Föglö kommuns taxor 2019
Innehållsförteckning
Barndagvård, sidan 2
Biblioteket, sidan 3
Byggnationer, sidan 4
Båtplatser, sidan 5
Försäljning av böcker och liknande, sidan 6
Hyror av kommunens lokaler och inventarier, sidan 6
Idrott och fritid, sidan 8
Kopiering, laminering, fax, sidan 8
Renhållning och avfallshantering, sidan 9
Snöplogning, sidan 12
Socialservice, sidan 12
Vatten och avlopp, sidan 13

1

Barndagvård
Avgifter för barndagvård, förskola och eftermiddagsvård
Avgiften för dagvård bestäms enligt familjens storlek och månatliga kontinuerliga bruttoinkomster enligt ett avgiftssystem som
baserar sig på L om klientavgifter.

Inkomstgränserna är följande:
Antal personer

Inkomstgräns euro/månad

Avgiftsprocent

2

1.200

12,5

3

1.400

10,1

4

1.600

8,5

5

1.800

8,5

6

2.000

8,5

Dagvårdsavgiften uppbärs för 11 månader under verksamhetsåret. Om familjen består av fler än sex personer, ska den
inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 117 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Barndagvård

heldagsvård, över 25 timmar per vecka, max 115 € i månaden (enligt inkomst)

deltidsvård, max 7 timmar per dag och 35 timmar per vecka, max 92 € i månaden (enligt inkomst)

halvdagsvård, max 25 timmar per vecka, max 81 € i månaden (enligt inkomst)

förskola max. 20 timmar/vecka 100 € i månaden (fast avgift), tvillingrabatten utgör 50 %. För de tider som ingen
förskola förekommer uppbärs ordinarie dagvårdsavgift

eftermiddagsvård ("eftis") 100 € i månaden (fast avgift)

eftermiddagsvård som uppgår till max 10 timmar/vecka och inte senare än kl 16.30 3 €/timme. Avgiften debiteras för
bokad tid oberoende av nyttjande.

Tillfälliga barn i vård (1 dag/vecka eller 4 dgr/månad):
Barn över 3 år

Barn under 3 år

heldag (mer än 5 timmar)

10 €

24 €*

halvdag (mindre än 5 timmar)

7€

21 €*

*inkluderar avdrag på hemvårdsstödet

Tillfällig barndagvård för icke bofasta
Möjlighet att erhålla tillfällig barndagvård finns för icke fast bosatta, så att dagvårdsplats kan erhållas ifall ledig plats finns och
anhållan lämnas in minst två veckor innan. Plats som beviljas av socialsekreteraren, kan beviljas endast i de fall kostnaderna
inte överstiger intäkterna.
Avgiften för

högst 10 dagars dagvård är 50 % av den normala avgiften

11 - 15 dagars dagvård är 75 % av den normala avgiften

16 dagar eller fler är 100 % av den normala avgiften
Därtill en fast behandlingsavgift på 20 euro.
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Syskonrabatt
Då från samma familj flera än ett barn är i kommunal dagvård har det yngsta barnets avgift enligt vederbörlig bruttoinkomst
och det till sin ålder följande barnet en lika stor avgift som för det yngsta barnet, dock högst 95 euro per månad. För vart därpå
följande barn uppbärs en avgift som är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Hänv.: L om klientavgifter.

Frånvaro
Avvikelser från den fasta månadsavgiften kan endast förekomma om

barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under kalendermånaden, då uppbärs halv
månadsavgift, dock minst minimiavgift

barnet är frånvarande på grund av sjukdom samtliga dagar under en kalendermånad uppbärs minimiavgift för denna
månad.

Biblioteket
Avgifter för bortslarvad eller förstörd bok, dvd och cd
Avgifterna gäller vid kommunens bibliotek samt vid Föglö grundskolas bibliotek

vuxenbok 25 €

barnbok 17 €

CD-skiva 15 €

DVD-filmer 60 €

ljudböcker 40 €
Avgiften för saknad eller förstörd bok är högre än ovanstående, när det är en värdefull bok som är förstörd eller saknas.
Avgiften, som faktureras låntagaren, skall då motsvara marknadsvärdet på boken. Avgiften för bortslarvad eller förstörd
tidskrift är densamma som priset för inköp av en ny tidskrift.

