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Udvikling, By og Land 

 2021 2022 

Affaldsområdet 
 Kr. inkl. 

 moms 
Kr. inkl. 
moms 

Private husholdninger   

Dagrenovation pr. husstand pr. år 1.242,00 1.258,00 

Tilkøb af ekstra affaldsmateriel   

1 ekstra rød spand 180 l, tømmes hver 2. uge 715,00 724,00 

1 ekstra grøn spand 140 l, tømmes hver 2. uge 527,00 534,00 

1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1.242,00 1.258,00 

Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel   

Rød spand 180 l inkl. Udbringning 636,00 648,00 

Grøn spand 140 l inkl. Udbringning 495,00 504,00 

Renovationsstativer inkl. udbringning 1.173,00 1.195,00 

Affaldscontainere   
400 l grøn, tømmes hver 2. uge 998,00 1017,00 
400 l rød, tømmes hver 2. uge 1.344,00 1.369,00 

400 l rød, tømmes hver uge 2.462,00 2.508,00 

600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge 1.165,00 1.187,00 

600/660 l rød, tømmes hver 2. uge 1.620,00 1.650,00 

600/660 l rød, tømmes hver uge 3.015,00 3.070,00 

770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge 1.307,00 1.331,00 

770/800 l rød, tømmes hver 2. uge 1.896,00 1.931,00 

770/800 l rød, tømmes hver uge 3.196,00 3.255,00 

Ekstra renovationssække   

Renovationssække inkl. afhentning og behandling 30,00 31,00 

Foringsposer   

Foringspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk. 94,00 96,00 

Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk. 532,00 541,00 

Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk. 1.302,00 1.326,00 

Genbrugsstation     
Gebyr for genbrugsstationer 1017,00 1.067,00 

Kubeordning   
Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og 36,00 56,00 
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 2021 2022 

etablering) 

Øvrige ordninger   

Håndtering af farligt affald 14,00 14,00 

Kontrolforanstaltninger af Mårum Losseplads 17,00 21,00 

Gebyr for anvisning af jord   6,00 7,00 

Administrationsgebyr for private husholdninger 223,00 228,00 

Erhverv 

Dagrenovation   

1 ekstra rød spand 180 l 715,00 724,00 

1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1.242,00 1.267,00 

Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel   

Rød spand 180 l inkl. Udbringning 593,00 648,00 

Renovationsstativer inkl. udbringning 1.123,00 1.195,00 

Ekstra renovationssække   

Renovationssække inkl. afhentning og behandling 30,00 31,00 

Foringsposer   

Foringspose til 180 l spand pr. rulle á 100 stk.  94,00 96,00 

Foringspose til 400 l spand pr. rulle á 100 stk.  532,00 541,00 

Foringspose til 800 l spand pr. rulle á 100 stk.  1.302,00 1.326,00 

Affaldscontainere   

400 l rød, tømmes hver 2. uge 1.344,00 1.369,00 

400 l rød, tømmes hver uge 2.462,00 2.508,00 

600/660 l rød, tømmes hver 2. uge 1.620,00 1.650,00 

600/660 l rød, tømmes hver uge 3.015,00 3.070,00 

770/800 l rød, tømmes hver 2. uge 1.896,00 1.931,00 

770/800 l rød, tømmes hver uge 3.196,00 3.255,00 

Pris for tømning af scannede containere. Der betales for det faktiske antal 
tømninger via scanning 

Pris pr. scannet tømning af 400 l container 48,00 48,00 

Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container 90,00 91,00 

Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container 102,00 103,00 

Pris pr. scannet tømning af 8 m3 rød 1.002,00 1.005,00 

Pris pr. scannet tømning af 10 m3 rød 1.252,00 1.257,00 

Pris for køb af engangsbillet for erhvervs brug af genbrugsstationerne 

Personbiler (inkl. 0-5 kg farligt affald) 125,00 138,00 
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Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald) 188,00 200,00 

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald) 219,00 238,00 

10 kg farligt affald (tillæg) 62,50 75,00 

Årskort for erhvervs brug af genbrugsstationerne 
Bygge og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer 
erhvervsaffald 
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 12.375,00 12.000,00 

Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 12.375,00 12.000,00 

Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 18.000,00 22.000,00 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere 

Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 6.875,00 6.500,00 

Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 6.875,00 6.500,00 

Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 10.125,00 11.875,00 

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år 

Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 1.000,00 1.000,00 

Øvrige virksomheder end de ovennævnte   

Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 6.250,00 7.875,00 

Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 11.500,00 11.875,00 

Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) 13.750,00 17.375,00 

Farligt affald   

Alle virksomhedskategorier, alle biltyper, hvert kilo ud over 
de første 5 kg 62,50 75,00 
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Bemærkninger til Affaldsområdet 
Taksterne for affaldsområdet er opdelt så alle ordninger (genbrugsstationer, dagrenovation, 
administration, Mårum losseplads, anvisning af jord mm.) har en selvstændig takst.  
 
