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Takstblad til budget 2022 
 
Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.  
 
Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året.  

 
TØMNINGSORDNINGER: 
Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. 
  
SPILDEVAND: 
Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S. 
 
MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGNENDE: 
Der opkræves timetakst svarende til 2 gange Miljøstyrelsens sats for brugerbetaling for miljøtilsyn. 
 
LOKALBUSSER 
Flextur, rute 1, 2 og 3 samt busrute 361 kører i henhold til regionens takster. Der henvises til 
www.midttrafik.dk. 
 
PAS OG KØREKORT 
Bestilling af pas og kørekort kræver personligt fremmøde i Borgerservice i Ebeltoft i borgerservices åbnings-
tid. I Hornslet kan man bestille pas og kørekort på Biblioteket ved personligt fremmøde mandag til torsdag i 
tidsrummet kl. 12.00 -18.00. Takster for pas og kørekort er lovbestemte og kan ændre sig i løbet af året.  
 
Takster for alle typer af kørekort fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside: Pris for kørekort (fstyr.dk) 
 
Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside: 
www.syddjurs.dk/borger/pas 
 
 
 

Område Beskrivelse 
Takst 

kr. og øre 
Takst 

kr. og øre 

  2021 2022 

BYGGE-
SAGSGE-
BYRER 
 
Der er samme 
timepris for af-
slag som for 
tilladelser, dog 
maksimalt 
10.000 kr. for 
afslag. 
 
 

1. Sekundær bebyggelse: Timepris: Timepris: 

Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne over-
dækninger og lignende sekundære bygninger: 

 
616,00 

 
622,00 

2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Timepris: Timepris: 

Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende 
med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: 
 

 
616,00 

 
622,00 

Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.: 
 

616,00 622,00 

3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og drifts-
bygninger af begrænset kompleksitet: 

Timepris: Timepris: 

Industri- og lagerbygninger: 616,00 622,00 

Jordbrugets avls- og driftsbygninger: 616,00 622,00 

4. Andre faste konstruktioner m.v.:  Timepris: Timepris: 

Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner 
(store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.): 

 
616,00 

 
622,00 

Cirkustelte:  616,00 622,00 

Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, ud-
hængsskilte, pyloner o.l.:  
 

 
616,00 

 
622,00 

 Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) - under 25 kW:  616,00 622,00 

 Større vindmøller - over 25 kW: 616,00 622,00 

 

http://www.midttrafik.dk/
https://fstyr.dk/da/Regler-om-koerekort/Priser-for-koerekort
http://www.syddjurs.dk/borger/pas
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Område Beskrivelse 
Takst 

kr. og øre 
Takst 

kr. og øre 

  2021 2022 

 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Timepris: Timepris: 

 

Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, 
museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, 
idrætshaller og -anlæg, m.v. samt øvrige industri- og lagerbygnin-
ger og avls- og driftsbygninger: 

 
 
 

616,00 

 
 
 

622,00 

 Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel:  616,00 622,00 

 
Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer efter byggelo-
ven: 

 
616,00 

 
622,00 

 

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring. 
Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbin-
delse 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 opkræ-
ves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte ryk-
ker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring: 

7.000,00 7.000,00 

PARKE-
RINGSFOND 

Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:  38.485,00 39.250,00 

HAVNEAF-
GIFTER  
 
Beløbene er 
inklusive 
moms 

Havneleje for gæstesejlere:    

Både indtil 10 m, pr. døgn:  135,00 135,00 

Både over 10 m -15 m, pr. døgn:  155,00 155,00 

Både over 15 m - 20 m, pr. døgn: 240,00 245,00 

Både over 20 m, pr. døgn:  280,00 285,00 

Charterfartøj – skoleskibe:   

Skibe indtil 20 m, pr. døgn:  395,00 405,00 

Skibe over 20 m, pr. døgn:  500,00 510,00 

Havneleje for fastliggere – helårs  
 

Både op til 4 meters bredde:   

Både fra 0 m til 6 m:  3.850,00 3.925,00 

Både fra 6 m til 8 m:  4.965,00 5.065,00 

Både fra 8 m til 10 m: 7.090,00 7.230,00 

Både fra 10 m til 14 m: 8.200,00 8.365,00 

Både fra 14 m til 20 m:  9.420,00 9.605,00 

Både fra 20 m til 25 m:  12.455,00 12.705,00 

Både fra 25 m og opad:  17.520,00 17.870,00 

    

 Både over 4 meters bredde:   

 

For både med en bredde over 4 meter tillægges en havneafgift be-

regnet ud fra det af bådens areal der ligger ud over en bredde på 4 

meter. Bådarealet beregnes som den største længde gange den 

største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned 

eller op til hele antal m².  

