Takstoversigt til brug for budget 2018
Dragør Kommue - Takstblad
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Kr. (aktuelle års pl)
Daginstitutioner
Dagpleje*
Vuggestuer*
Børnehaver*
SFO
Fritidsklub*
Frokostordning, vuggestuer*

Beregnes
Beregnes
Beregnes
1.060
Beregnes
Beregnes

Note* De stjernemarkerede takster på børneområdet genberegnes efter
budgetvedtagelsen og fremsættes i særskilt sag i november til BFKU, ØU og KB
Medlemskontingent:
Ungdomsklub
Søbadeanstalten
Voksne, enkelt billet
Voksne, sæsonkort
Børn, enkelt billet
Børn, sæsonkort
Renovationsgebyr (årligt):
Husholdningsaffald
Posetømninger
Ekstraposer
120 l beholder
240 l beholder
Hjemmekompostering basis (14 dages)
Hjemmekompostering ekstra (14 dages + 13 poser)
Posetømning haveforeninger
Posetømning sommerhuse
Container 16 m3 (104 tømninger pr. år)
Container 360 ltr. (52 tømninger pr år)
Container 360 ltr. (104 tømninger pr år)
Container 660 ltr. (52 tømninger pr år)
Container 660 ltr. (32 tømninger pr år)
Container 660 ltr. (104 tømninger pr år)
Ekstra sæk 1. stk.
Erhvervsaffald
Administrationsgebyr pr. enhed
Dagrenovation, posetømning, uge
Dagrenovation ekstraposer
Plastbeholder, 120 l
Plastbeholder, 240 l
Container 360 ltr. (52 tømninger pr år)
Container 660 ltr. (52 tømninger pr år)
Container 660 ltr. (104 tømninger pr år)

0
20
210
10
100

1.799
629
1.982
2.610
1.484
1.642
1.154
1.226
3.728
6.659
20
420
629
629
812
1.440
1.897
3.505
6.639

Genbrugsplads, erhverv
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Personbil
Kassevogn
Ladvogn
Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg
Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg
Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg
Farligt affald 0 - 10 kg
Farligt affald 10 – 25 kg

120
220
240
4.700
9.200
14.800
100
180

HAVNEN eksl. ændringsforslag
150
175
310

Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn
Fartøjer på 10 – 15 m. længde
Fartøjer på over 15 m.
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.

1.200

Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter
Afgift ved opkrævning på broer
chipkort til strøm og badefaciliteter
Landingsafgift af fisk. Af lastens pris
Løs pladsleje pr. m2 pr. påbegyndt uge

1.400
2.490
60
50
3,0 pct.
40

Erhvervsfartøjer under 25 m. længde – pr. døgn
Erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m2/døgn
Erhvervsfartøjer pr. m² båd

560
5
160

Lystfartøjer pr. m² plads
Takstklasse A
Takstklasse B
Takstklasse S (Stor) både > 13,5 m l.o.a.

237
180
Udgår

Lystfartøjer pr. plads
Takstklasse C
Takstklasse D

2.350
825

Pramplads, pr. plads
Sejljoller på land, pr. plads
Vinterliggere, pr. m² båd
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m²
Areal til havebrug, pr. m²
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m²
Areal til øvrige erhverv, pr. m²

220
1.200
165
75
65
80
145

Vinteropbevaring af mast.
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste
Årligt ventegebyr
Opkrævningsgebyr
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time

u/b
315
200
260
500
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Indskud
Indskud
Indskud
Indskud

takstklasse
takstklasse
takstklasse
takstklasse

A
B
C og D
S

254
220
2.200
Udgår
40

Brug af slæbested pr. bomåbning
Betaling af el
Salg af diesel
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons

købspris + 25%
Dagspris
1.360
145

BIBLIOTEKET
Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer:
De første 2 uger:
Voksne
Børn
Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der
sendes hjemkaldelse:
Voksne
Børn
Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der
sendes hjemkaldelse:
Voksne
Børn
Når afleveringsdatoen er overskredet med 6 uger,
betragtes materialet som bortkommet og regning sendes.

