
 

 Budget 2018-21  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Takstkatalog 2018 
 
Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. 
 
Takstbladet indeholder takster rettet mod borgere og virksomheder.  
 
Taksterne er fastsat i overensstemmelse med budgetforslaget.  
 
Enkelte takster er lovregulerede, og reguleres når de udmeldes til Lejre Kommune. 
 
Område Takst-

forslag 
2018 

Takster 
2017 

Betalings-
enhed 

Politisk 
bestemt 

Fast  
takst 

      

ØKONOMIUDVALGET:      

Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn:     

 - hegnsyn 1.215 1.194 pr. hegnsyn  x 

      

Administrationen i øvrigt:      

 - rykkerskrivelse - civilretslige krav   100,00 + 
rente 

100,00 + 
rente 

pr. styk x   

 - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret  250,00 + 
rente 

250,00 + 
rente 

pr. styk x   

       

 - bevilling hyrevogn 1.603 1.576 pr. styk  x 

 - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 486 478 pr. styk  x 

 - førerkort hyrevogn 119 117 pr. styk  x 

 - Udstedelse fornyelse af førerkort 119 117 pr. styk   

 - påtegning af toldattest hyrevogn 167 164 pr. styk  x 

 - Trafikbog 75 74 pr. styk   

 - Grøn tillægsnummerplade 152 149 pr. styk   
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 - sundhedskort 197 194 pr. styk  x 

 - adresseoplysning 57 56 pr. styk  x 

 - bopælsattest 57 56 pr. styk  x 

 - ejendomsoplysninger 439 432 pr. styk  x 

 - BBR-ejendomsoplysninger 76 75 pr. styk  x 

 - vurderingsattest 98 96 pr. styk  x 

 - skatteattest 98 96 pr. styk  x 

 - vielser udlændinge 539 530 pr. styk   x 

      

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID:      

Lokaleudlån:      

Hal  559 550 Timepris x  

Hal  2 – Hvalsø 473 465 Timepris x  

Springgrav i hal 371 365 Pr. gang x  

Gymnastiksal/Multisal 264 260 Timepris x  

Mødelokale u/50 m2 254 250 Timepris x  

Cafeteriaområde u/50 m2 254 250 Timepris x  

Mødelokale o/50 m2 356 350 Timepris x  

Cafeteriaområde o/50 m2 356 350 Timepris x  

Faglokale på skolerne 458 450 Timepris x  

Lån af lokal til klassearrangementer 50% 50% Timepris x  

Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) 270 265 Timepris x  

Rengøring (timepris pr. person) 270 265 Timepris x  

Stole (pr. gang) 15 15 Pr. gang x  

Delux stole (pr. gang) 20 20 Pr. gang x  

Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang) 41 40 Pr. gang x  

Bordplader 200 x 100m (Pr. gang) 41 40 Pr. gang x  

Bukke (pr. gang) 15 15 Pr. gang x  

Flipover (prisen pr. gang) 102 100 Pr. gang x  

Lærred (prisen pr. gang) 36 35 Pr. gang x  

Projekter (pris pr. gang) 305 300 Pr. gang x  

Overnatning (pr. person) 25 25 Pr. gang x  

Bad (pr. person) 20 20 Pr. gang x  

Fodboldbane 559 550 Timepris x  

Forberedelsestid Gratis Gratis  x  
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Musikskolen:      

- Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 427 420 pr. forløb x  

- Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 610 600 pr. forløb x  

- Rytmisk værksted/Musik og bevægelse 610 600 pr. rate x  

- Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.160 1140 pr. rate x  

- Sammenspil 224 220 pr. rate x  

Hørelære/teori 163 160 pr. rate x  

- Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 224 220 pr. rate x  

- Talentlinie 1.597 1570 pr. rate x  

Improvisationslære 224 220 pr. rate x  

Miniviolin, holdundervisning 773 760 pr. rate x  

Miniviolin fortsætter 580 570 pr. rate x  

Instrumentleje 326 320 pr. rate x  

Musikhold 1.160 1140 pr. rate   

Instrumentalhold 1.160 1140 pr. rate   

Strygersammenspil 326 320 pr. rate   

Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2017 beregnes for aug. 2016/juni 2017. Takstforslaget for 2018 gælder 
fra aug. 2017 til juni 2018. 

