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UDVALG: ØKONOMIUDVALGET

YDELSE: ADMINISTRATION ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

* Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2021 udmeldes af de relevante ministerier/Fynbus. 

pr. forespørgsel 75,00 75,00

Folkeregisterbøder:

Flytteanmeldelse overskredet på frist eller manglende svar på logiværterklæring stk. 600,00 600,00

Flytning som ikke anmeldes, men hvor henvendelse modtages fra 3. person stk. 1.500,00 1.500,00

Falsk flytteanmeldelse eller afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med flytning stk. 3.000,00 3.000,00

stk. 205,00 205,00*

pr. vielse 850,00 850,00*

Legitimationskort til unge  stk. 150,00 150,00*

Pas 0 - 11 år stk. 115,00 115,00*

Pas 12 - 17 år stk. 143,00 142,00*

Pas 18 - 64 år stk. 628,00 627,00*

Pas 65 år og derover stk. 378,00 377,00*

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort stk. 280,00 280,00*

Fornyelse af kørekort stk. 140,00 130,00*

stk. 160,00 160,00*

Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse stk. 280,00 280,00*

Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring stk. 280,00 280,00*

stk. 120,00 120,00*

Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) stk. 180,00 170,00*

Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst) stk. 280,00 280,00*

Udstedelse af internationalt kørekort stk. 25,00 25,00*

Billede til pas og kørekort stk. 100,00 100,00*

Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort stk. 130,00 130,00*

Skolebuskort gældende for hele året

- 2 zoner stk. 1.236,00 1224,00*

- 3 zoner stk. 1.662,00 1642,00*

- 4 zoner stk. 2.222,00 2222,00*

- 5 zoner stk. 2.782,00 2782,00*

Skolebuskort gældende for vinterhalvåret

- 2 zoner stk. 618,00 638,00*

- 3 zoner stk. 831,00 857,00*

- 4 zoner stk. 1.111,00 1159,00*

- 5 zoner stk. 1.391,00 1452,00*

Rykker restancer pr. rykker 250,00 250,00

Retsafgift i forbindelse med underretning om udlæg pr. udlæg 300,00 300,00*

* + tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger kr. 3.000

Gebyr for underretninger om udlægsforretninger pr. underretning 450,00 450,00*

Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er 

INCASSOOPKRÆVNINGER:

SERVICEOPKRÆVNINGER:

(Beløbet reguleres èn gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor)

Sundhedskort

Vielse af udlændinge

Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus                                                             

Gebyr for folkeregisteroplysninger
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UDVALG: ØKONOMIUDVALGET

YDELSE: ADMINISTRATION ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

Lovliggørende byggetilladelser - der opkræves gebyr efter medgået tid pr. time            584,00            593,00 

Gebyr for Vejsyn:

Administrative omkostninger i forbindelse med vejsyn pr. time            584,00            593,00 

Parkeringsfond:

Betaling til parkeringsfonden pr. manglende P-plads Pr. stk        27.020,00  - 

Næste års takst beregnes i 4. kvartal ud fra omkostningsindex på anlæg af veje.    

GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING:
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UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

YDELSE: VEJ, PARK OG NATUR ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

time            318,00            323,00 

time            415,00            421,00 

pr. skilt          2.855,00          2.898,00 

pr. stk.          2.100,00          2.132,00 

Ramper (der tillægges moms ved ekstern opsætning) stk.          2.284,00          2.318,00 

LEJE AF STADEPLADSER OG MARKEDSBODER:

Stadepladser pr. gang plads            109,00            111,00 

Almindelig bod (længde: 3,40 meter, dybde 2,20 meter) med bord pr. bod            400,00            406,00 

Stor bod (længde 4,29 meter, dybde 2,67 meter) med bord pr. bod            550,00            558,00 

Man skal som minimum leje fem boder.