Pris pr. ekstra m² der ligger ud over bredden på 4 meter: 

 
 
 
 
 
 
 

155,00 

 
 
 
 
 
 
 

155,00 
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Område Beskrivelse 
Takst 

kr. og øre 
Takst 

kr. og øre 

  2021 2022 

 Erhvervsfartøjer:   

 1. Bropenge fisk, skaldyr m.m.:  
 

 

 Af fisk og skaldyr, der losses fra skibe der er registreret som er-
hvervs- eller bierhvervsfiskere, med kutter nr. betales en landings-
afgift: 

2,5% 
af værdien 

2,5% 
af værdien 

    
 2. Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal:   
 Pris pr. m²: 155,00 155,00 

 Bropenge fratrækkes årsafgiften.   

 Erhvervsfiskers evt. ekstra erhvervsfartøj/er ligger gratis hvis de   
 er registret til erhvervsfiskeri og bropengene udgør mere end   

 mindsteprisen for erhvervsfartøjernes samlede areal. Fiskefar-   
 tøjer som ønsker at henligge i havnen og kan anvises plads,   
 men som ikke bliver brugt aktivt til fiskeri fra havnen betaler   

 normal havnetakst.   

 Elforbrug:    

 Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh: 3,00 3,00 

 Vand:   

 Prisen på ferskvand i større mængder pr. m3: 30,00 30,00 

 Slæbesteder:   

 Dagskort 50,00 50,00 
 Årskort 505,00 515,00 

BBR Bødestraf for manglende oplysning til BBR: 
Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver 
urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om 
ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udstede en 
bøde: 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

AKTINDSIGT Der opkræves normalt ikke betaling for at udlevere bilag efter of-
fentlighedsloven. 
 

Der opkræves dog betaling, hvis der efter anmodning mindst 3 
gange tidligere er udleveret papirkopier i henhold til offentlighedslo-
ven til samme borger, dvs. til en borger, der ikke selv er part i for-
hold til de begærede bilag. Undtaget herfra er journalister, idet 
pressen er fritaget for betaling.   

 

 

Ved udlevering af dokumenter i papirkopi udgør taksten 4. gang og 
fremefter som udgangspunkt: 

 
 

Første side:  10,00 10,00 

Efterfølgende sider:  1,00 1,00 

 

Ved elektronisk aktindsigt opkræves ikke betaling. Dog udgør tak-
sten 4. gang og fremefter 100 kr., når der digitalt sendes mere end 
100 sider. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget 
for betaling.   
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Område Beskrivelse 
Takst 

kr. og øre 
Takst 

kr. og øre 

  2021 2022 

OPKRÆV-
NING 

Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav med udpantningsret: 250,00 250,00 

Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav uden udpantningsret: 100,00 100,00 

Gebyr for underretning om udlægsforretning: 450,00 450,00 

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

 

Taksten for 
retsafgift er 
lovbestemt 
 

Retsafgift for underretning om udlægsforretning vedr. ejendoms-
skat: Der pålignes en grundafgift på 300,00 kr., tillagt 0,5% af det 
beløb, der overstiger 3.000 kr. Beløbet rundes herefter op til nær-
meste kronebeløb, som er deleligt med 10. 

Minimum:  
300,00 

 
 

Minimum 
300,00 

FOLKERE- 
GISTER - lov-
bestemt 

Folkeregisteroplysning: 80,00 80,00 

Bopælsattest:  80,00 80,00 

CPR-beviser:  80,00 80,00 

SUNDHEDS-
KORT 
Taksterne er 
lovbestemte 

Sundhedskort:  210,00 210,00 

Lægeskift: 210,00 210,00 

Gruppeskift:  210,00 210,00 

BILLEDLEGI-
TIMATIONS-
KORT 
Taksten er et 
lovbestemt 
max. fra 2018 

Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover: 

150,00 150,00 

BEREDSKAB Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)   

 Tilslutning: 2.566,00 2.623,00 

 Årlig afgift: 5.813,00 5.941,00 

 
Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg el-
ler brand (momsfri): 

 
5.977,00 

 
6.109,00 

 Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg el-
ler brand – plejekrævende institutioner (momsfri): 
 

 
8.410.00 

 
8.595,00 

SKOR-
STENSFE-
JERAR-
BEJDE 
 
Vejledende 
takster i aftale 
mellem Kom-
munernes 
Landsforening 
og Skorstens-
fejerlauget 

