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ANLÄGGNINGSAVGIFTER FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2021
Bostadsfastighet
Framdragningsavgift
Förbindelsepunkter för V, S & Df
Avgift per m2 tomtyta
Avgift per byggnadsenhet
Avgift Df utan förbindelsepunkt
Annan fastighet (industrifastigheter m m)
Framdragningsavgift
Förbindelsepunkter för V, S & Df
Avgift per m2 tomtyta
Avgift Df utan förbindelsepunkt
(V=Vattenförsörjning, S=Spillvatten, Df= Dagvatten fastighet)

2020
41 152 kr
44 238 kr
17 kr
22 470 kr
12 519 kr

2021 inkl moms
44 238 kr
47 556 kr
17 kr
22 470 kr
12 519 kr

41 152 kr
43 977 kr
54 kr
12 519 kr

41 152 kr
43 977 kr
54 kr
12 519 kr

BRUKNINGSAVGIFTER FÖR VATTEN OCH AVLOPP
Hushåll, kontor och likvärdiga
Fast avgift
Vatten & avlopp
Enbart vatten
Enbart avlopp
Byggnadsenhet vatten
Byggnadsenhet avlopp
Rörlig avgift
Vatten & avlopp
Enbart vatten
Enbart avlopp
Fritidshus
Fast avgift
Vatten & avlopp, fastighet
Enbart vatten, fastighet
Enbart avlopp, fastighet

2020

2021

3 512 kr/år
1 759 kr/år
1 759 kr/år
632 kr/år
632 kr/år

3 512 kr/år
1 759 kr/år
1 759 kr/år
632 kr/år
632 kr/år

40 kr/m³
20 kr/m³
20 kr/m³

40 kr/m³
20 kr/m³
20 kr/m³

3 512 kr/år
1 759 kr/år
1 759 kr/år

3 512 kr/år
1 759 kr/år
1 759 kr/år

Vatten & avlopp, förbrukning
Enbart vatten, förbrukning
Enbart avlopp, förbrukning

3 202 kr/år
1 601 kr/år
1 601 kr/år

3 202 kr/år
1 601 kr/år
1 601 kr/år

Vatten & avlopp, byggnadsenhet
Enbart vatten, byggnadsenhet
Enbart avlopp, byggnadsenhet

1 264 kr/år
632 kr/år
632 kr/år

1 264 kr/år
632 kr/år
632 kr/år

Obebyggd tomt

3 511 kr/år

3 511 kr/år
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AVFALLSTAXA
Avgifter för fastigheter och verksamheter i Dorotea kommun
VÅRA KOSTNADER ÄR DINA UTGIFTER
Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd av
skattemedlen.
REGLER OCH TAXOR
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Dorotea kommuns
egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också
kommunfullmäktige som beslutar om avfallstaxan.
Avgifterna gäller fr o m 2021-01-01, efter ett beslut i fullmäktige 2020-12-07, § 84.
TEKNISKA ENHETEN
I Dorotea är det Tekniska enheten som sköter hämtning och behandling av hushållsavfall,
med hjälp av externa entreprenörer. Det är också till dem du vänder dig med de ansökningar
och beställningar som nämns i denna information, se kontaktuppgifter på sista sidan.
I alla priser som anges ingår moms. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel.