Avgiften för bortslarvat/förlorat lånekort


vuxna 2€

Ingen avgift för internetanvändning på bibliotekets dator.
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Byggnationer
Byggnadslov
Alla avgifter för tillsyn över byggnadsarbete är momsfria.

Uppförande av nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av egnahemshus




per byggnad 360 €
därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 1,00 €/m2
per tillbyggnad eller ombyggnad upp till 20 m2 dock minst 290 €

Värmeisolerad ekonomibyggnad inkl. tillbyggnad eller ombyggnad av sådan




per byggnad, ombyggnad eller tillbyggnad upp till 20 m2 290 €
per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad > 20 m2 290 €
därtill enligt byggnadens sammanlagda yta upp till 50 m2 1,40 €/m2 därefter 2,40 €/m2

Fritidsstugor



per byggnad 500 €
därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 4,00 €/m2

Bastu upp till 25 m2



per byggnad 500 €
därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 4,00 €/m2

Tillbyggnad av fritidsstuga eller bastu




per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad upp till 20 m2 290 €
per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad > 20 m2 290 €
därtill enligt tillbyggnadens sammanlagda yta 4,00 €/m2

Båthus, per byggnad 500 €
Övriga åtgärder, på vilka bestämmelser om uppförande av nybyggnad tillämpas, mindre enkla huvudsakligen oisolerade
lager, förråds- och garagebyggnader, skjul samt tillbyggnader av dessa.




per byggnad upp till 50 m2 255 €
per byggnad > 50 m2 290 €
därtill enligt byggnadens totala yta 2,30 €/m2

Tillfälliga/tidsbegränsade bygglov

per byggnad upp till 100 m2 200 €

per byggnad >100 m2 200 €

därtill 1 €/m2 för m2 som överstiger 100 m2
Vid byggande på holmar vilka saknar fast bosättning och vägförbindelse
- avgifterna höjs med 160 €
Om flera bygglov på samma fastighet söks på en gång utfaller endast en avgift. Denna avgift debiteras i de fall kommunen
skall ordna med transporten till och från byggnadsplatsen vid syneförrättningarna (debiteringen sker i efterskott).
Vid byggen som påbörjas innan byggnadslov beviljats
- avgifterna höjs med 50%

Övriga tillståndsbelagda åtgärder

Användning av byggnad eller del därav för ett väsentligt annat ändamål än det för vilket den har använts eller enligt
byggnadslov skall användas 200 € samt 1,25 €/m2

Väsentlig fasadändring 200 €

Delning eller sammanslagning av rum och lägenheter 200 €

Ändring av bärande konstruktion eller eldstad, som kräver nytt kanalsystem 200 €

Byggande av nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana, småbåtshamn med plats för flera än 10
båtar samt torn avsett för allmänheten 290 €
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Inhägnande av tomt med plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 m 150 €

Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fastgöring av fartyg eller anläggning på vatten för en tid
över två månader 290 € samt 1,25 €/m2

Fast cistern eller liknande anordning med en volym över 10 m3 380 €

Mast över 25 m samt vindkraftverk som är avsett att betjäna flera än tre hushåll 1.250 €

Byggnadsanmälan för sådan byggnad som inte kräver byggnadslov 200 €

Åtgärder i anslutning till giltigt byggnadslov





Förlängning av byggnadslovets giltighetstid och tillstånd att hålla kvar tillfällig byggnad efter utsatt tid 150 €
Utbyte av och genomgång av ritningar 150 €
Extra syner som inte hör till byggandet debiteras med 40 €/tim
Förhandsutlåtande 150 €