Nobilis  kg              37,00              38,00 

kg              30,00              30,00 

kg              30,00              30,00 

kg              29,00              29,00 

rummeter            375,00            375,00 

rummeter            325,00            325,00 

rummeter            325,00            325,00 

rummeter            275,00            275,00 

stk.              64,00              65,00 

stk.              53,00              54,00 

rummeter            225,00            225,00 

Kløvet brænde pr. rummeter pr. rummeter            628,00            637,00 

Flis pr. rummeter            154,00            156,00 

pr. læs            350,00            350,00 

rummeter            200,00            200,00 

rummeter            150,00            150,00 

kvm.                1,50                1,51 

kvm.                2,20                2,21 

Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke kvm.                1,64                1,65 

Sankekort/selvskovning  Bøg – Eg – Ask – Ær – m.m.

Sankekort / selvskovning El – Poppel – Pil - Gran

KOLONIHAVER:

Skovly, Kaliffenlund

Serviceskilte etablering/nedtagning  (der tillægges moms ved ekstern opsætning)

Timepris, mekanikere

TEKNISK DRIFTSAFDELING:

Timepris, specialarbejdere

Eg: brænde 200-300 cm rundt

ALLE TRÆARTER: incl. moms

PYNTEGRØNT: incl. moms

BRÆNDE M.M.: incl. moms

Andet løv: brænde 200-300 cm rundt

Nål: lægter I + II> 7 cm Ø

         pæle runde 1,8-2,5 m

Bøg: brænde 200-300 cm rundt

Nordmannsgran

Birk, fastelavnsris

Parasolholdere standardmål - opsætning  (der tillægges moms ved ekstern opsætning)

Rødgran, ædelgran,douglas,cypres, fyr, lærk

Ask: brænde 200-300 cm

         brænde 300 cm

Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov

Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetoften og Lindealleen 

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

YDELSE: SKADEDYRSBEKÆMPELSE ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

promille              0,108              0,108 

Administrationsgebyr pr. ejendom pr. ejendom              37,00              38,00 

Rotter - promille af ejendomsværdi

SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms):
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UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

YDELSE: NYBORG MARINA ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer)

engangsbeløb             260,00            260,00 

Gebyr for manglende betaling af gæsteplads = Dobbelt gæstetakst pr. gang/minimum            258,00            262,00 

Kølbåde/motorbåde, grundbeløb ( beløbet angivet pr. år) pr. båd          2.379,00          2.415,00 

Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg ( beløbet angivet pr. år) pr. kvm.            238,00            242,00 

dog minimum pr. båd          3.055,00          3.101,00 

Åbne joller - (max 5 x 1,80) - Betaler ikke grundgebyr pr. kvm.            238,00            242,00 

Depositum pr. bomkort pr. kort              50,00              50,00 

Pris pr. bomåbning pr. bomåbning              50,00              50,00 

20 turskort bomåbning pr. kort            500,00            500,00 

40 turskort bomåbning pr. kort            800,00            800,00 

Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning pr. år  -  - 

Pr. overnatning

Længde fra 0-7 m Pr. båd - pr. døgn (17 €)            129,00            131,00 

Længde fra 7-11 m Pr. båd - pr. døgn (20 €)            151,00            153,00 

Længde fra 11-15 m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (24 €)            179,00            182,00 

Længde fra 15-20 m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (27 €)            205,00            208,00 

Længde over 20 m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (43 €)            319,00            324,00 

Over 10 personer i båden - uanset længde Pr. båd - pr. døgn (69 €)            514,00            522,00 

Bad: (5 kr. pr. påbegyndt 3 minutter) Pr. bad - 3 minutter                5,00                5,00 

TS både ((Træskibssammenslutningens både) gratis de 3 første døgn, herefter gæstesejlertakst pr. døgn  - 

El og vandforbrug for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både) pr. døgn              66,00              67,00 

El og vandforbrug for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både) pr. døgn            131,00            133,00 

Autocampere:

Betaling pr. overnatning pr. døgn  (20 €)            151,00            153,00 

Rabatordninger:

Ved køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger.

Fra og med efterårsferien til og med påskeferien, gives der 50% rabat for gæstesejlere

Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæstesejlere.

