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TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023 2023 2022

BORGERSERVICE: 
Taksterne tilpasses løbende efter statens gældende takster
Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00
Legitimationskort til unge 150,00 150,00
Bopælsattester 75,00 75,00
Køreprøve og kørekort 1.000,00 1.000,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år 140,00 140,00
Pas - børn 0-11 år 150,00 150,00
Pas - børn og unge 12-18 år 179,00 178,00
Pas - voksne mellem 18 - og folkepensionsalderen 891,00 890,00
Pas - personer i folkepensionsalderen 379,00 378,00
Foto til pas og/eller kørekort 145,00 145,00
Duplikatkørekort 280,00 280,00
Duplikatkørekort til ny model 280,00 280,00
Dublikatkørekort til lille og stor knallert 130,00 130,00
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert) 280,00 280,00
Midlertidig erstatningskørekort til knallert 130,00 130,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00 280,00
Fornyelse af kørekort til lastbil/bus med/uden anhænger for ansøgere der ikke er fyldt 75 år 180,00 180,00
Køreprøve, kørekort vedr. generhvervelse 890,00 890,00
Førerkort til taxi og limousine 112,00 112,00
Fornyelse af erhvervskørekort 280,00 280,00
Bus og kørelærer 280,00 280,00
Kategori C-D 180,00 180,00
Internationalt kørekort 25,00 25,00
Sundhedskort 220,00 215,00
Lægeskift 220,00 215,00
Trafikbøger 75,00 75,00

OPKRÆVNINGSENHEDEN:
Brevgebyr for udlægsforretning 450,00 450,00
Rykkerskrivelser 250,00 250,00
Rykkerskrivelser på krav under 500 kr. 100,00 100,00
Morarente vedrørende ejendomsskat 0,00 0,00

pr. måned pr. måned

FOLKEBIBLIOTEKET:
Bødetakster:
1. Hjemkaldelse - børn 10,00 10,00
1. Hjemkaldelse - voksne 20,00 20,00
2. Hjemkaldelse - børn 20,00 20,00
2. Hjemkaldelse - voksne 50,00 50,00
Gebyr ved brev/regning - børn 50,00 50,00
Gebyr ved brev/regning - voksne 100,00 100,00
Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr. 
Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr.
Servicetakster:
Fax - indenrigstakst 10,00 10,00
Fax - udenrigstakst 20,00 20,00
Fotokopiering - A4 sort/hvid 2,00 2,00
Fotokopiering - A3 sort/hvid 5,00 5,00
Fotokopiering - A4 farve 5,00 5,00
Fotokopiering - A3 farve 10,00 10,00

AKTINDSIGT
Ved aktindsigter over 100 sider 100,00 -

EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER:
Rottebekæmpelse (en promille af ejendomsværdien) 0,10 0,10



Takstoversigt
TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023 2023 2022

MADSERVICE:
Mad til pensionister (egenbetaling) - Hovedret inkl.. udbringning (= prisloft) 58,00 57,00
Servicepakken, døgnkost (plejecentre) - Fuld kost pr. dag (prisloft = 127,57 kr. 2022 niveau) 105,27 100,13

DAGINSTIITUTIONER:

Dagplejen:
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) 2.988,00 2.901,00

Småbørnsgrupper/vuggestuer:
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) 3.730,00 3.603,00

Børnehaver:
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) 2.021,00 1.944,00
Formiddagsplads pr. måned (11 rater) 1.151,00 1.107,00
Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater) 868,00 835,00
Herudover kan komme betaling for madordninger 

Førskolen:
Fuldtidsplads pr. måned (reelt 3 rater - 11 rater) 2.021,00 1.944,00

Skolefritidsordninger:
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) 1.585,00 1.540,00
Morgenplads pr. måned (11 rater) 396,00 385,00
Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater) 1.186,00 1.153,00

PARKERINGSFOND: (Ekskl. Moms)
P-fond 36.397,00 35.579,00

BYGGESAGSGEBYRER: 
Småbyggeri indenfor byggeretten - -
Øvrige typer af byggerier (timepris pr. medgået tid) 650,00 650,00

HAVNE: (Inkl. moms)
Prisniveauet for Gjøl og Attrup havne er ens.
Jollepladser med lav vanddybde (G-molen på Gjøl og Østmolen i Attrup) 1.985,00 1.945,00
Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads 1.545,00 1.515,00
Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris  
Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning) 165,00 160,00
Gæstebåd (medlem af frihavnsordning) 65,00 65,00
Årskort til benyttelse af slæbested 500,00 490,00
Uden årskort, pr. gang 55,00 50,00
Brug af løftekran Attrup Havn (taksten gælder ikke for aktive medlemmer af Attrup bådelaug) 530,00 520,00
Brug af mastekran Gjøl Havn (taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen) 265,00 260,00