Utmärkande av byggnadens plats och angivande av höjdläge


Utpålning enligt timdebitering 45 €/tim dock minst 170 €

Behandlingsavgift vid avslag per byggnad/avloppstillstånd 200 €
Inspektion av samlingslokaler per lokal 150 € därtill enligt lokalens sammanlagda yta 1 €/m2
Avlopp från enskilda hushåll
Traditionellt avlopp
Kretsloppsanpassat avlopp
BDT-avlopp
Ombyggnad av befintlig avloppsanläggning

grundavgift

255 € per tillstånd

5-25 pe

30 €/pe

grundavgift

200 € per tillstånd

5-25 pe

20 €/pe

grundavgift

200 € per tillstånd

5-25 pe

20 €/pe

grundavgift

200 € per tillstånd

5-25 pe

20 €/pe

Behandlingsavgift för ändring av giltigt kommunalt avloppstillstånd 200 €
Behandlingsavgift för beviljande av dispens 110 €
Behandlingsavgift för övriga beslut såsom beviljande av infart till kommunalväg m.m. 200 €
Behandlingsavgift avsett hörande av granne 150 €

Båtplatser
Hyra
Att hyra en båtplats av kommunen kostar 198,40 € per år. En halv båtplats kostar 111,60 € per år.
Kommunen har totalt 19 båtplatser i Degerby på två olika ställen. Vid Tullbassängen finns 15 stycken (alla uthyrda för
tillfället) samt 4 stycken invid uppdragningsrampen vid gästhamnens servicehus (alla uthyrda för tillfället).
Mantalsskrivna föglöbor prioriteras. Hyreskontrakt med mantalsskrivna föglöbor är fortlöpande, övriga löper årsvis
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Försäljning av böcker och liknande
På kommungården och biblioteket finns flera olika böcker, tidningar och andra saker till salu! Här kan du se vilka!





Föglöbladet 2,50
Föglödekal 1,00
Föglövimpel 50,00
Föglö kommuns 775-årsjubileumsfilm "Röster från Föglö - om skärgården och pitch" 20,00











Föglöboken del I 10,00
Föglöboken del II 10,00
Föglöboken del III 12,00
Från barnsäng till sotbädd 8,50
Gammalt och Nytt från Föglö 10,00 (äldre årgångar 1,00 eller 5,00)
Karta över bebyggelsen i Föglö Degerby 1,50
Bomärkesaffisch 7,00
Biblioteks- och skolhistorik 7,00
Valdemarsledskarta 3,00






"Hästen - till nytta och nöje" 10,00
"Föglöbåtar från för till akter" 10,00
"Föglömöbler - i stuga och sal 10,00
"Föglö Kuriosa" 10,00

Bokpaket för ovanstående 4 böcker

3 böcker 24,00

4 böcker 30,00

Hyror av kommunens lokaler och inventarier
Gymnastiksalen (inkl. bastu, duschrum, omklädningsrum)

Organisationer som hyr kontinuerligt, t. ex FUIA 7 € första timmen +
3,50 € /tilläggstimme

Enskilda/tillfälliga grupper 11 €/timme

Gymnastiksalen med tillgång till matsal och kök


till exempel över veckoslut 7 €/person och dygn

Matsal och kök i grundskolan





Organisationer/enskilda 34 €/möte
Uthyrning av matsalsbord och stolar 34 €/gång
Uthyrning av kärl 50 €/gång
Kök jämte utrustning (ej porslin) 75 €/gång

Uthyrning av datasalen i grundskolan


(inkluderar användning av datainventarier samt bredband) 20 €/timme

Uthyrning av hemkunskapssalen i grundskolan


20 €/timme

Uthyrning av slöjdsalen i grundskolan


(inkluderar användning av alla verktyg) 20 €/timme

Uthyrning av klassrum samt övriga rum



organisationer som hyr kontinuerligt 11 € första timmen + 3,50 €/tilläggstimme
enskilda/tillfälliga grupper 11 €/timme
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Uthyrning av boningsmaskin och vattendammsugare




boningsmaskin 35 €/dygn
vattendammsugare 35 €/dygn
bärbar projektor 20 €/gång

Särskilda lokalhyror för kommungården, biblioteket och
Annagården
Enligt tidigare principbeslut uppbärs hyror för nyttjande av utrymmen av utomstående (till exempel Medis) vid kommungården
och kulturcentret/samlingsrummet i biblioteket enligt följande
kommungården/biblioteket
12 € per gång
max 6 timmar
2€

- för varje påföljande timme
Befriade från att erlägga hyra är
vid biblioteket
Marthaföreningarna

Föglö Hembygdsförening
Garantiföreningen för Matsmårs
Röda korset
Folkhälsan i Föglö
Övriga ideella föreningar i Föglö

vid kommungården

lantmäteriförrättningar och liknande förrättningar samt gruppmöten före
kommunfullmäktiges sammanträden (efter att kallelsen skickats)

vid samtliga
fastigheter

de kommunala organen

Under bibliotekets öppettider hyrs inte samlingsrummet ut.
Annagården hyrs inte ut till utomstående. De utrymmen är endast till för kommunens interna verksamhet och för de boende vid
omsorgshemmet och Annagårdens pensionärsbostäder, från vilken ingen hyra uppbärs.

