
Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2022 2022 2021

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 1.000,00 600,00

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 178,00 178,00

Pas - voksne mellem 18 - og 65 år 890,00 890,00

Pas voksne over 65 år 378,00 378,00

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 215,00 210,00

Lægeskift 215,00 210,00

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 0,40% 0,40%

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

EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER:

Vurderingsattest 0,00 70,00

Vurderings- skatteattest 0,00 70,00

BBR ejer-/lejermeddelelse 0,00 70,00

Telefonforespørgsel - ESR 0,00 75,00

Ejeroplysninger, uanset antal ejendomme (hele veje/partsfordelinger) 0,00 250,00

Rottebekæmpelse (en promille af ejendomsværdien) 0,1005 0,0960
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MADSERVICE:

Mad til pensionister (egenbetaling) - Hovedret inkl.. udbringning (= prisloft) 57,00 56,00

Servicepakken, døgnkost (plejecentre) - Fuld kost pr. dag (prisloft = 123,57 kr.) 105,14 108,43

DAGINSTIITUTIONER:

Dagplejen:

Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) 2.901,00 2.937,00

Småbørnsgrupper/vuggestuer:

Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) 3.603,00 3.423,00

Børnehaver:

Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) 1.944,00 1.880,00

Formiddagsplads pr. måned (11 rater) 1.107,00 1.071,00

Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater) 835,00 808,00

Herudover kan komme betaling for madordninger 

Førskolen:

Fuldtidsplads pr. måned (reelt 3 rater - 11 rater) 1.944,00 1.880,00

Skolefritidsordninger:

Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) 1.540,00 1.504,00

Morgenplads pr. måned (11 rater) 385,00 376,00

Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater) 1.153,00 1.126,00

PARKERINGSFOND: (Ekskl.. Moms)

P-fond 35.579,00 35.088,00

BYGGESAGSGEBYR: 

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) 1.945,00 1.905,00

Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads 1.515,00 1.485,00

Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris

Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning) 160,00 155,00

Gæstebåd (medlem af frihavnsordning) 65,00 65,00

Årskort til benyttelse af slæbested 490,00 480,00

Uden årskort, pr. gang 50,00 50,00

Brug af løftekran Attrup Havn (taksten gælder ikke for aktive medlemmer af Attrup bådelaug) 520,00 510,00

Brug af mastekran Gjøl Havn (taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen) 260,00 255,00

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 -

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

SKOVBEGRAVELSESPLADS

Årligt vederlag ved tilsyn (max 8 timer) pr time 500,00 -

mts
Udstregning

mts
Udstregning

mts
Udstregning



Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2022 2022 2021

AFFALD OG GENBRUG

HUSHOLDNINGER

Affaldsordninger for husholdninger og sommerhuse indgår ikke i momsregnskab

DAGRENOVATION for husholdninger

BYOMRÅDE, ugetømning, 52 tømninger pr. år

1 sæk 950,00 875,00

140 l beholder 1350,00 1200,00

240 l beholder 1750,00 1650,00

400 l beholder 2500,00 2400,00

600 l beholder 3350,00 3200,00

800 l beholder 4200,00 4000,00

LANDOMRÅDE, 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år

240 l beholder 950,00 875,00

400 l beholder 1400,00 1300,00

600 l beholder 1875,00 1725,00

800 l beholder 2400,00 2200,00

SOMMERHUSE

Sommerordning, 37 tømninger

1 sæk 775,00 700,00

140 l beholder 1000,00 850,00

240 l beholder 1300,00 1200,00

360 l beholder 1750,00 1650,00

600 l beholder 2475,00 2325,00

800 l beholder 3200,00 3000,00

Vinterordning, 7 tømninger

1 sæk 175,00 150,00

140 l beholder 225,00 200,00

240 l beholder 250,00 225,00

360 l beholder 375,00 325,00

600 l beholder 500,00 450,00

800 l beholder 600,00 550,00

HÅNDTERING AF AFFALDSBEHOLDERE, EKSTRA-TØMNINGER M.V.

2-hjulede beholdere 140-240-360 l, rabat med egen beholder
1)

60,00 60,00

4-hjulede beholdere 400-600-800 l, rabat med egen beholder
1)

150,00 150,00

Rengøring af tilbageleveret beholder (ved manglende rengøring) 175,00 150,00

Ombytning til mindre beholder, ud over første ændring i året 175,00 150,00
1)

 Ingen rabat ved vinterordning ved sommerhus

Sæsontømninger 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* 687,00 681,00

Specialafhentning ved manglende overholdelse af gældende regler, min. pr. tømning* 118,00 117,00

Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk. 30,00 25,00

Ekstratømning af dagrenov. på eller nær ruten, beregnes ud fra årstakst inkl. leje plus 40 kr. pr. tømning pr. tømning

Medtagning af ekstra fremsat dagrenovation, beregnes ud fra årstakst plus kr. 40* pr. tømning pr. tømning

Ekstratømning af dagrenovation uden for rute, pr. tømning: pr. tømning pr. tømning

