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Takstblad

Syddjurs Kommune

Takstblad til budget 2012
Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

Tømningsordninger:
Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.
Spildevand:
Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.
Byggesagsgebyrer:
1. Simple konstruktioner:
Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende…....
Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for
tilladelser for kategori 1.
2. Enfamiliehuse:
Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og lign. med
tilhørende garage, carport, udhuse m.v.………………….…
Udvidelse af enfamiliehuse mv. pr. m2 (max. 5.000 kr.)…...
2. Sommerhuse:
Sommerhuse med tilhørende garage, carport, udhus m.v.
Udvidelse af sommerhuse m.v. pr. m2 (max. 5.000 kr.)…....
Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for
tilladelser for kategori 2.
3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avlsog driftsbygninger af begrænset kompleksitet:
Industri- og lagerbygninger, pr. m2 bruttoetageareal:
indtil 1.000 m2 ………………………………………….………
over 1.000 m2 ………………………………………….………
Jordbrugets avls- og driftsbygninger, pr. m2
bruttoetageareal:
indtil 1.000 m2 …………………………….............................
over 1.000 m2 …………………...........................................
Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for
tilladelser for kategori 3, dog max. et gebyr for afslag på
10.000 kr.
4. Andre faste konstruktioner m.v.:
Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner
omfattet af kap.1.5 stk.1, nr. 7……………………………….
Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) u.25 kw.
Større vindmøller - over 25 kw. ……………………………..
Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for
tilladelser for kategori 4.
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:
Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker,
supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter,
biografer, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og - 129 -

År 2011:

År 2012:

1.627,00 kr.

1.648,00 kr.

5.085,00 kr.
23,50 kr.

5.100,00 kr.
24,00 kr.

5.085,00 kr.
23,50 kr.

5.100,00 kr.
24,00 kr.

35,50 kr.
18,50 kr.

36,00 kr.
19,00 kr.

25,50 kr.
9,50 kr.

26,00 kr.
9,50 kr.

1.627,00 kr.
3.050,00 kr.
6.100,00 kr.

1.648,00 kr.
3.090,00 kr.
6.179,50 kr.
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anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger og avls- og
driftsbygninger pr. m2 bruttoetageareal …………………….
Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for
tilladelser for kategori 5, dog max. et gebyr for afslag på
10.000 kr.
Diverse uanset kategori:
Øvrige tilladelser, godkendelser, dispensationer……….….
Minimumsgebyr for tilladelser, anmeldelser ….………….
Gebyr for lovgørelse…………………………………………..
Pr. 1.3.2011 indføres samme gebyr for afslag som for
tilladelser for kategorien diverse.
Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring:
Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i
forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med
oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis
der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden
14 dage.
Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor ovennævnte rykker ikke
resulterer i dokumentation for betalt forsikring……………..
Hyrevognsbevillinger:
Behandling af ansøgning …………………………………….
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse …………………
Udstedelse af førerkort ……………………………………….
Påtegning af toldattest ………………………………………..
Udlevering af trafikbog, fremstillingspris + …………………
Udlevering af tilladelsesnummerplade, fabrikationspris +..

Syddjurs Kommune

35,50 kr.

36,00 kr.

1.627,00 kr.
1.627,00 kr.

1.648,00 kr.
1.648,00 kr.

Normaltakst +

1.600,00 kr.

År 2011:

Normaltakst +

1.648,00 kr.

År 2012:

0

7.000,00 kr.

År 2011:
610,00 kr.
1.340,00 kr.
100,00 kr.
140,00 kr.
20,00 kr.
30,00 kr.

År 2012:
610,00 kr.
1.340,00 kr.
100,00 kr.
140,00 kr.
20,00 kr.
30,00 kr.

Lokalbusser, distrikt Rønde, Midtdjurs, Rosenholm og Ebeltoft rute 3:
År 2011:
0-takst område ………………………………………………..
0,00 kr.

År 2012:
0,00 kr.

Telebusser, lokalbusser, distrikt Ebeltoft rute 1 og 2 og Busrute 361, RøndeHelgenæs:
I henhold til regionens takster. (www.midttrafik.dk)
Parkeringsfond:
Parkeringsfond – afgift pr. P-plads .………………………..
Havneafgifter (inkl. moms):
Både indtil 10 m, pr. døgn …………………………………...
Både over 10 m -14 m, pr. døgn …………………….……..
Både over 14 m - 20 m, pr. døgn …………………….……..
Både over 20 m, pr. døgn ……………………………………
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År 2011:
35.000,00 kr.