Hyra av konferens/mötesutrustning (OH, duk och blädderblock) 6 €/ tillfälle
Kontorsmöbler 72 €/år eller 6 €/månad.
För speciella kurs- och utbildningstillfällen m.m. ger kommundirektören särskilda offerter som kan avvika från ovanstående
taxa.

Användning av röjsågen och motorsågen
Avgiftstaxan gäller vid användning av röjsågen och motorsågen vid andra fastigheter vilka inte är under byggnads- och
tekniska nämndens ansvarsområde (Föglö Fastighets Ab), även för allmäna föreningar. Taxan gäller ej för uthyrning till
allmänheten (privata personer) 18,60 € per timme, inklusive bränsle.

Uthyrning av åkgräsklippare
Byggnads- och tekniska nämnden hyr ut sin åkgräsklippare till samarbetspartners som har godkänts av kommunen.
Uthyrningen gäller endast maskin exklusive chaufför. 31 € per timme, inklusive bensin.
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Idrott och fritid
Avgifter vid gymmet





besöksavgift per gång 5 €
månadskort 35 €
årskort 150 €
10-gångerskort 40 €

Speltaxa för tennis
Avgift per timme

under tiden 1.6-15.8 10 €

under tiden april-maj samt 16.8-säsongens slut 8 €

årsbokning fast tid 1 gång/vecka under tiden 16.4-30.9
(= 24 veckor, om vädret tillåter längre). Endast för fast bosatta 150 €

20-gångershäfte 135 €

10-gångershäfte 75 €

5-gångershäfte 45 €

Rabatter
Pensionärsrabatt 50%, studeranderabatt 50%
50 % rabatt på påföljande timme, t.ex. 2 timmar = 8 € + 4 €= 12 €. Rabatt för max andra timmen, därefter ordinarie timpris,
t.ex. 3 timmar blir 8+4+8 €.

Uthyrning av




racket 2 €
bollar, ett rör 1 €
en racket + ett rör bollar 3 €

Kopiering, laminering och fax
Kopiering

kopiering A4 0,35 €

kopiering A3 0,50 €

för färgkopia 0,50 €/st

för bestyrkt kopia tillkommer 0,15 €/st
Rabatter beviljas enligt följande:

16 - 30 kopior -15%

över 30 kopior -30%

Fax
Avgående fax 0,85 €/sida
Ankommande fax 0,40 €/sida

Användning av skolans laminerings- och spiralbindningsmaskiner samt kopiering

laminering A4 och A5 1 € samt A3 2,50 €

spiralbindning A4 och A5 1 €

kopiering, svartvitt 0,35 € per kopia
0,20 €/kopia vid användning av eget papper

kopiering, färg 0,50 € per kopia
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Renhållning och avfallshantering
Här kan du läsa om avgifter för renhållning och avfallshantering för 2019.
Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i Föglö ansvarig renhållningsmyndighet med lagstadgat ansvar för
hanteringen av hushållens avfall i kommunen. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige vid sammanträde 13 december 2018 §
88. Avgifterna är inklusive 24 % moms

Renhållningens grundavgift:

Permanent boende hushåll (oberoende av antal personer) per år: 150 €

Permanent boende hushåll med egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial: 70 €

Fritidshushåll/-bostad: 100 €

Fritidshushåll/-bostad med permanent boende i kommunen: 45 €
Fritidshusägare som är befolkningsbokförda inom kommunen erhåller automatiskt anpassning av avgiften, i och med att
anpassningen förutsätts att allt avfall tas hem till bostaden (LL om renhållning §23).
Företag, jordbruk, föreningar och institutioner omfattas inte av den kommunala renhållningen, betalar inte grundavgift och
förväntas därmed ordna sin avfallshantering på egen hand.