VAD FÅR DU FÖR PENGARNA?
En hundralapp i avgift används för att täcka flera kostnader.
Farligt avfall, grovavfall, administration, service mm
32 kr
Drift och underhåll av miljöstation och åvc där farligt avfall som t ex färgrester, lysrör och
batterier samt grovavfall som t ex trä, metall och trädgårdsavfall tas emot för vidare
behandling eller deponering. Även planering, utveckling, kundservice samt datatjänster,
annonser, webbinformation och tryckt material.
Avfallsinsamling och behandling
48 kr
Inköp, drift och underhåll av kärl, transport av hushållsavfall samt energiåtervinning.
Moms
20 kr
Fördelningen av kostnader för villa-abonnemang med lyfttaxa och 14-dagarstömning av kärl
på 180-190 liter.
En vanlig släpvagn 150*260 cm ej höga lemmar.
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AVGIFTER FÖR FLERFAMILJSHUS OCH SAMFÄLLIGHETER
FAST KOSTNAD FÖR HUSHÅLL
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och
miljöstationer.
Lägenheter
691 kr/år
INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgiften består av en hämtnings- och behandlingsavgift beroende på kärlets storlek. Avgiften
registreras vid tömning av kärlet.
Rörlig avgift, per tömning
180-190 liter
360-370 liter
660-670 liter
65 kr
128 kr
228 kr
EXTRA SÄCK
För egen extra säck på högst 160 liter och max 15 kg i samband med ordinarie tömning,
debiteras extra. OBS! Förbeställning ska göras minst tre vardagar innan, kontakta Tekniska
enheten.
Extra säck
89 kr/säck
EXTRA HÄMTNING
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift plus den ordinarie
tömningsavgiften. Extra hämtning ska beställas hos Tekniska enheten i god tid.
Extra hämtning
800 kr
ÖVERFULLT KÄRL
Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Överfullt kärl innebär att locket inte går att stänga.
Överfullt kärl
125 kr
BYTE AV ABONNEMANG OCH BEHÅLLARE
Hyran av sopkärlet ingår insamlings- och behandlingsavgiften. En gång per år har
abonnenten rätt att ändra antal och storlek på kärl utan extra avgift, räknat från det datum
abonnenten ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per ändringstillfälle
med:
Ändring av abonnemang
200 kr
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GROV- OCH TRÄDGÅRDSAVFALL
Grov-avfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i
hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller
farliga ämnen.
Till grov-avfallet räknas bla: möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre
mängder trädgårdsavfall. Grov-avfall och el-avfall kan utan avgift lämnas till någon av
återvinningscentralerna, detta ingår i grundavgiften.
FARLIGT AVFALL
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall
kan lämnas utan avgift på återvinningscentralerna samt miljöboden.
Exempel på farligt avfall är: färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar,
fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall ingår
också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri.
BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Bygg och rivningsavfall ingår inte i hushållssopor. För mindre mängder debiteras ingen avgift,
är det större mängder (mer än en vanlig släpvagn) debiteras det enligt nedan.
Bygg och rivningsavfall, per ton:
Bygg och rivningsavfall, per kubik
Rent, obehandlat trä/virke, per ton
Behandlat trä, per ton
Tryckimpregnerat, per ton