El:

pr. løft            573,00            582,00 

pr. løft            862,00            875,00 

Vægt 16-20 ton ** pr. løft          1.145,00          1.162,00 

Vægt 0-10 ton ** pr. løft            859,00            872,00 

Vægt 11-15 ton ** pr. løft          1.293,00          1.312,00 

Vægt 16-20 ton ** pr. løft          1.718,00          1.744,00 

Nødløft af fiskerbåde pr. løft            462,00            469,00 

Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft pr. gang            100,00            100,00 

Løft af ikke hjemmehørende bådepålægges 50% af ovenstående priser. 

** Hele operationen er beregnet til maximalt en 1/2 time, alt inklusiv, (højtryksspuler,

Krantid her ud over afregnes med løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time.

Brug af mastekran til både under 2500 kg. pr. løft            103,00            105,00 

Brug af mastekravn til mast pr. løft              26,00              26,00 

Brug af mastekravn til både og master for hjemmehørende klubbåde. gratis  -  - 

Faste liggepladser (bådplads og stadeplads på land inklusiv moms)

GÆSTESEJLERE: (inklusiv moms) 

Weekend og helligdage: + 50% på ovennævnte priser

til- og bortkørsel mv., så kran og bemanding er klar til næste båd)

MASTEKRAN: (inklusiv moms)

Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads

El udenfor sæson (15.11.-31.3) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.

BÅDKRAN: (inklusiv moms)

Sæsonprisliste 15/3-15/11:

Vægt 11-15 ton **

Uden for sæson 16/11-14/3:

Vægt   0-10 ton **

BRUG AF SLÆBESTED: (inklusiv moms)
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UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

YDELSE: NYBORG MARINA ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

pr. stk.            520,00            520,00 

pr. stk.            690,00            690,00 

pr. stk.            575,00            575,00 

pr. stk.            670,00            670,00 

pr. stk.            870,00            870,00 

pr. stk.            820,00            820,00 

pr. stk.            895,00            895,00 

pr. stk.          1.195,00          1.195,00 

pr. stk.          1.050,00          1.050,00 

pr. stk.          1.916,00          1.916,00 

pr. stk.          2.100,00          2.100,00 

pr. stk.          1.966,00          1.966,00 

BÅDSTATIVER DAGSLEJE: (inklusiv moms)

3 ton pr. dag              50,00              50,00 

6 ton pr. dag              60,00              60,00 

12 ton pr. dag              70,00              70,00 

18 ton pr. dag              80,00              80,00 

For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 50% på ovennævnte priser.

Skibsafgifter : Erhverv

Kr. pr. bruttoregistertons                4,11                4,11 

El og vand afregnes efter forbrug

Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusiv moms)

Container og lignende til opbevaring af private effekter Grundbeløb          2.430,00          2.466,00 

Derudover betales variabelt beløb pr. m² areal, afrundet til nærmeste halve meter Pr. m²            238,00            242,00 

(der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes

eget materiel)

Udlejningsbåde:

Både til udlejning under 2 Brt. tons (betaler 50% af jolletakst) pr. kwm            119,00            121,00 

Havarister:

Både, der søger nødhavn, ligger gratis 2 første døgn, herefter betales pr. døgn pr. døgn              51,00              52,00 

Klubaktiviter:

Overnatning pr. telt pr. døgn              51,00              52,00 

Overnatning pr. campingvogn pr. døgn              82,00              83,00 

Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer pr. døgn            257,00            261,00 

Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere:

Pladsleje pr. båd pr. måned (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift pr. mdr.              51,00              52,00 

Takst for havneassistance pr. 1/2 time + 100% tillæg af priser i weekend og helligdage pr. 1/2 time            312,00            317,00 

Udkaldstillæg havneassistance (uden for normalarbejdstid) pr. gang            500,00            508,00 

Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sømil) pr. time          1.500,00          1.523,00 

3 ton motorbåd

6 ton sejlbåd

6 ton sejlbåd med mast

BÅDSTATIVER: (inklusiv moms)

3 ton sejlbåd

3 ton sejlbåd med mast

Øvrige takster:

6 ton motorbåd

12 ton sejlbåd

12 ton sejlbåd med mast

12 ton motorbåd

18 ton sejlbåd

18 ton sejlbåd med mast

18 ton motorbåd

For hvert anløb betales pr. bruttoregistertons, afgiften dækker skibets henliggen i 1 uge.
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UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSDVALGET

YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO) ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST

1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/12

2020 2020 2021 2021

Morgenpasning månedlig i 11 mdr. 615,00 615,00 624,00 624,00

Eftermiddagspasning kl. 13-16 månedlig i 11 mdr. 1.276,00 1.276,00 1.295,00 1.295,00

Eftermiddagspasning kl. 13-17 månedlig i 11 mdr. 1.276,00 1.276,00 1.295,00 1.295,00

Morgen + hele eftermiddagen månedlig i 11 mdr. 1.276,00 1.276,00 1.295,00 1.295,00

Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår pr. uge 662,00 662,00 672,00 672,00

Søskendetilskud

Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads

Ud over dette forhøjes grænserne med kr. 64.967 når den forælder, der har retten til pladsen og  til fripladstilskuddet er enlig forsørger.

Til familier  med  mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes  der  søskendetilskud. Der  betales  fuld  pris  for den dyreste plads og 

søskendetilskuddet  udgør 50% af betalingen for  øvrige pladser.   

Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning.  Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges  til grund   for beregningen, uanset om man er gift, 

samlevende eller  forældre til  barnet. Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7.000  for hvert barn udover det første.  

Såfremt man har en bruttoindtægt  på (fratrukket AM-bidrag) på under  kr. 576.800  årligt  kan  hel eller delvis friplads bevilges. 

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSDVALGET

YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V. ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST

1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/12

2020 2020 2021 2021

KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN:

Fritidsklub 4. til 5. klasse månedlig i 11 mdr. 639,00 639,00 649,00 649,00

Ungdomsklub 7. klasse til 18 år Gratis Gratis Gratis Gratis

Juniorklub 5. til 7. klasse Gratis Gratis Gratis Gratis

Pasning i fritidsklubberne kan tilkøbes i juli måned pr. uge 289,00 289,00 293,00 293,00

SPECIALSKOLER:

Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Heldags månedlig i 11 mdr. 1.276,00 1.276,00 1.295,00 1.295,00

Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Eftermiddag månedlig i 11 mdr. 1.276,00 1.276,00 1.295,00 1.295,00

Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags månedlig i 11 mdr. 1.172,00 1.172,00 1.190,00 1.190,00

Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag månedlig i 11 mdr. 892,00 892,00 906,00 906,00

Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår pr. uge 662,00 662,00 672,00 672,00

UNGDOMSSKOLEN:

Knallertkørekort pr. kort 500,00 500,00 510,00 510,00



 

 

  Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 

 

 

 

Side 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

YDELSE: DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

BØRNEPASNING:

Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter 

0-2 ÅRIGE:

Dagplejen månedlig i 11 mdr. 2.856,00 2.922,00

Vuggestuegrupper i integrerede institutioner månedlig i 11 mdr. 3.405,00 3.637,00 pr. 1. marts 2021

3-5 ÅRIGE:

Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner månedlig i 11 mdr. 1.856,00 1.984,00 pr. 1. marts 2021

Frokostordning i daginstitutioner (smør-selv med lune retter) månedlig i 11 mdr. 500,00 600,00

Juli måned er betalingsfri

Ovennævnte takster er for heldagspladser.

Søskendetilskud

Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads

Ud over dette forhøjes grænserne med kr. 64.967 når den forælder, der har retten til pladsen og  til fripladstilskuddet er enlig forsørger.

Privat Pasning

Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne

Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven §§ 86-91 et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives til forældre 

med børn  i alderen fra  24 uger til børnehaveklassealder. Tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8  uger og maksimum 1 år. Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at 

ansøgeren ikke samtidigt modtager offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud i samme husstand, og husstandens samlede tilskud må ikke overstige 

beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet er A-indtægt, og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet.

Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende  regler. Barnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end 

opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene får tilbudt en plads i udførerkommunen. Der bevilges et tilskud, og hertil skal forældrene stadig betale en forældrebetaling samt eventuelt en 

ekstra egenbetaling, hvis forældrene vælger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end tilsvarende tilbud i opholdskommunen.