Private husholdninger 
Opkrævning vedr. dagrenovation, brug af genbrugsstationer, kubeordning, farligt affald, 
Mårum losseplads, anvisning af jord, samt administration foretages via ejendomsskatten. 
Der opkræves ikke moms af ovenstående ordninger.  
 
Under øvrige ordninger er der oprettet takst for håndtering af farligt affald. Taksten skal 
dække de udgifter affaldsområdet afholder i forbindelse med borgernes mulighed for at 
aflevere f.eks. medicinrester på apotekerne.  
 
Erhvervsvirksomheder 
Virksomheder skal betale for at benytte genbrugsstationerne. Virksomheder tilmelder sig via 
Vestforbrænding, der administrerer ordningen. Virksomheder kan vælge at købe årskort eller 
benytte engangsbilletter. Taksterne på dette område er fastsat af Vestforbrænding.  
Erhverv kan vælge at deltage i den kommunale dagrenovationsordning jf. 
erhvervsaffaldsregulativet, som opkræves via ejendomsskatten.  

 2021 2022 

 Kr. inkl.  
moms 

Kr. inkl.  
Moms 

Skorstensfejning 

Taksterne følger KL's vejledende takster på området. 

For skorstensfejning betales: 

For første skorsten indtil 10 m højde 138,25 140,56 

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme 
skorsten 108,29 110,10 

For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 
yderligere 4,90 4,99 

For rensning af centralkedler 315,61 320,89 

For rensning af brændeovne 157,76 160,40 

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, 
fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%. 

For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for 
yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter 
fyrets størrelse. 

For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 
239 af 27. april 1993, betales: 
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For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for 
første m 73,13 74,35 

For efterfølgende påbegyndt m 35,66 36,26 

For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm 
betales for første m 145,81 148,25 

For efterfølgende påbegyndt m 73,13 74,35 

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har 
mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der 
tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal 
udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt 
befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. 

For brandpræventivt tilsyn, herunder syn i forbindelse med 
afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på 
en ejendom 

138,25 140,56 

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til 
enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for 
statens tjenestemænd. 

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af 
delene udskiftes 524,00 532,75 

Påtegning af prøvningsattest 143,75 146,15 

Bemærkninger: 
Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig 
bygning med egen postadresse. 
 

Rottebekæmpelse 

I henhold til bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunen opkræve gebyr til 
dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret pålægges 
samtlige faste ejendomme i kommunen, og opkræves som en andel af ejendomsværdien. 
Kommunen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets 
størrelse. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatterne. 
 

Miljøtilsyn og miljøgodkendelse 

 Kr. Kr. 

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser er fastsat i 
bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og 
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v. (BEK nr. 1475 af 12.12.2017). 
Taksterne offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk og sættes ind i dette takstblad når de regulerede 
takster for 2022 er fastsat. 
 

433,41  
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Vejtilsyn private fællesveje 

 Kr. Kr. 

Ifølge Lov om Private fællesveje kan kommunerne opkræve et 
gebyr for behandling af vejtilsynssager på private fællesveje. 
Gebyrer beregnes på baggrund af en timepris og et eksakt 
tidsforbrug ved den enkelte sag. 
Taksten svarer til timeprisen. 
 

745,00 760,00 

Parkeringsfond 
Bidrag til parkeringsfonden udgør senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m2 i 
gældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn. 
 

Kørsel 
 Kr. Kr. 

Kørsel til træning og aktivitet (pr. måned) 180,00 183,00  

Kørsel til beskyttet beskæftigelse 

I henhold til bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011 skal personer, der udfører lønnet 
arbejdet i beskyttet beskæftigelse, selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra 
virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Nødvendige 
befordringsudgifter derudover indenfor den billigste befordringsmulighed afholdes af 
kommunen. 
Udgiften til befordring for den enkelte borger kan ikke overstige 30 procent af 
vedkommendes indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat. 
 