År 2012:
36.000,00 kr.

År 2011:
120,00 kr.
140,00 kr.
220,00 kr.
260,00 kr.

År 2012:
125,00 kr.
145,00 kr.
228,00 kr.
270,00 kr.
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Charterfartøj – skoleskibe:
Skibe indtil 20 m, pr. døgn …………………………………...
Skibe over 20 m, pr. døgn …………………………………...

Syddjurs Kommune

370,00 kr.
470,00 kr.

385,00 kr.
490,00 kr.

År 2011:
Både fra 0 m til 6 m…….. ….………………………………...
3.675,00 kr.
Både fra 6 m til 8 m ……….………..………………….……..
4.725,00 kr.
Både fra 8 m til 10 m …………….…………………….……..
6.825,00 kr.
Både fra 10 m til 14 m….. ……………………………………
7.825,00 kr.
Både fra 14 m til 20 m ………………………………………..
9.000,00 kr.
Både fra 20 m til 25 m………………………………………... 12.000,00 kr.
Både fra 25 m og opad…. …………………………………... 16.963,00 kr.
El til opladning af startbatterier er inkluderet i prisen for
fastliggere.
Ved el udover opladning af startbatterier, bliver der påkrævet bimåler af skibet og afregnet:
Elforbrug efter måler: kr. pr. kWh…………………………….
2,75 kr.
3
Prisen på ferskvand i større mængder pr. m ………………
11,00 kr.

År 2012:
3.800,00 kr.
4.900,00 kr.
7.000,00 kr.
8.100,00 kr.
9.300,00 kr.
12.300,00 kr.
17.300,00 kr.

Havneleje fastliggere (inkl. moms):

Ejendomsrelaterede gebyrer:
Gebyr for ejendomsoplysninger ………………………….….
BBR-oplysninger, skatteattester (herunder kopi af ejendomsskattebillet, vurderingsattester, ejendomsattester,
gebyr pr. oplysning …………………………………………..
Miljøteknisk bistand i forbindelse med miljøuheld og lign.:
Time-takst ……………………………………..……………...
Note*: ”2 gange Miljøstyrelsens sats for brugerbetaling for
miljøtilsyn”.
Garantiprovision:
Note*:
1: På nye garantier for forsyningsvirksomheder opkræves
et stiftelsesgebyr på 1,0 %, der udover stiftelsesprovisionen, dækker garantiprovisionen til udløbet af det første år
samt næste kalenderår. Årlig garantiprovision herefter
0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Provisionen
opkræves forud.
2: På nye garantier for ikke forsyningsvirksomheder
følges niveauet for forsyningsvirksomheder med mindre
der i den konkrete sag kan fritages herfor begrundet i det
generelle ligebehandlingsprincip og garantien dermed er
til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelen
ved garantien indstilles som en del af det kommunale
tilskud.
3: Der opkræves ikke gebyr og provision på garantier iht.
loven om støtte til almene boliger mv.
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3,00 kr.
12,00 kr.

År 2011:
400,00 kr.

År 2012:
400,00 kr.

70,00 kr.

70,00 kr.

År 2011:
577,16 kr.

År 2012:
Se note*

År 2011:
-

År 2012:
Se note*
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Betaling for aktindsigt:
Der opkræves kun beløb over 100 kr. Dvs. at der skal begæres
aktindsigt i mindst 91 sider, før der kan opkræves betaling.

Første side = ………………………………………………….
Efterfølgende sider = …………………………………………
Der opkræves betaling for anmodninger under 100 kr., når den
samme borger har fået aktindsigt i mere end 3 sager, hvor
vedkommende ikke selv er part.

Der opkræves som udgangspunkt ikke betaling for
aktindsigt til pressen.
Opkrævning:

Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse ……………………….

Syddjurs Kommune

År 2011:

År 2012:

10,00 kr.
1,00 kr.

10,00 kr.
1,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

År 2011:
250,00 kr.

År 2012:
250,00 kr.

År 2011:
50,00 kr.
50,00 kr.
50,00 kr.

År 2012:
50,00 kr.
50,00 kr.
50,00 kr.

År 2011:
580,00 kr.

År 2012:
580,00 kr.

580,00 kr.
260,00 kr.
260,00 kr.
870,00 kr.
320,00 kr.

580,00 kr.
260,00 kr.
260,00 kr.
870,00 kr.
320,00 kr.

440,00 kr.