Skorstensfejning:   

Første skorsten indtil 10 meters højde: 110,60 112,45 

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme 
ejendom: 

 
86,63 

 
88,08 

For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 
10 meter opkræves yderligere: 

3,92 3,99 

For rensning af centralkedler: 252,49 256,71 

For rensning af brændeovne: 126,21 128,32 

Rensning af røgrør og røgkanaler:   

35x35 cm indvendigt mål for første meter: 58,50 59,48 

For efterfølgende påbegyndt meter: 28,53 29,01 

Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter: 116,65 118,60 

For efterfølgende påbegyndt meter: 58,50 59,48 

Øvrige takster:   

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af de-
lene udskiftes: 

 
419,20 

 
426,20 

For påtegning af prøvningsattest: 115,00 116,92 

For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding 
af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom: 

 
110,60 

 
112,45 
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For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes gebyret med 50%. 
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 116-232 kW forhøjes gebyret med 100%. 
For skorstene og ildsteder af størrelse over 232 kW forhøjes gebyret med 150%. 
For skorstene og ildsteder under 35 kW, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne for yder-
ligere fejninger med 50%. 
 
For kanaler der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, kan mesteren i stedet 
for gebyret træffe aftale med brugeren om betalingen, 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 udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gæl-
dende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 
 
 

 Beskrivelse 

Takst 
% 

Takst 
% 

2021 2022 

ROTTEBE-
KÆMPELSE 

Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel af ejen-
domsværdien:  

0,0070% 0,0070% 

 
 

Område Beskrivelse 

Takst 
kr. og øre 

Takst 
kr. og øre 

2021 2022 

STADE-

PLADSAF-

GIFT PÅ 

TORVET I 

EBELTOFT 

Torvehandel:   

Fast stade pr. felt pr. måned (januar–maj / september-december): 887,00 905,00 

Fast stade pr. felt pr. dag (januar–maj / september-december): 124,00 126,00 

Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august): 1.934,00 1.972,00 

Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august): 242,00 247,00 

Gadehandel:   

Fast stade pr. felt for sæsonen (ultimo juni til ultimo august): 6.749,00 6.883,00 

Fast stade pr. felt pr. torvedag: 312,00 318,00 

Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag: 172,00 175,00 
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Område Beskrivelse 

Takst 
kr. og øre 

Takst  
kr. og øre 

2021 2022 

SYDDJURS 
BIBLIOTEK Erstatning af materialer:  

Genan-  
skaffelsespris  

inkl. moms 

Genan-  
skaffelsespris  

inkl. moms 

Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)   

Bøger, voksne:  260,00 265,00 

Bøger, børn: 207,00 211,00 

Tidsskrifter: 41,00 42,00 

Tegneserier: 103,00 105,00 

Sammensat materiale:  259,00 264,00 

Sprogstimulerende materiale 207,00 211,00 

Lydbøger - enkelt CD: 130,00 132,00 

CD: 114,00 116,00 

CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, WII, XBox 360, 
Nintendo DS: 259,00 264,00 

Noder: 103,00 105,00 

Fremmedlån/fjernlån:   

Bødetakster (0-14 år)   

0-30 dage over tiden:  0,00 0,00 

31 dage eller mere over tiden:  78,00 80,00 

Bødetakster (over 14 år)   

1-14 dage over tiden:  21,00 21,00 

15-30 dage over tiden: 62,00 63,00 

31 dage eller mere over tiden:  124,00 126,00 

Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatnings-
priser. 

  

Kopiering pr. side   

Print - kopi sort, A4: 2,00 2,00 

Print - kopi sort, A3: 4,00 4,00 

Print - kopi farve, A4: 3,00 3,00 

Print - kopi farve, A3: 6,00  6,00  

GEBYR VED 
BRUG AF 
SVØMME-  
OG IDRÆTS-
HALLER M.V. 
  

Kommunale og selvejende idrætshaller samt svømmehaller:     

Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folke-
oplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, sva-
rende til: 

86,00 87,00 

Kommunale gymnastiksale, andre kommunale lokaler og 
lokaler i selvejende idrætshaller over 150 m2: 

  

Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folke-
oplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, sva-
rende til: 

56,00 57,00 

Lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m2: 
Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folke-
oplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, sva-
rende til: 

56,00 57,00 
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Område Beskrivelse 

Takst 
kr. og øre 

Takst 
kr. og øre 

2021 2022 

GEBYR VED 
BRUG AF 
BOLDBANER 
M.V.  