2 882 kr
724 kr
910 kr
2 510 kr
3 000 kr
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AVGIFTER FÖR BOENDE I VILLA
FAST KOSTNAD FÖR HUSHÅLL
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och
miljöstationer.
Villor
1 137 kr/år
INSAMLINGSAVGIFT OCH LYFTTAXA
Avgiften består av en hämtnings- och behandlingsavgift beroende på kärlets storlek. Avgiften
registreras vid tömning av kärlet.
Rörlig avgift, per tömning
180-190 liter
360-370 liter
65 kr
128 kr
EXTRA SÄCK
För egen extra säck på högst 160 liter och max 15 kg i samband med ordinarie tömning,
debiteras extra. OBS! Förbeställning ska göras minst tre vardagar innan, kontakta Tekniska
enheten.
Extra säck
89 kr/säck
EXTRA HÄMTNING
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift plus den ordinarie
tömningsavgiften. Extra hämtning ska beställas hos Tekniska enheten i god tid.
Extra hämtning
800 kr
ÖVERFULLT KÄRL
Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Överfullt kärl innebär att locket inte går att stänga.
Överfullt kärl
125 kr
BYTE AV ABONNEMANG OCH BEHÅLLARE
Hyran av sopkärlet ingår insamlings- och behandlingsavgiften. En gång per år har
abonnenten rätt att ändra antal och storlek på kärl utan extra avgift, räknat från det datum
abonnenten ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per ändringstillfälle
med:
Ändring av abonnemanget
200 kr
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GROV- OCH TRÄDGÅRDSAVFALL
Grov-avfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i
hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller
farliga ämnen.
Till grov-avfallet räknas bl a: möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre
mängder trädgårdsavfall. Grov-avfall och elavfall kan utan avgift lämnas till någon av
återvinningscentralerna, detta ingår i grundavgiften.
FARLIGT AVFALL
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall
kan lämnas utan avgift på återvinningscentralerna samt miljöboden.
Exempel på farligt avfall är: färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar,
fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall ingår
också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri.
BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Bygg och rivningsavfall ingår inte i hushållssopor. För mindre mängder debiteras ingen avgift,
är det större mängder (mer än en vanlig släpvagn) debiteras det enligt nedan.
Bygg och rivningsavfall, per ton
2 882 kr
Bygg och rivningsavfall, per kubik
724 kr
Rent, obehandlat trä/virke, per ton
910 kr
Behandlat trä, per ton
2 510 kr
Tryckimpregnerat, per ton
3 000 kr
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AVGIFTER FÖR FRITIDSBOENDE
Som fritidshusägare kan man – om man av någon anledning inte kan ha sopkärl – köpa
betalsäck. I säckavgiften ingår tömningsavgiften. Säcken kan sedan lämnas till inköpsstället i
kärl avsett för betalsäckar. Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl.a. bekostar
återvinningscentraler och miljöstationer.
Fritidshus
914 kr/år
INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgiften består av en hämtnings- och behandlingsavgift beroende på kärlets storlek. Avgiften
registreras vid tömning av kärlet.
Rörlig avgift, per tömning
180-190 liter
65 kr
Vägföreningar med fritidshusbebyggelse kan teckna ett abonnemang för hämtning- och
behandling, även för större kärl. Grundavgift belastar då varje fastighet medan föreningen
belastas med hämtning- och behandlingsavgift.
BETALSOPSÄCK
I stället för att ha ett sopkärl kan fritidshusägare köpa betalsopsäckar. Säckarna säljs
styckevis eller i rullar om 10 st. När säcken fyllts kan den efter kontakt med personal på
säljstället lämnas där.
Betalsopsäckar
80 kr/st
EXTRA SÄCK
För egen extra säck på högst 160 liter och max 15 kg i samband med ordinarie tömning,
debiteras extra. OBS! Förbeställning ska göras minst tre vardagar innan, kontakta Tekniska
enheten.
Extra säck
89 kr/säck
EXTRA HÄMTNING
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift plus den ordinarie
tömningsavgiften. Extra hämtning ska beställas hos Tekniska enheten i god tid.
Extra hämtning
800 kr
ÖVERFULLT KÄRL
Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Överfullt kärl innebär att locket inte går att stänga.
Överfullt kärl
125 kr
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BYTE AV ABONNEMANG OCH BEHÅLLARE
Hyran av sopkärlet ingår insamlings- och behandlingsavgiften. En gång per år har
abonnenten
rätt att ändra antal och storlek på kärl utan extra avgift, räknat från det datum abonnenten
ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per ändringstillfälle med:
Ändring av abonnemang
200 kr
GROV- OCH TRÄDGÅRDSAVFALL
Grov-avfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i
hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller
farliga ämnen.
Till grov-avfallet räknas bl a: möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre
mängder trädgårdsavfall. Grov-avfall och elavfall kan utan avgift lämnas till någon av
återvinningscentralerna, detta ingår i grundavgiften.
FARLIGT AVFALL
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall
kan lämnas utan avgift på återvinningscentralerna samt miljöboden.
Exempel på farligt avfall är: färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar,
fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall ingår
också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri.
BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Bygg och rivningsavfall ingår inte i hushållssopor. För mindre mängder debiteras ingen avgift,
är det större mängder (mer än en vanlig släpvagn) debiteras det enligt nedan.
Bygg och rivningsavfall, per ton
2 882 kr
Bygg och rivningsavfall, per kubik
724 kr
Rent, obehandlat trä/virke, per ton
910 kr
Behandlat trä, per ton
2 510 kr
Tryckimpregnerat, per ton
3 000 kr
LATRIN (UTEDASS)
Latrinkärl hämtas och omhändertas mot ersättning. Latrinkärlet måste vara stabilt, ha ett
tättslutande lock samt greppvänlig lyftkant. Kärlet får rymma max 40 liter och väga max 15
kg. Detta gäller även om latrinkärlet lämnas själv på ÅVC. Lämnas latrinkärlet in på ÅVC ska
det läggas i behållare för brännbart avfall.
Hämtning och omhändertagande av latrinkärl
1 500 kr
Inlämning av latrinkärl
500 kr*
*Meddela Tekniska enheten innan latrinkärl lämnas in.
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SLAMTÖMNING BRUNN OCH TANK
Ordinarie tömning. I grundavgiften ingår slangdragning upp till 21 meter. För extra slang
tillkommer ytterligare avgift.
Slamvolym

