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Takster

Generel vejledning til takstberegningerne
Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2020. Hvis taksterne ikke er omfattet af
speciel lovgivning er taksterne prisfremskrevet i henhold til KL’s anbefaling. På langt de fleste områder er der
foretaget afrunding af taksterne til nærmest hele 10 kr.

Lovhjemmel

Der eksisterer flere forskellige regelsæt i forhold til beregning af takster, hvilket afhænger af det enkelte område, eksempelvis:






Vejledning om omkostningskalkulationer (Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og Regnskabssystem for kommuner)
Bilag til takstprincipper fra Region Syddanmark
(herunder indregning af over- og underskud vedrørende tidligere år)
Takstberegningscirkulære på daginstitutioner
Takstberegning på ældreområdet
KL’s pris- og takstberegninger i køkkener

Lønsumsberegning
Lønsummerne i beregningerne omfatter følgende:




Ledere
Fagpersonale
Øvrigt personale

Personale med tilskud, vikarer og refusioner indgår ikke.

Puljer

I beregningerne kan der være indregnet lønudgifter, som er budgetlagt centralt. Disse udgifter omfatter følgende:






Barselspulje
Jubilæumspulje
Lokal løndannelse
Sundhedsordninger
Forsikringer

Afskrivninger og forrentning af anlægs- og driftskapital

Hvis takstberegningerne er foretaget med udgangspunkt i langsigtede investeringer, er de faktuelle afskrivninger for det seneste regnskabsår anvendt.
Ved eventuel forrentning af anlægs- og driftskapital, er der taget udgangspunkt i den bogførte værdi i kommunens anlægskartotek.
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Takster

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
I nedenstående oversigter er taksterne på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2020 oplyst. Til brug
for sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2019 også vist.

2019

2020

Nordfyns Biblioteker og Borgerservice
Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde
Haltimepris for haller, der modtager kommunalt driftstilskud

285,00

290,00

Overskridelse af lånetid – 1. dag

10,00

10,00

Overskridelse af lånetid – 8. dag

55,00

55,00

1. hjemkaldelse, efter 31 dage

120,00

120,00

Regning, over 51 dage

100,00

100,00

Rykker for regning

100,00

100,00

500,00

500,00

200,00

205,00

27,00

27,00

Folkeregister oplysning

52,00

52,00

Bopælsattest

52,00

52,00

Personnummerbevis

52,00

52,00

150,00

150,00

Ikke rettidig flytteanmeldelse

600,00

600,00

Manglende anmeldelse af flytning

800,00

800,00

Afgivelse af forkerte oplysninger om flytning

2.000,00

2.000,00

Undladelse af at give ønskede oplysninger

2.000,00

2.000,00

Bibliotekstakster

Øvrige borgerrelaterede takster
Vielse
Prøvelsesattest for udenlandske statsborgere
Sundhedskort
Sygesikringsbevis og –gruppeskift
Pas
Optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas
Folkeregister

Legitimationskort til unge 16-17 årige
Bøder vedr. flytning

I skærpede tilfælde fastsættes bødernes størrelse til 3.000 kr. – dog kan der tages hensyn til indkomstforhold. F.eks. betaler studerende kun 50% af bødestørrelsen.
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Takster
Vejledning til takster på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets områder
Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Jf. ’Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune’, godkender Kommunalbestyrelsen haltimeprisen for haller, der modtager kommunalt driftstilskud fra Nordfyns Kommune.
Haltimeprisen udgør den maksimale timepris hvortil en frivillig folkeoplysende forening kan søge om tilskud til.

Bibliotekstakster

Bibliotekstaksterne er fra 2018 harmoniseret således er at der opkræves ens takster for både børn og voksne.
Taksterne opfylder kravene i bibliotekslovens § 21 omkring opkrævning af gebyr ved overskridelse af lånetiden.

Vielse - Prøvelsesattest for udenlandske borgere
Taksten er uændret i f.t. tidligere år.

Sundhedskort

I medfør af § 12 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsætter Sundheds- og ældreministeren regler om opkrævning af gebyr for sundhedskort m.v. Jf. cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr
for sundhedskort mv. efter sundhedsloven, fremgår det at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.

Pas

Fra 1. januar 2012 betales der et gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af
pas.
Gebyret pris- og lønreguleres en gang årligt den 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb. Justitsministeren
bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.
Den seneste udmeldte takst er foretaget via Bekendtgørelse nr. 1576 af 11. december 2018 om regulering af
gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas. Reguleringen til 2020 er endnu
ikke udmeldt, men taksten forventes at være uændret i forhold til 2019.

Folkeregisteroplysninger mv.

Uændrede takster i forhold til tidligere år.

Legitimationskort

Nordfyns Kommune anvender lovens maksimum beløb, jf. § 3, stk. 1 i ”Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort”.