Udeanlæg og boldbaner:    

Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: 207,00 210,00 

Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samar-
bejdsaftaler. 
 

 
 

 

Område Beskrivelse 

Takst 
kr. og øre 

Takst 
kr. og øre 

2021/2022 2022/2023 

KULTUR-
SKOLEN 
SYDDJURS 

Kulturskolen – musik 
Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. 
Bazartid i 36 uger): 

 
 

3.620,00 

 
 

3.692,00 

Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig 
i 36 uger): 

 
2.280,00 

 
2.324,00 

Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 
fredage á 2 lektioner): 

 
1.556,00 

 
1.688,00 

Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger): 830,00 848,00 

Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger): 1.656,00 1.688,00 

Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger): 1.560,00 1.592,00 

Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige 
enetimer): 

 
4.920,00 

 
5.016,00 

Leje af instrument (pr. sæson):  728,00 744,00 

Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.) 93,00 96,00  
Kulturskolen – billedkunst   

Artfactor (billedkunst for de større elever) – helårligt 2.200,00 2.244,00 

Billedkunst (9 – 12 årige) – helårligt: 1.500,00 1.528,00 

Summercamp – 5 dage: 750,00 764,00 

Sommerbilledskole – 3 dage: 500,00 508,00 

 

Område Beskrivelse 

Takst 
kr. og øre 

Takst 
kr. og øre 

2021 2022 

DAGTILBUD Dagplejepladser, 48 timer pr. uge. Takst pr. måned i 12 måneder: 2.787,00 2.882,00 

Vuggestuepladser. Takst pr. måned i 12 måneder: 2.858,00 3.119,00 

Børnehavepladser. Takst pr. måned i 12 måneder: 1.574,00 1.730,00 

 Frokostordning i daginstitutioner – vuggestue og børnehave. Takst   

 pr. måned i 12 måneder: 493,00 600,00 

SKOLEFRI-
TIDSORD-
NINGER 
 

Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned: 1.537,00 1.562,00 

Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder: 1.680,00 1.716,00 

Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder: 554,00 567,00 

Feriemodul (SFO). Takst pr. uge: 600,00 610,00 

KLUB 
 

Juniorklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 
måneder: 

831,00 844,00 

Ungdomsklub – Klubkort. Årlig takst: 200,00 200,00 
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Område Beskrivelse 

Takst 
kr. og øre 

Takst 
kr. og øre 

2021 2022 

PLEJEBOLI-
GER  
 
Takst pr. må-
ned 

Døgnkost (lovbestemt max. grænse):  3.834,00 3.880,00 

Rengørings- og toiletartikler: 130,00 130,00 

MADORD-
NINGER PÅ 
ÆLDREOM-
RÅDET 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedret 
fastættes til 
lovbestemt 
maximal takst  

Madservice – afregningspris til eksterne leverandører (ekskl. 
moms)  

  

MED udbringning (pris pr. leveret portion):   

Hovedret/Hovedret-diæt:  61,58 58,26 

Biret/Biret-diæt:  18,04 16,69 

UDEN udbringning (pris pr. portion):   

Hovedret/Hovedret-diæt:  54,12 50,08 

Biret/Biret-diæt:  18,04 16,69 

Madudbringning pr. portion – borgerens betaling: (inkl. moms)   

Hovedret, varm mad/kølemad (lovbestemt max. grænse):  56,00 57,00 

Biret, varm mad/kølemad:  17,00 17,00 

Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:  150,00 150,00 

 

 

STØTTESAGSGEBYR ALMENT BOLIGBYGGERI: 
 
I henhold til § 107 i almenboligloven pålægges modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af 
kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen. 
 
Det kommunale gebyr udgør 2,5 ‰ af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum. 
 

Område Beskrivelse 

Takst 
kr. og øre 

Takst 
kr. og øre 

2021 2022 

ÆLDREOM-
RÅDE I ØV-
RIGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastsættes til 
lovbestemt 
takst  

Midlertidige døgnpladser i Sundhedshuset i Tirstrup   

Pr. døgn:  126,00 0,00 

Dagcentre   

Kørsel til dagcentre, pr. måned:  170,00 170,00 

Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp                

Rengøring: 365,38 372,69 

Praktisk hjælp:  386,88 406,31 

Personlig hjælp hverdag, dag:  450,07 470,69 

Personlig hjælp øvrig tid:  562,87 589,64 

Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)   

Tandpleje, max. egenbetaling:  550,00 555,00 

Specialtandpleje, max. egenbetaling: 2.050,00 2.075,00 