Högst
1-6 m³
7-10 m³
11 m³ och mer
5-10 m³

Avgift
1 683 kr
3 050 kr
3 245 kr + 190 kr m³ över 11 m³
Slutna tankar
3 050 kr
Bad-disk och tvättbrunn
841 kr
Extra slang, 22-35 m
136 kr
Extra slang, 36-55 m
274 kr
Extra slang, över 55 m
950 kr
Vid samtidig tömning av en extra brunn/tank på samma fastighet tillkommer 900 kr per
enhet – under förutsättning att de har samma tömningsintervall
För extra slamtömning (budning) gäller ordinarie pris enligt ovan + ett tillägg för:
Tömning av brunn inom 8 dygn
841 kr
Tömning av brunn inom 24 timmar
1 683 kr
Tömning av tank inom 8 dygn
841 kr
Tömning av tank inom 24 timmar
1 683 kr
Tömning under helg
1 683 kr
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske
870 kr
Krav på närvaro vid tömning/specificerad tömningstid 870 kr
Lyft av tungt lock som kräver två personal
870 kr
Extra slamtömning beställs via Dorotea kommun, även e-post kan användas vid budning
8 dygn
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AVGIFTER FÖR FÖRETAG OCH VERKSAMHETER
FAST KOSTNAD FÖR FÖRETAG OCH VERKSAMHETER
I Dorotea kommun har de företag och verksamheter som betalar en fast avgift rätt att nyttja
kommens återvinningscentraler.
Företag och verksamheter

1 025 kr/år

INSAMLINGSAVGIFT OCH LYFTTAXA
Avgiften består av en behållaravgift samt en avgift som registreras vid tömning av behållaren
Typ av avgift
Rörlig avgift, per tömning

190 liter hushållsavfall
65kr

VERKSAMHETSAVFALL
Kärl för brännbart verksamhetsavfall
Hyra

190 liter
150 kr/år

370 liter
250 kr/år

660 liter
400 kr/år

Företag är fria att själv anlita transportör för sitt brännbara verksamhetsavfall. Brännbart
verksamhetsavfall som lämnas till kommunen måste ofta bearbetas innan förbränning, vilket
medför en extrakostnad. Detta ska därför vägas in vid Dorotea Återvinningscentral och
debiteras sedan enligt nedan.
Avgift per ton brännbart verksamhetsavfall

2 910 kr/ton

DEPONI FÖR INERT AVFALL
Inert avfall kan lämnas till kommunen för deponi. Avfallet ska vägas in vid Dorotea
Återvinningscentral. Inert avfall är avfall som inte förändras nämnvärt. Det innebär att det
inte löses upp, inte brinner och inte reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt.
Det ska i princip inte finnas några föroreningar i avfallet eller det vatten som kan komma
från en avfallsdeponi med inert avfall. Exempel på inert avfall är jord, sten, keramik, glas,
tegel, betong mm.
Avgift för inert avfall till deponi

3 468 kr/ton

EXTRA SÄCK
För egen extra säck på högst 160 liter och max 15 kg i samband med ordinarie tömning,
debiteras extra. OBS! Förbeställning ska göras minst tre vardagar innan, kontakta Tekniska
enheten.
Extra säck

89 kr per säck.
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EXTRA HÄMTNING
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift plus den ordinarie
tömningsavgiften. Extra hämtning ska beställas hos Tekniska enheten i god tid.
Extra hämtning