Grundavgifter för ”mindre” turistföretagare med stuguthyrning som verksamhet
Kommunfullmäktige beviljade 2011 mindre företag som sysslar med stuguthyrning rätt att anhålla hos byggnads- och tekniska
nämnden om att utnyttja kommunens avfallshantering inklusive de obemannade återvinningsstationerna mot en grundavgift.
Dessa företag uppmanas dock i första hand utnyttja den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa för sitt
återvinningsmaterial för att minska belastningen på de obemannade stationerna på sommaren.
Bedömningen av ”mindre” turistföretag görs av byggnads- och tekniska nämnden och är ett slutligt beslut. Ifall företaget kan
påvisa att man har en egen ordnad avfallshantering för turistverksamheten även beträffande återvinningsverksamheten uppbärs
ingen grundavgift.
Grundavgift per stuga är 45 €

Grundavgifter för ”mindre” företag
Ett antal ”mindre” företag i kommunen har mot anhållan beviljats rätt att utnyttja Stentorpa återvinningscentral (ÅVC) för sin
avfallshantering. Detta kan endast ske mot anhållan till byggnads- och tekniska nämnden, i annat fall anses företaget vara
skyldigt att själva sköta all sin avfallshantering enligt avtal med entreprenör. Bedömningen av ”mindre” företag görs av
byggnads- och tekniska nämnden och är ett slutligt beslut.
Företagen kan beviljas rätt att utnyttja kommunens renhållningssystem mot en grundavgift. Denna grundavgift skall basera sig
på den kostnad som kommunen har för att upprätthålla systemet. I denna avgift ingår kostnaden för bemanning och
infrastruktur. För det avfall som företaget lämnar till den bemannade återvinningscentralen under öppethållningstiden erläggs
en avgift för materialet så att det täcker hanteringskostnaden för kommunen.
Grundavgift per företag är 85 €

Följande avfall ryms inom grundavgiften och avlämnas av hushåll avgiftsfritt på Föglö
ÅVC:

Farligt avfall/problemavfall: Olja, lösningsmedel och målarfärg samt måleriavfall, bekämpningsmedel, rengöringsoch tvättmedel, syror mm.

Återvinningsmaterial som också kan avlämnas vid någon av de obemannade ÅVS: Plast, tetra, glas, papper, kartong,
aluminiumburkar och rena konservburkar.

Husgeråd/inredning/möbler (se nedan under "Mottagningsavgifter")
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Grundavgiften är en avgift som är differentierad. Skilda grundavgifter för de permanent boende hushållen och fritidshushåll/fastigheter. Denna avgift skall täcka kostnader för upprätthållande av renhållningssystemets administration, bemanning,
infrastruktur och förväntade mängd avfall som avlämnas utan extra kostnad (bland annat återvinningsmaterial och farligt
avfall).

Mottagningsavgifter på Föglö återvinningscentral (ÅVC)
För följande avfallssorter uppbärs mottagningsavgifter från hushållen enligt nedan:
 Brännbart restavfall 8 €/säck (- 200 l) alternativt 4 €/påse/säck ( - 60 l)
 Bioavfall (komposterbart hushållsavfall) 10 €/påse/säck (- 25 l) alternativt 4 €/påse (-8 l)
 Deponiavfall 1 (husgeråd, inredning, möbler osv) ingår i grundavgiften. Observera att till exempel möbler och
inredning skall vara demonterade och sorterade för att omfattas av avgiftsfriheten.
 Deponiavfall 2 (sorterat byggavfall, behandlat trä-avfall) 40 €/påbörjad m3 upp till max 3 m3. Observera att avfallet
skall vara sorterat. För mängder över 3 m3 skall kastflak inhyras direkt från avfallsentreprenör.
 Deponiavfall 3 (komprimerat, sten/betong/kakel) 80 € < 0,5 m3 annars 140 €/påbörjad m3
 Vit-/brunvaror (elektronikavfall)* 8 €/kolli < 0,1 m3 samt 10 €/kolli > 0,1 m3
* omfattas av producentansvar, kan av hushåll avgiftsfritt föras till återförsäljare eller den bemannade
återvinningscentralen i Stentorpa (klassas som farligt avfall).
 Däck (bil, MC & moped. Cykeldäck och slangar = brännbart) 20 €/st på fälg 4 €/st utan fälg
Faktureringsavgiften är 5 € per faktura.