Bøder vedr. flytning

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2007 bødetaksterne. Takster er uændret i forhold til tidligere år.
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Takster

Børne- og Ungeudvalget
I nedenstående oversigt er taksterne på Børne- og Ungeudvalgets område for 2020 oplyst. Til brug for sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2019 også vist.

2019

2020

2.330,00

2.380,00

20 timer og derunder

1.750,00

1.790,00

30 timer og derunder

1.980,00

2.020,00

41 timer og derunder

2.210,00

2.260,00

1.870,00

1.890,00

20 timer og derunder

1.400,00

1.420,00

30 timer og derunder

1.590,00

1.610,00

41 timer og derunder

1.780,00

1.800,00

250,00

260,00

3.240,00

3.310,00

20 timer og derunder

2.430,00

2.480,00

30 timer og derunder

2.750,00

2.810,00

41 timer og derunder

3.080,00

3.140,00

250,00

260,00

690,00

710,00

Eftermiddagsmodul, kl. 13-17

1.020,00

1.040,00

Fuldtidsplads

1.710,00

1.750,00

430,00

440,00

Førskolebørn

1.870,00

1.890,00

Driftstilskud til privatskolers førskolebørn

2.800,00

2.810,00

Morgenmodul (Kun børn i 3. og 4. klasse)

690,00

710,00

Eftermiddagsmodul, kl. 13-17

490,00

500,00

490,00

500,00

2.720,00

2.790,00

Soloundervisning 15 min. 11 måneder

240,00

250,00

Soloundervisning 25 min. 11 måneder

400,00

410,00

Soloundervisning 40 min. 11 måneder

640,00

660,00

Forældrebetaling for kommunale dagtilbud
Dagpleje (Månedlig betaling i 11 måneder)
Indtil 48 timer
Kombinationstilbud:

Børnehave (Månedlig betaling i 11 måneder)
Heltids
Kombinationstilbud:

Månedligt tillæg til egenbetaling ved tilvalg af udvidet åbningstid
Småbørnsgruppe (Månedlig betaling i 11 måneder)
Heltids
Kombinationstilbud:

Månedligt tillæg til egenbetaling ved tilvalg af udvidet åbningstid
SFO (Månedlig betaling i 11 måneder)
Morgen

Sommerferiepasning pr. uge

SFO-klubber (Månedlig betaling i 11 måneder)

Brugerbetaling i Ungdomsskolen
Knallertkørekort
Traktorkørekort

Brugerbetaling i Nordfyns Musikskole

5 | BUDGET 2020 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2021-2023

Takster
2019

2020

Soloundervisning 50 min. 11 måneder (incl. rabat)

600,00

620,00

Fællesaktiviteter (gratis for soloelever) 8 måneder

180,00

180,00

Førskoleundervisning 10 lektioner

400,00

410,00

Indskrivningsgebyr til dækning af copydanafgift m.m.

100,00

100,00

Instrumentleje halvårligt

510,00

520,00

Kor halvårligt

480,00

490,00

8.300,00

8.557,00

Bygningstilskud

408,00

448,00

Administrationstilskud

209,00

229,00

20 timer og derunder

6.380,00

6.420,00

30 timer og derunder

7.150,00

7.280,00

41 timer og derunder

7.910,00

8.130,00

5.230,00

5.230,00

Bygningstilskud

211,00

211,00

Administrationstilskud

138,00

139,00

20 timer og derunder

4.010,00

3.920,00

30 timer og derunder

4.500,00

4.450,00

41 timer og derunder

4.980,00

4.970,00

5.810,00

6.150,00

5.810,00

6.150,00

31 timer og opefter

5.810,00

6.150,00

21 til 30 timer

4.360,00

4.610,00

11 til 20 timer

2.910,00

3.080,00

10 timer

1.450,00

1.540,00

3.960,00

3.900,00

31 timer og opefter

3.960,00

3.900,00

21 til 30 timer

2.970,00

2.930,00

11 til 20 timer

1.980,00

1.950,00

990,00

980,00

Tilskudstakster for privatinstitutioner
Tilskud til privatinstitutioner
(excl. forældrebetaling)

Tilskud 0-2-årige pr. måned i 12 måneder
Heraf:

Kombinationstilbud: (incl. Bygnings- og administrationstilskud)

Tilskud 3-5 årige pr. måned i 12 måneder
Heraf:

Kombinationstilbud: (incl. Bygnings- og administrationstilskud)

Tilskud til privat pasning
Tilskud til privat pasning max. pr. måned i 12 måneder til børn i alderen fra
24 uger til og med 2 år.