440,00 kr.

År 2011:
260,00 kr.

År 2012:
260,00 kr.

220,00 kr.
260,00 kr.

220,00 kr.
260,00 kr.

260,00 kr.
30,00 kr.

260,00 kr.
30,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

100,00 kr.

100,00 kr.

Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med
1 % pr. påbegyndt måned.

Folkeregister:
Folkeregisteroplysning ……………………………………….
Bopælsattest …………………………………………………..
CPR-beviser …………………………………………………..
Betaling for køreprøver: (lovbestemt)
Køreprøve (teori- og praktisk prøve) ………………………..
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig
med køreprøve til bus (for hver af prøverne) ......................
Praktisk prøve til stor motorcykel ………………………..….
Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj
Kontrollerende køreprøver .…………………………………..
Afholdelse af kørelærerprøve for hver kategori ……….…..
Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med
prøve til motorcykel …………………………………………..
Betaling for fornyelse og ombytning af kørekort: (lovbestemt)
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort …….
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for
ansøgere der er fyldt 50 år, men ikke 70 år………………...
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse ………..
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig
personbefordring ……………………………………………...
Fornyelse af kørekort for ansøgere der er fyldt 70 år ….….
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af
helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er
fyldt 70 år ……………………………………………………...
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold
er tidsbegrænset ………………………………………………
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Betaling for andre kørekort: (lovbestemt)
Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) …….…..…
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) ….…………..
Udstedelse af internationalt kørekort ……………………….
Udstedelse af turistkørekort …………………………………
Pas: (lovbestemt)
Personer under 18 ……………………………………………
Personer mellem 18 og 65 år ………………………………..
Personer over 65 år …………………………………………..
Pr. 1. juli 2011: For optagelse af digitalt fingeraftryk i
forbindelse med udstedelse af pas ..………………………
Sundhedskort: (lovbestemt)
Sundhedskort ………………………………………….…
Lægeskift ……………………………………………….……...
Gruppeskift …………………………………………….………
Vielse: (lovbestemt)
Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelser, når ingen af
parterne har bopæl her i landet ……..………….…………...
Planer:
Betaling for lokalplan …………………………………………

Syddjurs Kommune

År 2011:
150,00 kr.
260,00 kr.
25,00 kr.
0,00 kr.

År 2012:
150,00 kr.
260,00 kr.
25,00 kr.
0,00 kr.

År 2011:
115,00 kr.
600,00 kr.
350,00 kr.

År 2012:
115,00 kr.
600,00 kr.
350,00 kr.

25,00 kr.

25,00 kr.

År 2011:
175,00 kr.
175,00 kr.
175,00 kr.

År 2012:
175,00 kr.
175,00 kr.
175,00 kr.

År 2011:

År 2012:

500,00 kr.

500,00 kr.

År 2011:
100,00 kr.

År 2012:
100,00 kr.

Gebyr ved brug af kommunale lokaler/selvejende idrætshaller:
År 2011:
Kommunale og selvejende idrætshaller:
Foreninger, organisationer og klubber (der er berettiget til
lokaletilskud) yder en egenbetaling pr. time, svarende til…
60,00 kr.
Kommunale gymnastiksale og andre kommunale
lokaler over 150 m2:
Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler
udgør pr. time………………………………………………….
40,00 kr.
Gebyr ved brug af fritidsfaciliteter – udeanlæg og boldbaner:
År 2011:
Udeanlæg og boldbaner:
Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende
til ………………………………………………………………..
200,00 kr.
Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.

Syddjurs Bibliotek. Erstatningspriser:
Bøger, voksne …………………………………………………
Bøger, børn ……………………………………………………
Tidsskrifter ……………………………………………………..
Tegneserier ……………………………………………………
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År 2011:
250,00 kr.
200,00 kr.
40,00 kr.
100,00 kr.

År 2012:
60,00 kr.

40,00 kr.
År 2012:
200,00 kr.