MILJØGEBYR: (Ekskl. Moms)
Pr. ejendom / erhvervsejendom
Vandløbsregulering- og restaurering, herunder 6.697,00 6.697,00
- Regulering af vandløb - ændring af vandløbets skikkelse eller bundkote
- Rørlægning af vandløb
- Sænkning af vandstand eller tørlægning af søer
Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.(§21,stk.4)

Gebyr for jordflytning, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time 500,00 500,00
Gebyr for konkrete anvisninger, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time 500,00 500,00

SKOVBEGRAVELSESPLADS
Årligt vederlag ved tilsyn (max 8 timer) pr time 500,00 500,00
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 AFFALD OG GENBRUG   

  
 HUSHOLDNINGER
 Affaldsordninger for husholdninger og sommerhuse indgår ikke i momsregnskab

 MAD/REST for husholdninger (boliger og fritidsboliger)
 Nye affaldsordninger foråret 2023

 14-dages tømning (ordinær tømmefrekvens)
 
 140 l et-kammer beholder til madaffald 675,00 -
 140 l et-kammer beholder til restaffald 975,00 -
 240 l to-kammer beholder til mad- og restaffald 900,00 -
 240 l et-kammer beholder til madaffald 900,00 -
 240 l et-kammer beholder til restaffald 1.200,00 950,00
 360 l to-kammer beholder til mad- og restaffald 1.150,00 -
 360 l et-kammer beholder til restaffald 1.450,00 -
 400 l beholder til restaffald 1.650,00 1.400,00
 660 l beholder til restaffald 2.100,00 1.875,00
 770 l beholder til restaffald 2.400,00 2.400,00
 
 Mellemugetømning (byområder og sommerhusområder)
 
 140 l et-kammer beholder til madaffald 1.097,00 -
 140 l et-kammer beholder til restaffald 1.097,00 -
 240 l to-kammer beholder til mad- og restaffald 1.350,00 -
 240 l et-kammer beholder til madaffald 1.350,00 -
 240 l et-kammer beholder til restaffald 1.350,00 -
 360 l to-kammer beholder til mad- og restaffald 1.631,00 -
 360 l et-kammer beholder til restaffald 1.631,00 -
 400 l beholder til restaffald 1.856,00 -
 660 l beholder til restaffald 2.363,00 -
 770 l beholder til restaffald 2.700,00 -
 
 Fællesløsning for restaffald ved fritidsboliger
 
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 1-90,0 kvm. 900,00 -
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 90,1-180 kvm. 1.800,00 -
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 180,1-270 kvm. 2.700,00 -
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 270,1 kvm. og derover 3.600,00 -
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 1-6 sengepladser 900,00 -
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 7-12 sengepladser 1.800,00 -
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 13-18 sengepladser 2.700,00 -
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 19-24 sengepladser 3.600,00 -
 Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 25 sengepladser og derover 4.500,00 -

DAGRENOVATION for husholdninger (boliger og fritidsboliger) 
Gældende indtil nye affaldsordninger foråret 2023

 BYOMRÅDE, ugetømning, 52 tømninger pr. år
 1 sæk 748,00 950,00
 140 l beholder 1.190,00 1.350,00
 240 l beholder 1.631,00 1.750,00
 400 l beholder 2.459,00 2.500,00
 600 l beholder 3.397,00 3.350,00
 800 l beholder 4.335,00 4.200,00
 
 LANDOMRÅDE, 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år
 240 l beholder 748,00 950,00
 400 l beholder 1.245,00 1.400,00
 600 l beholder 1.769,00 1.875,00
 800 l beholder 2.349,00 2.400,00
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 SOMMERHUSE
 Sommerordning, 37 tømninger
 1 sæk 555,00 775,00
 140 l beholder 804,00 1.000,00
 240 l beholder 1.135,00 1.300,00
 360 l beholder 1.631,00 1.750,00
 600 l beholder 2.431,00 2.475,00
 800 l beholder 3.232,00 3.200,00
 
 Vinterordning, 7 tømninger
 1 sæk 193,00 175,00
 140 l beholder 248,00 225,00
 240 l beholder 276,00 250,00
 360 l beholder 414,00 375,00
 600 l beholder 552,00 500,00
 800 l beholder 662,00 600,00
 