Kørsel til specialundervisning til voksne og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 

Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til den fornødne befordring mellem 
hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsessted for personer, der deltager i uddannelse. 
 

Byggesagsbehandling 
 Kr. Kr. 

Ifølge Byggeloven er der pr. 1. januar 2015 indført krav om, 
at hvis kommunerne opkræver byggesagsgebyr, skal det ske 
på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den 
enkelte byggesag. 
Taksten svarer til timeprisen, som beregnes pr. påbegyndt 15. 
minut. 
 

772,00 787,00  
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Børn, Idræt og Familie 

 
Dagtilbudsområdet 2021 2022 

 Kr. pr. 
måned 

Kr. pr. 
måned 

Daginstitutioner   

Integrerede institutioner – børn under 3 år – 49,5 timers åbningstid 3.050,00 3.143,00 

Integrerede institutioner – børn under 3 år – 52 timers åbningstid 3.204,00 3.302,00 

Integrerede institutioner – børn over 3 år – 49,5 timers åbningstid 1.820,00 1.861,00 

Integrerede institutioner – børn over 3 år – 52 timers åbningstid 1.912,00 1.954,00 

Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år – 30 timer 1.849,00 1.905,00 

Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år – 30 timer 1.103,00 1.128,00 

Frokostmåltidsordning* 
  

Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den 
almindelige forældrebetaling 

524,00 535,00 

Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den 
almindelige forældrebetaling 

586,00 598,00 

Dagpleje   

Heltidsplads 3.458,00 3.533,00 

Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel 2.161,00 2.208,00 

Privat pasning 

Tilskud til privat pasning – børn under 3 år 7.703,00 8.232,00 

Tilskud til privat pasning – børn over 3 år til skolestart 4.032,00 4.357,00 

Fritidsordninger (FO)** 

Morgenmodul (0.-5. klasse) 425,00 434,00 

Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.601,00 1.633,00 

Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 940,00 959,00 

Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 400,00 408,00 

Klubtilbud for 6.klasse**   

Klubtilbud for 6. klasse 99,00 101,00 
*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus 
**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub. 
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 Idræt 2021  2022  

  Kr.  Kr. 

Gribskov Svømmehal 

Voksen  

Engangsbillet  45,00 45,00 

10-turskort  300,00 300,00 

Halvårskort voksen/pensionist + 65 år 750,00 750,00 

Årskort voksen/pensionist + 65 år 1.250,00 1.250,00 

Børn til og med 15 år  

Engangsbillet  25,00 25,00 

10-turskort  150,00 150,00 

Halvårskort 400,00 450,00 

Årskort 750,00 750,00 

Pensionist + 65 år  

10-turskort  200,00 200,00 

Familiebillet  

1 voksen og 1 barn 70,00 70,00 

2 voksne og 2 børn  120,00 120,00 

2 voksne og 1 barn  100,00 100,00 

1 voksen og 2 børn  80,00 80,00 

1 voksen og 3 børn  105,00 105,00 

1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet  70,00 70,00 

1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort  450,00 450,00 

Billetter til handicappede 

Handicap og hjælper uden ledsagerkort 1 turs 70,00 70,00 

Handicap og hjælper 10-turskort uden ledsagerkort 450,00 450,00 

Handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs 45,00 45,00 

Handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs 300,00 300,00 

Handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort 750,00 750,00 

Handicap og hjælper med ledsagerkort årskort 1.250,00 1.250,00 

Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs 25,00 25,00 

Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs 150,00 150,00 
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Barn handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort 400,00 400,00 

Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort 750,00 750,00 

  2021  2022  

Gribskov Svømmehal - fortsat  Kr.  Kr. 

Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs 150,00 150,00 

Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort 750,00 750,00 

Aqua fit  

Aqua fit – årskort  2.000,00 2.000,00 

Aqua fit – ½ årskort  1.200,00 1.200,00 

Aqua fit – 10-turskort  400,00 400,00 

Aqua fit – Endagsbillet  60,00 60,00 

Svømmehjælp  

Svømmehjælp – 5-turs billet  Udgår Udgår 

Vandskræk  

Vandskræk – 5-turs billet  Udgår Udgår 

Vandskræk – Eneundervisning pr. gang  Udgår Udgår 

Babysvøm 

Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden 
af)  420,00 420,00 

Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune  

Hele hallen (Pr. time)  1.500,00 1.600,00 

1 bane (Pr. time)  250,00 300,00 

Varmtvandsbassin (Pr. time)  500,00 550,00 

  
Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning ikke er deres 
primære idræt  

Hele hallen (Pr. time)  1.000,00 1.000,00 

1 bane (Pr. time)  200,00 200,00 

Varmtvandsbassin  400,00 400,00 

Kunstgræsbane 

Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune     

Hele banen (Pr. time)  750,00 750,00 

½ bane (Pr. time)  375,00 375,00 

  



11/15 

Ældre, Social og Sundhed 
 

 2021 2022 

 Kr.  Kr.  

Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn)   

Aflastning/flexboliger (ophold og servicepakke) 42,00 43,00 

Døgntakst på midlertidig plads (mad) 123,00 124,00 

Takster for borgere på center (pr. md.)   

Fuldkost med 2 retter mad 3.729,00 3.780,00 

Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)   

Stor hovedret 56,00 57,00 

Mellem/almindelig hovedret 53,00 54,00 

Lille hovedret 50,00 51,00 

Biret 15,00 16,00 

Madpakke 2/2 22,00 23,00 

Madpakke 3/2 32,00 33,00 

Madpakke 3/2 + ostemad 38,00 38,00 

Ekstra stk. mad ifm. madpakke 7,00 7,00 

Takster for borgere på Holbohave, demensdagcenter (pr. dag) 

Forplejning 49,00 50,00 

Vask af tøj i eget hjem (pr. kg.) 

Vasketøj 15,00 15,00 

Kontingenter (pr. år) 

Seniorcenter  450,00 459,00 

Seniorcenter og kort selvtræningsforløb  500,00 509,00 

Seniorcenter og langt selvtræningsforløb  600,00 609,00 

Betaling vedr. mellemkommunal refusion – andre kommuners betaling 

Opholdsbetaling, Centerbolig (mellemkommunal takst, pr. døgn) 1.610,00 1.726,00 

Sociale tilbud (pr. md.) 

Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud 385,00 393,00 
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Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi 
 

 2021 2022 

 Kr.  Kr.  

Biblioteker   

Gebyr ved overskridelse af lånetid 

Børn under 18 år: 

Efter 1 uges varsling kun via e-mail 0,00 0,00 

Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev 0,00 0,00 

Efter 31 dage og derover 0,00 0,00 

Efter 314 dage udsendes via e-mail eller brev erstatningsregning for 
materialet 

123,00 123,00 

Voksne: 

Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via e-mail 20,00 20,00 

Overskridelse med 15-30 dage. Efter 2 ugers varsling via e-mail og 
brev 80,00 80,00 

Efter 31 dage og derover via e-mail eller brev. Gebyr og 
erstatningspris for materiale 150,00 150,00 

Institutioner: 

Ingen gebyr som standard 0,00 0,00 

Efter 2 ugers hjemkaldelse via e-mail og brev 0,00 0,00 

Efter 31 dage via e-mail eller brev. Erstatningsregning for materialet 0,00 0,00 

Kopier (pr. stk.) 

Enkeltpersoner: 

A4 sort/hvid 2,00 2,00 

A4 sort/hvid begge sider 4,00 2,00 

A3 sort/hvid 4,00 4,00 

A3 sort/hvid begge sider 4,00 4,00 

A4 farve 4,00 4,00 

A4 farve begge sider 4,00 4,00 

A3 farve 6,00 6,00 

A3 farve begge sider 6,00 6,00 

Foreninger/institutioner: 

A4 sort/hvid 0,50 0,50 

A4 sort/hvid begge sider 1,00 1,00 

A3 sort/hvid 1,00 1,00 

A3 sort/hvid begge sider 2,00 2,00 

A4 farve 1,00 1,00 

A4 farve begge sider 2,00 2,00 

A3 farve 2,00 2,00 
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 2021 2022 

Biblioteker - fortsat Kr.  Kr.  

