder, vilka nämnts i denna taxa. 
7. Om åtgärd enligt byggnadslovet inte förverkligas kan byggherren  

 inom tre år från det att byggnadslovet beviljats anhålla om att  

 byggnadslovsavgiften återbetalas till den del avgiften överstiger 100 €. 

 Avgifter för hörande av granne återbetalas ej. 
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4.2 Tekniska taxor 

 

 

 

2021 Förslag 2022

Vatten exkl.moms exkl moms

Bruksavgift 2,36 1,90 2,42 1,95

Grundavgift 80,00 64,52 80,00 64,52

Anslutningsavgift 1300,00 1300,00

Av kommunen utförda mätaravläsningar. 30,00 24,19 30,00 24,19

Avlopp

Bruksavgift 4,33 3,49 4,33 3,49

Anslutningsavgift självfall 4100,00 4100,00

Anslutningsavgift egen pumpstation 1300,00 1300,00

Anslutningsavgift från industri, företag eller jordbruk enligt prövning.

Bdt-vatten Prästösund 1,90 1,53 1,90 1,53

Anslutna utan vattenmätare betalar för 50 m3/person/år.

Anslutna till "Bomarsundsavloppet" betalar enligt självkostnadspris.

Av kommunen utförda mätaravläsningar. 30,00 24,19 30,00 24,19

Faktureringsrutiner vatten och avlopp

Mätaravläsning sker inom september månad.

Fakturering i mars enligt uppskattad förbrukning.

Fakturering i oktober enligt mätarställning.

Inlämnas inte mätaravläsning inom utsatt tid faktureras enligt 

uppskattad förbrukning med ett förseningstillägg om 30,00 €
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Taxa 2021 FÖRSLAG 2022

Avfallshantering årsavgifter
1 Person utan kompost 204,00 164,52 212,16 212,00 170,97

1 Person med kompost 126,00 101,61 131,04 131,00 105,65

2 Personer utan kompost 303,00 244,35 315,12 315,00 254,03

2 Personer med kompost 161,00 129,84 167,44 167,00 134,68

3 Personer utan kompost 388,00 312,90 403,52 404,00 325,81

3 Personer med kompost 257,00 207,26 267,28 267,00 215,32

4 Eller fler personer utan kompost 448,00 361,29 465,92 466,00 375,81

4 Eller fler personer med kompost 317,00 255,65 329,68 330,00 266,13

Interna fritidshus 54,00 43,55 56,16 56,00 45,16

Externa fritidshus utan kompost 193,75 156,25 201,5 202,00 162,90

Externa fritidshus med kompost 126,00 101,61 131,04 131,00 105,65

Expeditionsavgift för handläggning gällande befrielse 30,00 24,19 30,00 24,19

från avfallstaxa

Avfallshantering enhetspriser €/m3 
Används för näringsidkare som företag, lantbruk od. 

samt hushåll som kommer över max månadsmängd

Brännbart restavfall 32,00 25,81 32,00 25,81

Kartong 8,00 6,45 8,00 6,45

Glas 45,00 36,29 45,00 36,29

Plast 23,00 18,55 23,00 18,55

Metall 0,00 0,00 0,00 0,00

Blandavfall, deponirest 96,00 77,42 96,00 77,42

0,00 0,00 0,00 0,00

Rent, ytbehandlat trä 60,00 48,39 60,00 48,39

Inpregnerat 42,00 33,87 42,00 33,87

Tegel, betong, sten, jord 110,00 88,71 110,00 88,71

Stubbar och ris 60,00 48,39 60,00 48,39

Däck 0,00 0,00 15,00 12,10

Problemavfall enligt problemavfalls prislista 0,00 0,00

El- och elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

För omhändertagande av avfall som lämnats utanför 0,00 0,00

returstationen debiteras en extra avgift 106,00 85,48 106,00 85,48

samt städkostnad per timme för städning 52,00 41,94 52,00 41,94