 HÅNDTERING AF AFFALDSBEHOLDERE, EKSTRA-TØMNINGER M.V.
 2-hjulede beholdere 140-240-360 l, rabat med egen beholder1) Udgået 60,00
 4-hjulede beholdere 400-600-800 l, rabat med egen beholder1) Udgået 150,00
 Rengøring af tilbageleveret beholder (ved manglende rengøring) 225,00 175,00
 Ombytning til mindre beholder, ud over første ændring i året 225,00 175,00
 Unødig ombytning til anden beholder inkl. klargøring og transport 450,00 -
 Do., tillæg i ht. den afleverede beholders restværdi (fratrækkes 7 % p.a.) Beregnes -
 Rabat til boligselskaber m.v., der anlægger nedgravede løsninger (engangsrabat pr. bolig) 500,00 -
 
 Sæsontømninger (6 måneder) beregnes ud fra årstakst inkl. leje, pr. tømning pr. tømning pr. tømning
 Isætning af inliner (plastpose) i beholder 2-hjulet beholder, pr. stk. 5,00 5,00
 Isætning af inliner (plastpose) i beholder 4-hjulet beholder, pr. stk. 10,00 10,00
 Specialafhentning ved manglende overholdelse af gældende regler, pr. time* 704,00 687,00
 Specialafhentning ved manglende overholdelse af gældende regler, min. pr. tømning* 121,00 118,00
 Indsamling på rute 99X (mindre skraldebil), pr. time - udover tilmeldt abonnement* 704,00 -
 Indsamling på rute 99X (mindre skraldebil), min. pr. tømning - udover tilmeldt abonnement* 121,00 -
 Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk. 30,00 30,00
 Ekstratømning på eller nær ruten, beregnes ud fra årstakst inkl. leje plus 40 kr. pr. tømning pr. tømning
 Medtagning af ekstra fremsat affald, beregnes ud fra årstakst plus kr. 40* pr. tømning pr. tømning
 Ekstratømning af restaffald uden for rute, pr. tømning: pr. tømning pr. tømning
 - Sække (1-2 stk.) eller 2-hjulet beholder* 224,00 108,00
 - 4-hjulet beholder* 233,00 134,00
 Ekstratømning af genbrugsbeholder ved fejlsortering* 255,00 134,00
 Ekstratømning af genbrugsbeholder ved bestilling* 265,00 134,00
 Merafstand, tillæg for afstand over 30 m (pr. påbegyndt 30 m), kun efter aftale* Særtakst Særtakst
 Forgæves kørsel vedr. udbringning/hjemtagning af beholder eller allerede udført tømning* 255,00 134,00
 Nøgle- og kodeordning, oplukning af bom eller låge på kørevej, pr. affaldsordning pr. år* 274,00 267,00
 
 MIDI-container efter særlig aftale, excl. leje*
 52 tømninger pr. år (1 gang om ugen), andre frekvenser kan aftales Excl. leje Excl. leje
 6 kbm. 24.000,00 24.000,00
 8 kbm. 30.000,00 30.000,00
 10 kbm. 35.000,00 35.000,00
 12 kbm. 40.000,00 40.000,00
 Øvrige tømningsfrekvenser beregnes ud fra 1/52 af helårstaksten
 
 Leje af midi-container pr. år - uanset tømningsfrekvens eller periode*
 6 kbm. 3.000,00 3.000,00
 8 kbm. 3.000,00 3.000,00
 10 kbm. 3.000,00 3.000,00
 12 kbm. 3.000,00 3.000,00
 Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel 680,00 666,00
 



Takstoversigt
TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023 2023 2022

 NEDGRAVET container med privat ejer efter særlig aftale*
 3 kbm., 14-dages tømning, pr. år 19.500,00 19.500,00
 3 kbm., ugetømning, pr år 39.000,00 39.000,00
 5 kbm., 14-dages tømning pr. år 26.000,00 26.000,00
 5 kbm., ugetømning, pr år 52.000,00 52.000,00

 ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for husholdninger
 
 HUSHOLDNINGER OG BEBOEDE FRITIDSBOLIGER, pr. boligenhed
 Administration og planlægning 350,00 350,00
 Madaffald 300,00 -

Storskraldsindsamling 10,00 -
 Genbrugsindsamling 500,00 430,00

Kuber til glas 75,00 85,00
Miljøkasse til farligt affald 45,00 -

 Genbrugspladser 1.250,00 1.180,00
Grundgebyr i alt 2.530,00 2.045,00

 
 SMÅBOLIGER, pr. enhed
 (småboliger som boliger i ældrecentre, ferielejligheder i feriekomplekser og lign.)
 Administration og planlægning 175,00 175,00
 Madaffald 300,00 -
 Storskraldsindsamling 10,00 -
 Genbrugsindsamling 500,00 430,00
 Kuber til glas 75,00 85,00
 Miljøkasse til farligt affald 45,00 -
 Genbrugspladser 415,00 395,00