800 kr

ÖVERFULLT KÄRL
Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Överfullt kärl innebär att locket inte går att stänga.
Överfullt kärl

125 kr

BYTE AV ABONNEMANG OCH BEHÅLLARE
Hyran av sopkärlet ingår insamlings- och behandlingsavgiften. En gång per år har
abonnenten rätt att ändra antal och storlek på kärl utan extra avgift, räknat från det datum
abonnenten ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per ändringstillfälle
med:
Ändring av abonnemang

200 kr

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Bygg och rivningsavfall ingår inte i hushållssopor.
Sorterat material från företag och verksamheten
PVC-plast, per ton
Rent trä, per ton
Tryckimpregnerat trä, per ton
Behandlat trä per ton
Oljeavfall
Oljeavfall /m3
Oljeavfall, 200 liters fat
Oljeavfall, dunkar 1-20 liter
Oljeavfall, väl tömda oljefat
Oljeavfall, oljefilter
Oljeavfall, hydraulslang
PCB olja tas ej emot

Avgift
2 850 kr
910 kr
3 000 kr
2 510 kr
Avgift
725 kr
280 kr
3 kr/liter
43 kr/st
14 kr/st
35 kr/kg
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ÖVRIGT FARLIGT AVFALL FRÅN FÖRETAG
Farligt avfall från företag och verksamheter tas ej emot utan hänvisas till annan aktuell
mottagare.
Elektronik - vitvaror
Elektronik/kg, ej producent material. Inbyggt elmaterial
Kylmöbler, vitvaror mindre än 0,6 x 0,6 x 2,0 meter
Kyldiskar, stora frysskåp och dylikt
Värmepumpar

Avgift
14 kr/kg
Fritt
996 kr/st
996 kr/st

I de fall återvinning inte kan ske, tillkommer en hanteringsavgift motsvarande faktisk
kostnad

SOPBILENS HÄMTSCHEMA
Måndagar jämna veckor
Rajastrand, Högland, Storbäck, Risbäck, Brännåker, Dabbnäs, Avasjö, Borga, Storjola, Sutme.

Tisdagar jämna veckor
Dorotea samhälle

Onsdagar udda veckor
Granberget, Häggås, Mårdsjö, Risnäset, Lajksjö, Svanaby, Granåsen,
Lavsjö, Grynberget, Bergbacka.

Torsdagar udda veckor
Skavåsen, Ullsjöberg, Storberget, Fågelsta, Rockvattnet, Bellvik, Nappsjö, Lövstrand,
Sörstrand, Arksjö, Västra och Östra Ormsjö, Månsberg, Barnäs, Granliden, Veksjön, Tvåtjärn,
Avaträsk, Måntorp, Fjälltuna, (veckotömningar samhället).
Är din by inte uppräknad ovan? Kontakta då Tekniska enheten på
0942-140 00 eller britta.bjorklund@dorotea.se så talar vi om när din soptunna
töms!
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HYRESLISTA 2021

Avloppsrensmaskin (blå)
Bergborrar
Bergborrmaskin Pionär 120
Bergborrmaskin till kompressor
Bilmaskin till kompressor
Domkraft (kärring)
Kablar, 380V 16A
Kablar, 380V 32A
Kablar, 380V 63A
Kapsåg
Pumpar bensindrivna
Pumpar el
Rensband
Såmaskin
Trädgårdsvält
Wibroplatta (gamla)
Wibrovält
ÅngTina
TMA vagn
Traktorvält
Saxlift

Avgift exkl. moms
335 kr/dag
145 kr/byggdag
505 kr/byggdag
250 kr/byggdag
250 kr/byggdag
100 kr/dag
60 kr/dag
70 kr/dag
100 kr/dag
175 kr/dag + 200 kr/mm coromantslitage
200 kr/byggdag
180 kr/byggdag
75 kr/dag
90 kr/dag
90 kr/dag
440 kr/byggdag
Pris enl överenskommelse
655 kr/dag
1 295 kr/dag
1 080 kr/dag
870 kr/dag
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GVA-ENHETEN