År 2012:
250,00 kr.
200,00 kr.
40,00 kr.
100,00 kr.
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Sammensat materiale ………………………………………..
Lydbøger, bånd i mappe ……………………………………..
Lydbøger, CD i mappe ……………………………………….
Lydbøger, enkelt bånd eller CD ……………………………..
CD ………………………………………………………………
CD-ROM, Videobånd, DVD, DVD-ROM, Gameboy,
PS2-spil, Playstationspil ……………………………………..
Kassettebånd ………………………………………………….
Noder …………………………………………………………..
For fremmedlån, den oplyste pris fra långiver.
Syddjurs Bibliotek. Bødetakster:
1-29 dage over tiden, børn …………………………………..
1-14 dage over tiden, voksne ………………………………..
15-29 dage over tiden, voksne ……………………………...
30 eller flere dage over tiden, børn …………………………
30 eller flere dage over tiden, voksne ………………………
Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf.
erstatningspriser.
Syddjurs Bibliotek. Kopiering og telefax pr. side:
Print/kopi sort, A4 ……………………………………………..
Print/kopi/sort, A3 ……………………………………………..
Print/kopi/farve, A4 …………………………………………...
Print/kopi/farve, A3 …………………………………………...
Telefax, Danmark ……………………………………………..
Telefax, Europa ……………………………………….………
Telefax, øvrig verden ………………………………….……..
Telefax, modtagelse ………………………………….………
Juniorklubber, pr. måned i 11 måneder:
4. årgang ……………………………………………………….
5.-6. årgang ……………………………………………………
Morgenpasning ………………………………………………..
Tidlig Juniorklub (pr. måned i 3 måneder = 01.04-30.06)………….
Ungdomsklubben:
Klubkort pr. sæson……….. …………………………………..
Knallertbeviser: (lovbestemt)
Udstedelse af knallertbevis …………………………………..
Billedlegitimationskort: (Pr. 01.09.2009 er det gratis)
Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover………..

- 134 -

Syddjurs Kommune

250,00 kr.
300,00 kr.
500,00 kr.
125,00 kr.
110,00 kr.

250,00 kr.
300,00 kr.
500,00 kr.
125,00 kr.
110,00 kr.

250,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.

250,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.

År 2011:
0,00 kr.
15,00 kr.
60,00 kr.
75,00 kr.
120,00 kr.

År 2012:
0,00 kr.
15,00 kr.
60,00 kr.
75,00 kr.
120,00 kr.

År 2011:
1,00 kr.
2,00 kr.
2,00 kr.
5,00 kr.
5,00 kr.
10,00 kr.
20,00 kr.
2,00 kr.

År 2012:
1,00 kr.
2,00 kr.
2,00 kr.
5,00 kr.
5,00 kr.
10,00 kr.
20,00 kr.
2,00 kr.

År 2011:
525,00 kr.
475,00 kr.
415,00 kr.
1.719,00 kr.

År 2012:
495,00 kr.
495,00 kr.
415,00 kr.
1.760,00 kr.

År 2011:
100,00 kr.

År 2012:
100,00 kr.

År 2011:
100,00 kr.

År 2012:
100,00 kr.

År 2011:
0,00 kr.

År 2012:
0,00 kr.
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Syddjurs Musikskole sæson 2011/2012:
Instrumentalundervisning, enetimer (30 min. ugentlig i 36 uger)
Instrumentalundervisning, enetimer (25 min. ugentlig i 36 uger)
Instrumentalundervisning, enetimer(20 min. ugentlig i 36 uger)
Instrumentalundervisning på hold, 2 elever
(30 min ugentlig i 36 uger) ………………………………………..
Instrumentalundervisning på hold, 3 elever
(45 min ugentlig i 36 uger) ………………………………………..
Sammenspil og ensembler (45 min. ugentlig i 32 uger)………..
Musikkarrusel (45 min. ugentlig i 32 uger)…………………..…...
Småbørnsrytmik (45 min. ugentlig i 16 uger)……………….……
Babyrytmik (45 min. ugentlig i 16 uger) ………………………….
Talentlinjen Shanghai Akademiet(+instrumental undervisning..
takst 20 min.)

Instrumentleje pr. sæson …………………………………….
Administrationsgebyr pr. elev til dækning af Copydan,
fotokopiering m.v..…………………………………………….
Syddjurs Billedskole:
Deltagerbetaling - halvårligt …………………………………
Sommerbilledskole - 24 timer ……………………………….
Sommerbilledskole - 18 timer ……………………………….
Dagtilbud pr. måned i 11 måneder:
Dagplejepladser, 48 timer pr. uge ………...…..…………….
Dagplejepladser, 32 timer pr. uge ……….………………….
Vuggestuepladser …………………………………………….
Børnehavepladser …………………………………………….
Skolefritidsordninger pr. måned i 11 måneder:
Skolefritidsordning …………………………………………….
Tidlig SFO (pr. måned i 3 måneder = 01.04-30.06)………..……….
Dagcentre:
Kørsel til dagcentre, pr. måned ..…………………………....
Deltagerbetaling ………………………………………………

Syddjurs Kommune

År 2011/12:
4.320,00 kr.
3.600,00 kr.
2.880,00 kr.