Grundgebyr i alt 1.520,00 1.085,00
 
 FRITIDSBOLIGER, pr. enhed (ubeboede)
 Administration og planlægning 350,00 350,00
 Madaffald 300,00 -
 Genbrugsindsamling 500,00 430,00
 Kuber til glas 75,00 85,00
 Genbrugspladser 865,00 795,00
 Grundgebyr i alt 2.090,00 1.230,00
 Storskrald, afhentningsgebyr pr. afhentning 200,00 200,00
 
 GENBRUGSPLADSER - særlige gebyrer - gælder private og erhverv
 Eftersortering og oprydning, pr. mand excl. maskine, timepris 393,44 382,50
 Eftersortering og oprydning, pr. mand inkl. maskine, timepris 786,88 765,00
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 ERHVERVSAFFALD (priser inkl. moms)
 
 MAD/REST
 
 14-dages tømning (ordinær tømmefrekvens)
 
 140 l et-kammer beholder til madaffald eller restaffald 1.246,00 -
 240 l to-kammer beholder til madaffald, restaffald eller mad- og restaffald 1.488,00 -
 360 l to-kammer beholder restaffald eller mad- og restaffald 1.756,00 -
 400 l beholder til restaffald 1.971,00 -
 660 l beholder til restaffald 2.454,00 -
 770 l beholder til restaffald 2.776,00 -
 
 Mellemugetømning (byområder og sommerhusområder)
 
 140 l et-kammer beholder til madaffald eller restaffald 1.377,00 -
 240 l to-kammer beholder til madaffald, restaffald eller mad- og restaffald 1.649,00 -
 360 l to-kammer beholder restaffald eller mad- og restaffald 1.950,00 -
 400 l beholder til restaffald 2.192,00 -
 660 l beholder til restaffald 2.736,00 -
 770 l beholder til restaffald 3.098,00 -
 
 BYOMRÅDE, ugetømning 52 tømninger pr. år
 140 l beholder Udgået 1.475,00

240 l beholder Udgået 1.875,00
400 l beholder Udgået 2.625,00
600 l beholder Udgået 3.475,00
800 l beholder Udgået 4.325,00

LANDOMRÅDE, 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år
240 l beholder Udgået 1.075,00
400 l beholder Udgået 1.525,00
600 l beholder Udgået 2.000,00
800 l beholder Udgået 2.525,00

For øvrige ordninger og ekstra ydelser gælder, at affaldsgebyret er det samme som gælder
for boliger, men taksten for erhverv indeholder moms.

Ordninger mærket * under husholdninger tillægges administrationsgebyr, da erhverv ikke
betaler et generelt admininistrationsgebyr

ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for erhverv

Miljøbil Erhverv Udgået 475,00
140-240 l beholder til genbrug eller plast/metal/MDK 737,00 430,00
360 l beholder til genbrug eller plast/metal/MDK 862,00 785,00
660 l beholder til genbrug eller plast/metal/MDK 1.012,00 785,00
140-240 l beholder til papir/pap 702,00 430,00
360 l beholder til papir/pap 827,00 785,00
660 l beholder til papir/pap 948,00 785,00
Genbrugsplads, pr. besøg 195,00 195,00
Genbrugsplads, pr. besøg, husholdningselektronik omfattet af DPA, mindre mængder - -
Genbrugsplads, pr. besøg, akkumulatorer og håndkøbsbatterier - -
Farligt affald til genbrugsplads, kr. pr. kg 8,00 8,00
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 SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)   

  
1 For første skorsten indtil 10 meter højde 143,98 140,56

 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten *) 112,78 110,10
 For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere 5,11 4,99
 For rensning af:  
 Centralkedler 328,69 320,89
 Brændeovne 164,30 160,40
   

2 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%

   
3 For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yder-  

 ligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets  
størrelse

4 For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse
nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:

 35 * 35 cm indvendigt mål for første meter 76,16 74,35
 For efterfølgende påbegyndt meter 37,14 36,26
 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter 148,25 148,25
 For efterfølgende påbegyndt meter 151,85 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 betaling, idet der   
 tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.   

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

6 For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uan-
set antallet af skorstene på en ejendom. 143,98 140,56

7 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.  
   

8 For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 545,70 532,75

9 Påtegning af prøvningsattest 149,70 146,15

*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skor-
stensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig
forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sik-
res – én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstens-
fejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift
eller tilsvarende. Det skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed
for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller
at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil
indgår i de almindelige takster.

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