- Sæk* 108,00 107,00

- 2-hjulet beholder* 116,00 116,00

- 4-hjulet beholder* 134,00 135,00

Ekstratømning af genbrugsbeholder ved fejlsortering eller bestilling* 134,00 135,00

Merafstand, tillæg for afstand over 30 m, kun efter aftale* Særtakst Særtakst

Forgæves kørsel vedr. udbringning/hjemtagning af beholder eller allerede udført tømning* 134,00 135,00

Nøgle- og kodeordning* 267,00 259,00

Kompostbeholder, salgspris med rabat, pr. stk. (udgår 2022) 0,00 200,00
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Vippecontainer efter særlig aftale, excl. leje*

52 tømninger pr. år (1 gang om ugen), andre frekvenser kan aftales Excl. leje Excl. leje

6 kbm. 24000,00 23000,00

8 kbm. 30000,00 28500,00

10 kbm. 35000,00 33500,00

12 kbm. 40000,00 38000,00

Øvrige tømningsfrekvenser beregnes ud fra 1/52 af helårstaksten

Leje af vippecontainer pr. år - uanset tømningsfrekvens eller periode*

6 kbm. 3000,00 2900,00

8 kbm. 3000,00 3400,00

10 kbm. 3000,00 3800,00

12 kbm. 3000,00 4200,00

Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel 666,00 661,00

Undergrundscontainer efter særlig aftale*

3 kbm., 14-dages tømning, pr. år 19500,00 19000,00

3 kbm., ugetømning, pr år 39000,00 38000,00

5 kbm., 14-dages tømning pr. år 26000,00 25000,00

5 kbm., ugetømning, pr år 52000,00 50000,00

ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for husholdninger

HUSHOLDNINGER, pr. boligenhed

Administration og planlægning 350,00 345,00

Storskraldsindsamling 0,00 -15,00

Genbrugsindsamling ved husstande 430,00 365,00

Bobler til glas og papir 85,00 55,00

Genbrugspladser 1180,00 1090,00

Grundgebyr i alt 2045,00 1840,00

SMÅBOLIGER, pr. enhed

(småboliger som boliger i ældrecentre, ferielejligheder i feriekomplekser og lign.)

Administration og planlægning 175,00 172,50

Storskraldsindsamling 0,00 -15,00

Genbrugsindsamling ved husstande 430,00 365,00

Bobler til glas og papir 85,00 55,00

Genbrugspladser 395,00 365,00

Grundgebyr i alt 1085,00 942,50

FRITIDSBOLIGER, pr. enhed

Administration og planlægning 350,00 345,00

Bobler til glas og papir 85,00 55,00

Genbrugspladser 795,00 705,00

Grundgebyr i alt 1230,00 1105,00

Storskrald, afhentningsgebyr pr. afhentning 200,00 200,00

GENBRUGSPLADSER - særlige gebyrer - gælder private og erhverv

Eftersortering og oprydning, pr. mand excl. maskine, timepris 382,50 375,00

Eftersortering og oprydning, pr. mand inkl. maskine, timepris 765,00 750,00
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ERHVERV (gebyrer inkl. moms)

DAGRENOVATION for erhverv

BYOMRÅDE, ugetømning, 52 tømninger pr. år

1 sæk 1075,00 1000,00

140 l beholder 1475,00 1325,00

240 l beholder 1875,00 1775,00

400 l beholder 2625,00 2525,00

600 l beholder 3475,00 3325,00

800 l beholder 4325,00 4125,00

LANDOMRÅDE, 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år

240 l beholder 1075,00 1000,00

400 l beholder 1525,00 1425,00

600 l beholder 2000,00 1850,00

800 l beholder 2525,00 2325,00

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 475,00 350,00

Papirbeholder, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140-240 l, pr. beholder 430,00 365,00

Papirbeholder, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 360-660 l, pr. beholder 785,00 675,00

Genbrugsbeholder, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140-240 l, pr. beholder 430,00 365,00

Genbrugsbeholder, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 360-660 l, pr. beholder 785,00 675,00

Genbrugsplads, pr. besøg 195,00 195,00

Genbrugsplads, pr. besøg, husholdningselektronik omfattet af DPA, mindre mængder 0,00 0,00

Genbrugsplads, pr. besøg, akkumulatorer og håndkøbsbatterier 0,00 0,00

  Farligt affald til genbrugsplads, kr. pr. kg 8,00 8,00
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  SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)    

  For første skorsten indtil 10 meters højde 140,56 135,34

  For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten 110,1 106,01

  For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere 4,99 4,8

  For rensning af:    

  centralkedler 320,89 308,98

  brændeovne 160,4 154,44

       

  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% pr.    

  yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne ovenfor.    

       

  For rensning af røgrør og rørkanaler, 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 74,35 71,59

  for efterfølgende påbegyndt meter 36,26 34,91

  for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter 148,25 142,74

  for efterfølgende påbegyndt meter 74,35 71,59

       

  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.    

       

  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 syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten,    

  betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 140,56 135,34

       

  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 532,75 512,98

  Påtegning af prøvningsattest 146,15 140,73