Avfallsmärken
Mottagningsavgifterna erläggs med förköpta avfallsmärken eller mot faktura. Vid all avlämning bör kvitto på inbetald
grundavgift uppvisas och avfallets ursprung (fastighetsbeteckning eller kundnummer) bör kunna anges. Identitetskontroll kan
begäras på plats.
Avfallsmärken kan köpas på Kommungården.

Allt avfall som lämnas till återvinningscentralen skall





transporteras dit under hygieniska och säkra former
vara sorterat, vid behov ur-/avsköljt, torrt
placeras på avsedd plats, enligt anslag eller instruktion från personal på plats
avlämnas enbart under återvinningscentralens öppettider.

Företag, jordbruk, föreningar
Företag, jordbruk, föreningar och institutioner kan enligt särskild skriftlig överenskommelse få tillstånd att avlämna visst
avgiftsbelagt avfall vid Föglö återvinningscentral. I övrigt hänvisas till möjligheten till ingående av avtal med entreprenör för
hämtning eller egen transport till mottagningsplats. Behandlas från fall till fall av ansvarig nämnd.

Hushållsnära hämtning
Samtliga hushåll och företag har möjlighet att ingå avtal med valfri godkänd entreprenör för hushållsnära hämtning av avfall.

Förbjudet
Det är enligt lag förbjudet att bränna, gräva ner eller avlämna avfall på annat än därför avsedd plats (undantag finns för bland
annat visst trädgårdsavfall på egen fastighet etc, fråga kommunen).
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Öppettider vid återvinningscentralen
Den bemannade återvinningscentralen (ÅVC) i Stentorpa håller öppet:

jämna veckor helgfria torsdagar 1.1 - 31.3 och 1.9 - 31.12.2019 klockan 17.00 - 19.00

varje vecka helgfria torsdagar 1.4 - 31.8.2019 klockan 17.00 - 19.00

samt söndagar 1.5 - 31.8.2019 klockan 14.00 - 16.00
Det kan förekomma extra öppethållningstillfällen, de annonseras ut i Föglöbladet och läggs på hemsidan i kalendern!

Mera information
På Föglö kommuns hemsida www.foglo.ax under rubriken Bygga och bo > Miljö och renhållning; finns mer information om
avfall och återvinning. Där finns bland annat renhållningsplan och lokala bestämmelser med mera. Dokumenten samt
möjlighet till personlig kontakt finns även på kommunkansliet eller på återvinningscentralen under dess öppethållande.

Renhållningsgrundavgift
Renhållningsgrundavgiften är en fast avgift som årligen fastställs av kommunfullmäktige och som debiteras årsvis, i början av
respektive år (senast inom februari månad), för hela året. Samtliga innehavare av beboeliga hus/fritidshus/fastigheter har
skyldighet att anmäla fastigheten till den kommunala renhållningsmyndigheten. Grundavgiften betalas av fastighetsägaren.
Detta ingår i grundavgiften:

tillgång till bemannad återvinningscentral (Föglö ÅVC i Stentorpa), med insamling och omhändertagande av
återvinningsmaterial samt farligt avfall och tillgång till de obemannade återvinningsstationerna (för närvarande fem st; i
Björsboda, Degerby, Sonboda, Sanda och Jyddö),

deponiavfall 1

kostnader för administration, information, kundtjänst och uppfyllande av myndighetsansvar.
Grundavgiften omfattar inte hantering av brännbart restavfall, för vilket på eget initiativ ordnas med fastighetsnära hämtning
alternativt mot avgift förs till Föglö ÅVC.

Befrielse alternativt nedsatt grundavgift
Helt obebodda men beboeliga fastigheter kan efter särskild ansökan befrias från grundavgiften, men förbinder sig då att till
kommunen meddela ifall fastigheten i ett senare skede blir helt eller delvis/säsongsvis bebodd samt att då återgå till att betala
gällande årlig avgift.
För att få en fastighet bedömd såsom obeboelig och därmed avgiftsbefriad förutsätts en särskild fritt formulerad ansökan
skriftligen riktad till byggnads- och tekniska nämnden i Föglö, som därmed ges rätt att göra en egen bedömning av fastighetens
eventuella beboelighet.