Der er mulighed for at forældre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.

Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning for børn i  alderen 0-2 år i  stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, privat institution el. lign i henhold til dagtilbudsloven §§ 80-85. 

Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dog højst  75% af de dokumenterede udgifter 

til den private pasningsordning. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand.

Tilskud til pasning af egne børn

Til familier  med  mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes  der  søskendetilskud. Der  betales  fuld  pris  for den dyreste plads og 

søskendetilskuddet  udgør 50% af betalingen for  øvrige pladser.   

Såfremt man har en bruttoindtægt  på (fratrukket AM-bidrag) på under kr. 576.800 årligt  kan  hel eller delvis friplads bevilges. 

Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning.  Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund  for beregningen, uanset om man er gift, 

samlevende eller  forældre til  barnet. Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7.000  for hvert barn udover det første.  

Fritvalgsordningen :

Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. 
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UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

YDELSE: MUSIKSKOLE + BIBLIOTEK ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST

1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/12

2020 2020 2021 2021

MUSIKSKOLE:

Grundskole årligt 2.270,00 2.330,00 2.330,00 2.370,00

Soloundervisning - 25 min. årligt 4.660,00 4.780,00 4.780,00 4.850,00

Soloundervisning - 30 min. årligt 5.610,00 5.750,00 5.750,00 5.840,00

Soloundervisning - 35 min. årligt 6.550,00 6.720,00 6.720,00 6.820,00

Soloundervisning - 40 min. årligt 7.480,00 7.670,00 7.670,00 7.790,00

Talent-soloundervisning - 40 min. årligt 4.660,00 4.780,00 4.780,00 4.850,00

Særlig sangundervisning for Musical-Talentskolen - 30 min. om ugen i 28 uger årligt 2.070,00 2.120,00 2.120,00 2.150,00

Holdundervisning 2 elever i 30 min. årligt 2.810,00 2.880,00 2.880,00 2.920,00

Big Band årligt 2.130,00 2.180,00 2.180,00 2.210,00

Sammenspil og kor uden solofag årligt 1.060,00 1.090,00 1.090,00 1.110,00

Drama og Teatersjov 75 minutter i 18 uger årligt 530,00 990,00 990,00 1.010,00

Førskole årligt 1.790,00 1.840,00 1.840,00 1.870,00

RABATTER:

LEJE AF INSTRUMENTER:

Lejepris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne

Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af flg. beløb:

A. 440,00 450,00 450,00 460,00

B. 330,00 340,00 340,00 350,00

C. 220,00 225,00 225,00 230,00

D. 110,00 115,00 115,00 120,00

VOKSEN-TAKSTER (gælder for voksne fra 26 år og opefter)

Soloundervisning - 25 min. årligt 5.698,00 5.698,00 5.785,00

Soloundervisning - 30 min. årligt 6.842,00 6.842,00 6.946,00

Soloundervisning - 35 min. årligt 7.997,00 7.997,00 8.119.00

Soloundervisning - 40 min. årligt 9,130,00 9,130,00 9.269,00

Sammenspil, kor og hørelære uden solofag årligt 1.298,00 1.298,00 1.318,00

årligt 2.178,00 2.178,00 2.211,00

Ved modulundervisning udregnes en forholdsmæssig pris ud fra sæsontaksten. 

pr. gang 20,00 20,00 20,00 20,00

pr. gang 60,00 60,00 60,00 60,00

pr. gang 100,00 100,00 100,00 100,00

pr. gang 230,00 230,00 230,00 230,00

Børn under 16 år: Her opkræves ikke gebyr ved for sen aflevering

BALLETSKOLEN:

1 times holdundervisning pr. uge pr. måned 300,00 300,00 300,00 300,00

75 minutters holdundervisning pr. uge pr. måned 350,00 350,00 350,00 350,00

90 minutters holdundervisning pr. uge pr. måned 400,00 400,00 400,00 400,00

RABATTER

Der er 25% rabat på den dyreste kontingent, hvis man er elev på mere end ét hold

Juli og august måned er betalingsfri

Derudover opkræves 100 kr. for kopier og CopyDan-afgift.