A3 farve begge sider 4,00 4,00 

Print 

Sort/hvid 2,00 2,00 

Farve 2,00 2,00 

Laminering   

A4 – 150 micron 5,00 5,00 

A4 – 150 micron med lim 10,00 10,00 

A3 – 150 micron 10,00 10,00 

Ved store opgaver aftales pris   

Musikskolen – virkning fra august 2020 (sæson 2020/2021)   

Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2022 er for skoleåret 2022/2023 

Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) (Pr. 
stk./pr. år)  63,00 65,00 

Gruppeundervisning (pr. måned) 

Musikalsk legestue og Musikalsk forskole 158,00 158,00 

Musikværksted 217,00 220,00 

Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge 393,00 393,00 

Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge 393,00 393,00 

Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge 393,00 393,00 

Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge 320,00 320,00 

Soloundervisning (pr. måned) 

Soloundervisning i 20 min. pr. uge 393,00 393,00 

Soloundervisning i 30 min. pr. uge 589,00 589,00 

Talent tilbud *Nyt 137,00 137,00 

Sammenspil (pr. måned) 

For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor 132,00 132,00 

For alle, der ikke modtager undervisning, koster deltagelse i 
sammenspil 

191,00 191,00 

Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner betaler den fulde lærerløn, da 
der ikke ydes kommunale eller statslige tilskud til denne gruppe: 

Instrumentalundervisning på hold i 45 minutter med 4 elever 437,00 437,00 

Soloundervisning i 20 minutter 789,00 789,00 

Gruppetilbud: 10 ugers forløb med opkrævning i 2 rater (pr.  
rate) 

Garageband 337,00 337,00 

Elektronisk musik 253,00 253,00 

Vi spiller Musik (I dette tilbud er tilknyttet to lærere) 337,00 337,00 

Studieteknik og indspilning 337,00 337,00 

Komposition 202,00 202,00 
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 2021 2022 

 Kr.  Kr.  

Billedskolen (OBS! Forudsat der i budgetprocessen afsættes midler til fortsat drift) 

Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2022 er for skoleåret 2022/2023 

20 ugers kursus: (1. rate) 480,00 486,00 

5 ugers workshop:(1. rate) 154,00 156,00 

Kultursalen 

Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån) 

Foreninger, minimumspris for 5 timer 2.500,00 2.500,00 

Foreninger, heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanding 
efter aftale 

3.000,00-
5.000,00 

3.000,00-
5.000,00 

Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere, minimumspris for 5 
timer 5.000,00 6.000,00 

Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere, 
heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanding efter aftale 

7.000,00-
15.000,00 

7.000,00-
15.000,00 

Ekstra udstyr/lyd og lys (Efter aftale)   

Udvidet oprydning og rengøring efter aftale (Min. pr. gang) 1.800,00 2.000,00 
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Økonomiudvalget 
 
 
 2021 2022 

 Kr.  Kr.  

Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster 

Sundhedskort 

Sundhedskort 210,00  

Taksten vedr. 2022 udmeldes først i november 2021, og kan derfor blive ændret. 

Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget 

Opkrævning 

Gebyr på rykkerskrivelse 250,00 250,00 

Gebyr på underretning om udlægsforretninger 450,00 450,00 

I henhold til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der 
opkræves eller inddrives af kommuner (LBK nr. 56 af 23/01/2018) er der fastsat et 
maksimum på taksten for gebyr på rykkerskrivelser på 250,00 kr. og på taksten for 
underretning om udlægsforretninger på 450,00 kr. 

Folkeregister 

Gebyr for adresseforespørgsel og bopælsattest 75,00 75,00 

I henhold til Lov om Det Centrale Personregister §51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et 
gebyr på indtil 75,00 kr. til dækning af sine omkostninger. 

Ejendomsoplysning og skatteattest 

BBR-meddelelser *) 70,00 70,00 

Ejeroplysninger **) 75,00 75,00 

Skatteattest **) 75,00 75,00 

*) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/3-2008 kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for 
en BBR-meddelelse. BBR-meddelelser kan hentes gratis på www.ois.dk  
 
**) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4-1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på 
højest 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest. 

Gebyr for fotokopier 

A4, kopi pr. stk. 2,00 2,00 

Lokalplaner, kommuneplaner og andre planer der findes digitalt, f.eks. på kommunens 
hjemmeside, udleveres ikke i papirform. Planerne kan downloades fra nettet, f.eks. til egen 
computer eller på bibliotekerne. Der er derfor ikke det samme behov for fotokopiering som 
tidligere. 

 