Bedömningskriterier vid behandling av reducerad renhållningsavgift alternativt avlyftande av grundavgiften
Kommunen har följande direktiv och riktlinjer som skall vara uppfyllda för avgiftsbefrielse alternativt reducerad avgift:
Ett av följande kriterier ska vara uppfyllt för att erhålla reducerad avgift

kunden använder byggnaden sporadiskt 1-5 dagar under året, ingen övernattning

kunden har egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial vid fritidsfastigheten
Ett av följande kriterier ska vara uppfyllt för att erhålla avgiftsbefrielse

byggnaden står och förfaller eller ingen använder byggnaden. Kunden skall med anhållan om avgiftsbefrielse bifoga
bilder över byggnadens status.

byggnaden står helt obebodd under året. Kunden skall på lämpligt sätt i sin anhållan visa att byggnaden är obebodd.
Till exempel ingen elförbrukning, bildbevis eller annan lämplig information att byggnaden inte är i användning.
Ansökan om befrielse från grundavgift för fastighet bör göras före fakturans förfallodag, och måste göras absolut senast 30.6
det år ansökan avser.
Befintliga beboeliga fastigheter som inte tidigare ingått i kommunens register men som kommunen får kännedom om kan
påföras fastställd avgift upp till två kalenderår retroaktivt. Avfallsavgift för nytillkomna bebyggda fastigheter uppbärs året efter
att byggnadslovet beviljats. Om huset tas i bruk under byggnadsåret måste avfallshanteringen ordnas på av kommunen
föreskrivet sätt.
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Snöplogning
Avgifter för snöplogning

infart 0-100 meter 111,60 €

infart 101-500 meter 148,80 €

infart 501-1000 meter 248,00 €

infart 1001-2000 meter 285,20 €

infart över 2000 meter 372,00 €

grundavgift för företag 186,00 € samt enligt plogarens timdebitering till kommunen
Anmälningsavgift för kunder som ansluter sig mitt i säsongen 55,80 €

Mer information om snöplogning
Under sidan Bygga & bo finns mer information om vägar och plogning! Där ser du till exempel vem som ansvarar för vilket
distrikt! Klicka här så kommer du direkt till informationen!

Socialservice
Måltidstaxa vid Annnagården
För måltider uppbärs följande avgift år 2017:

lunch 7,40 €

middag 6,30 €

dagsersättning (alla mål) 12,00 €
För hemkörning av mat debiteras 2,00 €/gång såvida personen inte erlägger full hemserviceavgift.
Beställning av mat från Annagårdens kök skall göras två dagar före på tel. 50025.

Hemservice
För fortgående och regelbunden hemservice uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och
omfattning samt enligt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Med regelbunden hemservice avses service som
erhålles minst 1 gång/vecka.
För att uppnå en inkomsttrygghet hos klienter som nyttjar hemservice skall minst 23 % av bruttoinkomsten finnas kvar efter att
hemservice, stödtjänst (till exempel måltider) och nettohyra (boende med avdrag för eventuellt bostadsbidrag) har erlagts.
Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan
nämnda betalningsprocent anger.
Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:
Antal personer
Inkomstgräns euro/månad

Betalningsprocent

1

573 €

45 %

2

1.057 €

29 %

3

1.657 €

25 %

4

2.050 €

22 %

5

2.481 €

20 %

6

2.849 €

18 %

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet
för varje därpå följande person. Maximimånadsavgift gäller för alla hushåll som erhåller hemhjälp dygnet runt (det vill säga
även nattetid).
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Nedsatt månadsavgift finns i 3 kategorier:

Personer som erhåller hemservice fler än sju gånger/vecka, erlägger 78 % av maximimånadsavgiften

Personer som erhåller hemservice 3-7 gånger/vecka, erlägger 53 % av maximimånadsavgiften

Personer som erhåller hemservice 1-2 gånger/vecka, erlägger 35 % av maximimånadsavgiften
Minimiavgiften för regelbunden hemservice är 20 euro/månad.