      

Overskridelse af lånetid      

Børn:      

1 dag              -     -   x  

7 dage              -     -   x  

14 dage  31           30  pr. bog x  

30 dage  102          100  pr. bog x  

Voksne fra 14 år  0 0    

1 dag  10           10  pr. bog x  

7 dage  10           10  pr. bog x  

14 dage  31           30  pr. bog x  

30 dage  102          100  pr. bog x  

 - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1             1  pr. kopi x  

 - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2             2  pr. kopi x  

 - fotokopi farvet pr.stk A4 5             5  pr. kopi x  

 - fotokopi farvet pr. stk. A3 10           10  pr. kopi x  

 - print fra internet sort/hvid 1             1  pr. print x  

 - print fra internet farve 5             5  pr. print x  
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 - salg af bøger voksne 5             5  pr. styk x  

 - salg af bøger børn 5             5  pr. styk x  

Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr.  Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er 
uændrede. 

      

UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM:       

Dagpleje/vuggestue:      

 - dagpleje 2.803 2.857 Juli bet.fri x  

 - vuggestue 3.594 3.549 Juli bet.fri x  

      

Børnehave:      

 - børnehave over 3 år fuldtid 1.779 1.835 Juli bet.fri x  

Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct.   

Frokostordning børnehave:      

Alene gældende for institutioner med forældrevalgt 
frokostordning 

743 734 Juli bet.fri x  

      

Tilskud til privat pasning:      

 - 24 uger til og med 2 årige 5.781 5.892 pr. måned x  

 - 3 årige til start i børnhaveklasse 3.669 3.784 pr. måned x  

      

Tilskud til pasning af egne børn:      

 - ½ - 2 år 5.781 5.892 pr. måned x  

 - 3 - 5 år 3.669 3.784 pr. måned x  

      

SFO      

SFO 0 - 3. klasse  1.574 1.547 Juli bet.fri x  

SFO 4. - 5. klasse  920 904 Juli bet.fri x  

SFO 6+ 626 615 Juli bet.fri x  

      

Ungdomsskolen:      

 - Knallertbevis 440 440 pr. styk  x 

 - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 297 297 pr. sæson x  

      

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ      
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Bidrag til parkeringsfond 28.979 28.489 éngangs-
beløb pr.  
Parkerings-
plads 

x  

      

Bygningsgebyr:      

Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i 
forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, 
rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 

0 0  pr. sag    

Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i 
forbindelse med erhvervsejendomme 

0 0  pr. bygning  x  

Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 0  pr. sag  x  

Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, 
sommerhuse 

0 0  pr. 
boligenhed  

x  

Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der 
kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder 
dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). 
Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne 
kategori 

0 0  pr. sag  x  

Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri    
(begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 

0 0  pr. m2  x  

Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 0  pr. sag  x  

Andre faste konstruktioner 
solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for 
byggesagsgebyr 

0 0  x  

Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 0  pr. m2  x  

      

Rottebekæmpelse      

Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med 
ejendomsskatten. 

0,058012 0,043344 Promille   

      

Renovation:       

Det faste gebyr:      

Administration 100 106 pr. år x  

      

Genbrugsgebyr      

Indsamling af glas - 40 pr. år x  

Papir, pap og glas 95 - pr. år x  

Metal og plast  300 - pr. år x  

I alt genbrugsgebyr 395 40    
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Genbrugspladsgebyr      

Farligt affald - helårs 7 8 pr. år x  

Farligt affald - sommerhus 3,5 8 pr. år x  

Storskrald og haveaffald 55 105 pr. år x  

Genbrugsplads - helårs 1.140 1.153 pr. år x  

Genbrugsplads - sommerhus 570 1.153 pr. år x  

I alt genbrugsgebyr 1.202 1.266 pr. år x  

      

Variable gebyr:      

Dagrenovation      

 - 140 l.  890 702 pr. år x  

 - 190 l.  950 953 pr. år x  

 - 240 l.  1.010 1.203 pr. år x  

 - 340 l./ 370 l. i 2018 og frem 1.200 1.805 pr. år x  

 - 660 l. 1.610 3.309 pr. år x  

 - 770 l.  1.770 3.861 pr. år x  

      