20
5
50
15
100
20

Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser.
Regning:
Voksne
Børn
Rykker for regning, voksne…
Rykker for regning, børn
Afhentning

125
35
210
60
240

Benyttelse af printer og kopimaskine:
A4, pr. kopi
A4, pr. farvekopi
A3, pr. kopi
A3, pr. farvekopi

2
6
4
12

Benyttelse af telefax:
Pr. ark
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark

20
5

Filmklub:
3-7 årige – sæson med 6 film

175
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8 årige – sæson med 6 film

175

Musik, billede og dramaskole
Musikskole, 2 måneder af 5 gange
Billedskole og Dramaskole, 2 måneder af 3 gange.

420
275

Dragør Lokalarkiv
Foredrag, rundvisning pr. time
Tillæg for arrangementer lørdag/søndag 50%.
Prisen gælder arrangementer, hvortil der ikke er offentlig adgang.
Arrangementer for kommunens skoler og institutioner indenfor
normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led i
undervisning o.lign.
Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets samlinger,
pr. time
Levering af fotos mm fra arkivets samlinger til kommercielle
formål, pr.stk
Der henvises til Lokalarkivets hjemmeside mht. øvrige takster og
uddybning af takstberegning.
Madservice:
Morgenmad
Hovedret
Biret
Hovedret og biret
Aftensmad
Daghjemsophold (pr. dag):
Halvdag – borgere på Midlertidigt Ophold
Halvdag-, klienter udefra (ekskl. mad)
Heldag
Midlertidigt ophold på Enggården

800
980

375
535

32
53
32
73
43
23
36
103
177

Servicepriser for beboere på Enggården (pr. måned):
Døgnkost
Rengøringsmidler
Toiletartikler

3.600
56
62

Fuld servicepakke (døgnkost, rengøringsmidler, toiletartikler)
Tilkøb af vask af linned/håndklæder
Tilkøb af vask af personligt tøj
Fuld servicepakke inkl. vask

3.718
286
597
4.601

Diverse gebyrer:
Vielser udlændinge
Nyt sundhedskort
Legitimationskort til unge over 16 år
Knallertkørekort

850
200
150
130
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Folkeregisterattester og adresseoplysninger

Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse
Ejendomsoplysningsskema
BBR-udskrift
Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer:
1/1 dags arrangementer
Aftenarrangementer
(herudover kan udlejer opkræve betaling for dækning for
institutionens ekstraudgifter til medhjælp, rengøring m.v.)
Stadeleje på offentligt vej- og parkareal:
Fast stadeplads (kr./m2/måned)
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag)
Juletræstader (kr./sæson)
Byggetilladelse efter fast time pris:
Enfamiliehuse
Sommerhuse
Erhvervs- og etagebyggeri
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og
driftsbygninger af begrænset kompleksitet
Tilbygninger til ovenstående
Andre faste konstruktioner
Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 ikke
kræver byggetilladelse eller byggemeddelelse
Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr:
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger mm. uanset
størrelse.
Tilbygninger til ovenstående
Rottebekæmpelse
Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af
ejendomsværdien

80

250
400
70
550
380

282
140
1.407
660

1.235

0,006 o/oo af
ejendomsværdien

Gebyr for skorstensfejerarbejde:
Takstvedtagelsen vedr. skorstensfejerarbejde sker ved forhandling
mellem skorstensfejerlauget og KL og er uden kommunernes
indflydelse.
For første skorsten indtil 10 meters højde
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme
ejendom
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10
meget yderligere

107
84
4
0
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For rensning af: centralkedler
For rensning af: brændeovne

244
122

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 rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm. indvendigt mål for første
meter
For efterfølgende påbegyndt meter
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm.
betales for første meter
For efterfølgende påbegyndt meter
For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med
afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en
ejendom.

57
28
0
113
57
0
107

For udfræsningen af skorstene og tilkaldelse til skorstensild
betales efter tidsforbrug den, til enhver tid, gældende
svendetimeløn samt befodringsgodtgørelse efter samme takst som
statens tjenestemænd.
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af
delene udskiftes

405

Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).

111

6