År 2012/13:
4.320,00 kr.
3.600,00 kr.
2.880,00 kr.

2.440,00 kr.

2.440,00 kr.

2.440,00 kr.
1.400,00 kr.
1.340,00 kr.
720,00 kr.
720,00 kr.

2.440,00 kr.
1.400,00 kr.
1.340,00 kr.
720,00 kr.
720,00 kr.

1.340,00 kr.
525,00 kr.

1.340,00 kr.
525,00 kr.

80,00 kr.

80,00 kr.

År 2011/12:
490,00 kr.
395,00 kr.
295,00 kr.

År 2012/13:
490,00 kr.
395,00 kr.
295,00 kr.

År 2011:
2.500,00 kr.
1.670,00 kr.
2.610,00 kr.
1.630,00 kr.

År 2012:
2.600,00 kr.
2.110,00 kr.
2.650,00 kr.
1.640,00 kr.

År 2011:
1.719,00 kr.
1.418,00 kr.

År 2012:
1.760,00 kr.
1.450,00 kr.

År 2011:
79,00 kr.
45,00 kr.

År 2012:
81,00 kr.
46,00 kr.

År 2011:
45,00 kr.
57,00 kr.
12,00 kr.
60,00 kr.
72,00 kr.

År 2012:
52,75 kr.
67,00 kr.
14,25 kr.
70,50 kr.
84,50 kr.

Frit valg madservice:
Med udbringning (pris pr. leveret portion):
Hovedret
Hovedret inkl. biret
Biret
Hovedret - diæt
Hovedret – diæt inkl. biret
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Uden udbringning (pris pr. portion):
Hovedret
Hovedret inkl. biret
Biret
Hovedret - diæt
Hovedret – diæt inkl. biret
Frit valg personlig pleje og praktisk hjælp:
Praktisk hjælp …………………………………………………
Personlig hjælp hverdag, dag. ……………………………...
Personlig hjælp øvrig tid ……. ……………………………...
Personlig hjælp hverdag, aften/nat ………………………...
Personlig hjælp weekend, dag ……….……………………..
Personlig hjælp weekend, aften/nat………………..……….
Aflastnings- og døgngenoptræningsplads:
Pr. døgn …………………………………………………..……
Omsorgstandpleje: (lovbestemt)
Tandpleje, max. egenbetaling …. ……………………….….
Specialtandpleje, max. egenbetaling …………………….…
Madudbringning pr. portion:
Hovedret, varm mad (lovbestemt max.grænse) ………………..
Biret, varm mad ……………………………………………..
Hovedret, kølemad (lovbestemt max.grænse).………………...
Biret, kølemad …………………………………….………….
Energidrik ………………………………………………………
Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang ……
Plejeboliger, pr. måned:
Døgnkost (lovbestemt max. grænse).……………….……………
Leje/vask af linned, håndklæder mv. ………….…….……
Vask af eget tøj ……………………………….. ……….…….
Vask af eget tøj og linned mv. …………. …..……….……..
Rengøringsartikler ……………………….. ………………….
Toiletartikler ………..….………………….…
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År 2011:
42,50 kr.
54,00 kr.
11,50 kr.
56,75 kr.
68,25 kr.

År 2012:
47,25 kr.
60,00 kr.
12,50 kr.
63,00 kr.
75,75 kr.

År 2011:
319,60 kr.
387,32 kr.
469,86 kr.
506,46 kr.
679,57 kr.

År 2012:
326,01 kr.
376,12 kr.
537,09 kr.
-

År 2011:
126,00 kr.

År 2012:
129,00 kr.

År 2011:
450,00 kr.
1.680,00 kr.

År 2012:
465,00 kr.
1.725,00 kr.

År 2011:
46,00 kr.
8,00 kr.
46,00 kr.
8,00 kr.
10,00 kr.
114,00 kr.

År 2012:
47,00 kr.
8,00 kr.
47,00 kr.
8,00 kr.
10,00 kr.
117,00 kr.

År 2011:
3.170,00 kr.
495,00 kr.
284,00 kr.
432,00 kr.
47,00 kr.
29,00 kr.

År 2012:
3.262,00 kr.
506,00 kr.
291,00 kr.
442,00 kr.
48,00 kr.
30,00 kr.