Övrigt
Vattenmätare
Gravitationslås
Bygellås
Nyckel
Betalsäck 160 L
Timkostnader
Parkarbetare kr/tim
GS:are inkl soc.konstader kr/tim
Lokalvårdare
Tjänstemän inkl soc.kostnader kr/tim
Lastbil inkl.förare kr/tim
Traktor inkl. förare kr/tim
Gräsklippare inkl.förare kr/tim
Lastbil + ångpanna inkl.förare + extra man kr/tim
Spolvagn inkl.förare + extra man kr/tim
Drag bil/buss kr/mil
Skylift kr/tim
Skylift inkl.förare kr/tim
Saxlift kr/tim
Saxlift kr/dygn
Interna debiteringar
Lastbil kr/tim
Traktor kr/tim
Buss/Bil kr/mil

Exklusive moms
2021 Internt
2021 Externt

82 kr

240 kr
295 kr
295 kr

408 kr
377 kr
42 kr
82 kr

345 kr

635 kr
585 kr
1 110 kr
1 035 kr
55 kr
285 kr
580 kr
150 kr
1 165 kr

1 265 kr
1 150 kr
55 kr

150 kr
1 165 kr

345 kr
295 kr
47 kr
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TAXOR OCH AVGIFTER INKL. MOMS
GATUKOSTNADSERSÄTTNING
Grundavgift kr/tomt
Tilläggsavgift kr/m2 tomtyta

25 000kr
15 kr

TOMTPRISER
Inom detaljplanerat bostadsområde kr/m2
Utom detaljplanerat bostadsområde kr/m2

45 kr
29 kr

TILLSTÅND ATT LÄGGA ORDVÄRMESLANG KOMMUNENS MARK
Tillstånd
Viste om anvisningar ej följs

2 000 kr
20 000 kr

TAXOR FORDONSFLYTT
Flyttning av fordon
4 000 kr/fordon
Hyra uppställningsplats omhändertaget
30 kr/dygn
fordon
I övrigt uppkomna kostnader som ej finns i någon av kommunens taxor får beslutas av
bemyndigad tjänsteman
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AVGIFTER I KOSTENHETEN 2021
I särskilt boende fastställs kostnaden för mat till 3671 kr per månad.
Höjning till snittet av 15 andra kommuner uppräknat med 300 kr från år 2020.
AVGIFT FÖR LANDSTINGET 2021
Månadsavgift 3 856 kr.
Överstigande dagsportioner 128 kr.
Priset pensionär gäller för pensionär med bistånd.
Övriga går under anhörig där kostnad för lunch är 100 kr.
Uppräknat 3% utifrån SKL:s prognos PKV
AVGIFTER MAT BERGVATTENGÅRDEN
Pensionärer med kuponger, lunch
Pensionärer med kuponger, middag
Anhöriga till pensionärer, lunch
Anhöriga till pensionärer, middag
Storhelger lunch. Priset gäller samtliga
kategorier utom pensionärer med bistånd
Barn till anhöriga under 16 år, lunch
Läsk och öl
Kaffe
Te
Smörgås, färdiga olika sorter
Bulle, Mazarin, Godbit
AVGIFTER HEMTJÄNSTEN OCH OMSORGEN
Matlåda hemtjänsten, huvudrätten lunch.
Särskilda omsorgen, huvudrätten lunch.
AVGIFTER PERSONAL
Lättlunch/matlåda
Paj, matlåda, sallad & dryck, vad köket har att erbjuda.
Lunch
Varmrätt med tillbehör enl. matsedel, smör, bröd & dryck.
Beställs senast kl: 9.00
AVGIFTER FÖR ELEVER FRÅN ANDRA SKOLOR
Lunch (grundskola, gymn)

75,00 kr
70,00 kr
100,00 kr
91,00 kr
118,00 kr
77,00 kr
17,00 kr
17,50 kr
9,00 kr
26-36 kr
10-25 kr

53,50 kr
53,50 kr

53,50 kr
95,00 kr

24,00 kr

19