Én af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives  25% på de øvrige 

søskendes undervisning.

Bigband

2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb)

Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb)

BIBLIOTEKET:

Bøder ved for sen aflevering:

Voksne ( alder fra og med 16 år):

Overskridelse af lånetiden

1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb)
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UDVALG: SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET

YDELSE: SOCIALE YDELSER ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

EGENBETALING:

Døgnophold på krisecentre pr. dag              88,00              90,00 

Døgnophold på herberg pr. dag              91,00              93,00 

Herudover betales for kost og vask. Disse ydelser betales direkte til boformen.
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UDVALG: ÆLDREUDVALGET

YDELSE: SUNDHED OG OMSORG ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

PLEJECENTRE:

Servicepakker: *

Mad på plejecentre pr. måned          3.759,00          3.834,00 

Aflastning/Rehabilitering  - mad pr. måned          3.759,00          3.834,00 

Aflastning/Rehabilitering  - mad Dagstakst            123,25            126,05 

Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider:

Morgenmad pr. døgn              29,00              30,00 

Middagsmad pr. døgn              49,00              50,00 

Aftensmad pr. døgn              36,00              37,00 

Rengøringsartikler:

Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo pr. måned              91,00              91,00 

Leve Bo (Egevang) pr. måned              63,00              63,00 

Vask af eget tøj og linned:

Vask af 0-6kg

Afhentning 1 gang ugentlig pr. måned            135,00            138,00 

Afhentning hver 2. uge pr. måned              69,00              71,00 

Vask af 5-8 kg.

Afhentning 1 gang ugentlig pr. måned            179,00            183,00 

Afhentning hver 2. uge pr. måned              90,00              92,00 

Vask af 8-12 kg.

Afhentning 1 gang ugentlig pr. måned            262,00            268,00 

Afhentning hver 2. uge pr. måned            132,00            135,00 

Leje og vask af linned pr. måned            126,00            129,00 

Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA) pr. vask              43,00              44,00 

Allergi vask pr. vask              43,00              44,00 

Aflastning/Rehabilitering  - leje og vask af linned samt vask af eget tøj pr. døgn              20,00              21,00 

VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE:

Vask af 1-8 kg.:

Afhentning 1 gang ugentlig pr. vask              72,00              74,00 

Afhentning hver 2. uge pr. vask              72,00              74,00 

Afhentning hver 3. uge pr. vask              72,00              74,00 

Vask af 8-12 kg.:

Afhentning 1 gang ugentlig pr. vask            107,00            110,00 

Afhentning hver 2. uge pr. vask            107,00            110,00 

Afhentning hver 3. uge pr. vask            107,00            110,00 

Smittevask pr. vask              77,00              79,00 

Allergivask pr. vask              77,00              79,00 

MADSERVICE:*

Udbragt hovedret pr. dag              54,00              55,00 

Udbragt hovedret med biret pr. dag              66,00              68,00 

Udbragt biret pr. dag              22,00              23,00 

Madpakke pr. dag              25,00              25,00 

Levering af madpakke uden samtidig levering af hovedret pr. dag              10,00              10,00 

(Mad leveres to gange ugentligt. Levering afregnes for det antal portioner, der leveres.

Dog betales ikke for levering af madpakke, hvis der samtidig leveres hovedret.)

CAFE:

Hovedret pr. dag              44,00              45,00 

Hovedret + biret pr. dag              56,00              58,00 

VISITERET DAGCENTER:

Forplejning pr. dag              68,00              69,00 

Kørsel returkørsel              42,00              42,00 

*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.
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UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

YDELSE: OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

Omsorgstandpleje -  Maksimal egenbetaling * pr. person            540,00            551,00 

Specialtandpleje -  Maksimal egenbetaling * pr. person          2.010,00          2.051,00 

Socialtandpleje - Maksimal egenbetaling* pr. person                   -   

*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

YDELSE: SUNDHED OG TRÆNING ENHED  TAKST  TAKST 

2020 2021

GENOPTRÆNING:

Kørsel returkørsel              42,00              42,00 