Restaffald og Bioaffald (ny ordning i løbet af 2018)      

190 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald 950 -     

240 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald 1.010 -     

370 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald 1.170 -     

190 liter beholder - Bioaffald 950 -     

240 liter beholder - Bioaffald 1.010 -     

370 liter beholder - Bioaffald 1.200 -     

190 liter beholder - Restaffald 950 -     

240 liter beholder - Restaffald 1.010 -     

370 liter beholder - Restaffald 1.200 -     

660 liter beholder - Restaffald 1.610 -     

770 liter beholder - Restaffald 1770 -     

      

Papirbeholdere      

 - 140 l. helårs -  199 pr. år x  

 - 660 l. helårs -  937 pr. år x  

 - 770 l. helårs -  1.094 pr. år x  

 - 140 l. sommerhus -  61 pr. år x  
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 - 660 l. sommerhus -  288 pr. år x  

      

Diverse:      

Ombytningsgebyr 210 199 pr. ombytning x  

Ekstra sæk 40 35 pr. sæk x  

Ekstra tømning 140 - 360 l. -  204 pr. tømning x  

Ekstra tømning 660 - 770 l. -  408 pr. tømning x  

Gebyr fejlsortering/overfyldning mm.      

2-hjulede 300 -  pr. tømning x  

4-hjulede 300 -  pr. tømning x  

      

Tilmelding til fællesordning 500 -   x  

      

Erstatning af beholder:      

140 l. 625 422 pr. beholder x  

190 l. 625 450 pr. beholder x  

240 l. 630 480 pr. beholder x  

370 l. 750 678 pr. beholder x  

400 l. 1.150 -  pr. beholder x  

660 l. 1.375 1.304 pr. beholder x  

770 l. 1.415 1.384 pr. beholder x  

190 l. - todelt 685 -  pr. beholder x  

240 l. - todelt 820 -  pr. beholder x  

370 l. - todelt 950 -  pr. beholder x  

Kompostbeholder 820 620 pr. beholder x  

Gravitationslås til 660 - 770 l containere 1.270 1.269 pr. beholder x  

      

      

Erhvervsaffaldsgebyr      

Administrationsgebyr Lejre Kommune 452 445 pr. år x  

Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg 231 231 pr. besøg   

      

Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg      

Fraktion navn      

Dagrenovation  569 569 pr. år   

Forbrændigsegnet affald 525 525 pr. år   
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Forbrændigsegnet affald til neddeling 750 750 pr. år   

Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 619 850 pr. år   

Haveaffald 250 238 pr. år   

Rødder, stød og grene 138 138 pr. år   

Deponeringsegnet - særlig behandling 1.614 1.614 pr. år   

Deponeringsegnet - sorteret  1.213     

Deponeringsegnet - til sortering 1.769     

Blandet affald til sortering 1.769 1.769 pr. år   

Genbrug papir  244     

Genbrug pap 194     

Genbrug plastik 910     

      

      

      

UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE      

Madservice      

Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og 
priskatalog til modtagerne af madservice.  
 
Leverandørens dagspris er fastsat i ht. udbud. Hovedret 
inkl. transport er beregnet ud fra pris på hovedret + 
gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. Reguleres ud fra 
nettoprisindeks pr. august i året.  

Udbud endnu 
ikke afsluttet 

45,8 pr. hovedret x  

      

Aflastningsplads/venteplads/gæstestue      

Egenbetalingen for borger:      

Kost 94 94 pr. døgn   

Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask 42 41 pr. døgn   

I alt - takst for aflastningsophold  136 135 pr. døgn x  

      

Frit valg (ekskl. moms)      

Ekstern leverandør:      

Praktisk hjælp (ny udbudspris pr. 1/9-17) 295,00 301 pr. time x  

Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 374,63 373 pr. time x  

Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 437,76 420 pr. time x  
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Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.587,72 1.551,38 pr. døgn x  

      

Genoptræning 
(mellemkommunal) 

748,80 594,34 pr. time   

      

Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og 
vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86 

36 35 pr. gang x  

 