Tillfällig hemservice (avgift per besök): alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång/vecka erlägger en avgift om 8,00
€/besök för besök på upp till en timme. Om besöket tar längre tid än en timme erläggs 5,00 € för varje därpå följande timme.
För de som bor tillfälligt i periodrum uppbärs en hemserviceavgift på 50 € per månad.

Tillsynsavgift: fast avgift 1,00 €/gång. Tillämpas om klienten inte har annan hemservice.
Klädvårdsservice: tvätt och strykning av kläder per maskin: 5,00 €. Servicen ingår i hemserviceavgiften för dem som erlägger
full avgift.

Badningsservice: bad eller bastu jämte transport (färdtjänst) per gång 2,50 €
Städservice: städning av bostad eller därtill anslutna gemensamma utrymmen ("storstädning") per timme självkostnadspris.
Telefonservice: för samtal som personalen ringer, per samtal 0,20 €

Färdtjänst
Behörig att nyttja färdtjänst är

person som har fysisk skada eller långvarig sjukdom som innebär att man inte kan anlita kollektivt trafikmedel utan
oskäligt stora svårigheter

person med syn-, hörsel-, tal- eller psykisk skada som medför att man inte kan orientera sig eller gestalta sin
omgivning
Färdtjänst beviljas av socialnämnden utifrån läkarutlåtande.

Avgift
För färdtjänst erlägger klienten 30 % av de totala taxikostnaderna, dock så att "självriskandelen" alltid är minst 6 €/enkelresa
(dvs. minst 12 € för tur och returresa).
Färdtjänst beviljas för maximalt 8 enkelresor/månad inom Föglö samt 2 enkelresor/månad utanför Föglö men inom Åland.
Socialnämnden kan dock på anhållan, efter prövning, av särskilda skäl bevilja utökad färdtjänst utöver ovanstående.

Vatten och avloppsavgifter
Vatten
För anslutning till kommunalt vattenledningsnät och förbrukning av kommunalt vatten uppbär kommunen vattenavgift enligt
nedan.
Kommunal vattenavgift består av anslutningsavgift, grundavgift och bruksavgift. Anslutningsavgiften fastställs lika för
samtliga fastigheter utgående från rördimensionen och i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS
1979:29).

anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 40 mm 3175 €

anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 50 mm 3470 €

grundavgift: 226,92 €/abonnent/år

bruksavgift: 3,53 €/m3

hyra för kommunal vattenmätare: 55,80 €/år
Anslutningsavgifterna är momsfria, de övriga avgifterna är inklusive moms.
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Avloppsvatten
För avledande av avloppsvatten och dess renande uppbär kommunen avloppsvattenavgift i stöd av LL om avlopssvattenavgift
(ÅFS 23/74) enligt nedan.
Avloppsavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift (LL om avloppsvattenavgift § 3).
Grunden för bestämmande av anslutningsavgiften för samtliga byggnader utgår från LL om avloppsvattenavgift samt LL om
allmänna vatten- och avloppsverk.
För samtliga byggnader debiteras en anslutningsavgift per hus + en tilläggsavgift per lägenhet inom byggnaden. Avgiften
fastställs lika för samtliga lägenheter utgående från LL om avloppsvattenavgift.
Angående bestämmande av anslutningsavgift på basen av nytta i vissa fall stadgas i 4 § 4 mom. i LL om avloppsvattenavgift.
Om bestämmande av bruksavgift med beaktande av avloppsvattnets exceptionella beskaffenhet eller mängd samt övriga
exceptionella förhållanden stadgas i 5 § 2 mom. LL om avloppsvattenavgift.

anslutningsavgift 3200 €/hus + 1230 €/lägenhet

byggnader utanför verkets verksamhetsområde 2590 € + 900 €/lägenhet

bruksavgift: 5,77 €/m3
Anslutningsavgifterna är momsfria, de övriga avgifterna är inklusive moms.

Mottagande av septisktankslam



mottagningsavgift för septisktankslam från slutna system 23,56 €/m3
mottagningsavgift för septisktankslam från 3-kammarbrunn 34,72 €/m3
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