Tilskud til pasning af egne børn
Tilskud til pasning af egne børn 0 - 2 år og 10 mdr.
Fleksibel pasningsordning:

Tilskud til pasning af egne børn 2 år og 11 mdr. til førskole
Fleksibel pasningsordning:

10 timer
Ovenstående priser er oplyst incl. moms.
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Takster
Takster, der anvendes til mellemkommunal afregning for
kommunale tilbud på Børne- og Ungeudvalgets områder

2019

2020

10.760,00

11.290,00

Børnehave (11 måneder)

7.470,00

7.400,00

Vuggestue (11 måneder)

13.670,00

13.550,00

1.000,00

1.040,00

39.650,00

42.870,00

960,00

1.010,00

SFO - Eftermiddag (11 måneder)

1.200,00

1.270,00

SFO - Fuldtid (11 måneder)

2.160,00

2.280,00

SFO - Førskole (4 måneder)

7.140,00

7.530,00

820,00

870,00

1.780,00

1.880,00

540,00

570,00

1.000,00

1.030,00

2.118,00

2.168,00

355,00

367,00

30.206,00

33.065,00

Dagpleje (11 måneder)

Udvidet åbningstid børnehave og vuggestue (11 måneder)
Specialbørnehaven Tigerhuset (11 mdr.)
SFO - Morgen (11 måneder)

SFO - Klub (11 måneder)
SFO – Klub med morgen, kun 3. og 4. kl. (11 måneder)
SFO - Sommerferiepasning (pr. uge)

Taster for øvrige kommunale tilbud på Børne og Ungeudvalgets områder
PPR
Takst pr. måned
Langebyhus
Takst pr. dag
Familiehuset
Takst pr. time
Heldagsskolen
Takst pr. måned

Ovenstående takster anvendes til mellemkommunal afregning og er derfor oplyst excl. moms.
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Takster
Vejledning til takster på Børne- og Ungeudvalgets områder
Dagpleje

Beregning af forældrebetalingen foretages med udgangspunkt i dagtilbudsloven.
Alle udgifter vedrørende dagplejen og dagplejetilsynet indgår i beregningen af taksten. En andel af puljeordningerne til f.eks. sygdom, barsel, arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning indgår ligeledes i beregningerne.
Taksten til dagpleje for 2020 er taksten for 2018 fremskrevet ift. den generelle pris- og lønfremskrivning. Taksten
betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri).

Børnehaver

Beregning af forældrebetaling foretages med udgangspunkt i dagtilbudsloven.
Alle udgifter vedrørende børnehaverne indgår i beregningen af taksten. En pædagogisk konsulent og støttepædagogerne indgår 100 % i takstberegningen. PPR’s tale-hørekonsulenter indgår med 74 %, PPRs psykologer
medtages med 10 % og sundhedsplejen med 5 %. En andel af puljeordningerne til f.eks. sygdom, barsel, arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning indgår ligeledes i beregningerne.
Taksten til børnehaver for 2020 er taksten for 2019 fremskrevet ift. den generelle pris- og lønfremskrivning. Taksten betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri).
Hvis forældrene vælger, at der skal tilbydes mad i institutionen, vil egenbetalingen hertil udgøre 100 %.

Småbørnsgrupper (Vuggestuer)

Metoden for beregning af egenbetaling for småbørnsgrupper er identisk med beregning af takster for børnehaver, dog er normeringen pr. barn højere i småbørnsgrupperne.
Taksten til vuggestuer for 2020 er taksten for 2019 fremskrevet ift. den generelle pris- og lønfremskrivning. Taksten betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri).
Hvis forældrene vælger, at der skal tilbydes mad i institutionen, vil egenbetalingen hertil udgøre 100 %.

Skolefritidsordning (SFO)

I Nordfyns Kommune er der en skolefritidsordning tilknyttet hver skole, hvor alle børn fra 0. til 2. klasse tilbydes en
plads.
SFO drives med hjemmel i folkeskoleloven, og der er ingen lovkrav i relation til fastsættelse af egenbetalingen.
Taksten til SFO for 2020 er taksten for 2019 fremskrevet ift. den generelle pris- og lønfremskrivning. Taksten betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). I takstberegningen indgår andele af lønpuljer, barsels- og sygdomspuljer, sundhedsordning, lokal løndannelse samt en andel af løn til en pædagogisk konsulent.
Taksten for sommerferiepasning i SFO er en ugebetaling og er beregnet som en ¼ af taksten for en fuldtidsplads i SFO.
Taksten for førskole i privatskoler er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter til et lignende
tilbud i kommunalt regi. I takstberegningen indgår andele af lønpuljer, barsels- og sygdomspuljer, sundhedsordning samt lokal løndannelse.

SFO-klubber
I Nordfyns Kommune er der en SFO-klub tilknyttet hver skole, bortset fra Bogense Skole afdeling Kongslund.
SFO-klubber er et tilbud for børn fra 3. til 6. klasse.
SFO-klubber drives med hjemmel i folkeskoleloven, og der er ingen lovkrav i relation til fastsættelse af egenbetalingen.
Taksten til SFO-klubber for 2020 er taksten for 2019 fremskrevet ift. den generelle pris- og lønfremskrivning. Taksten betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). I takstberegningen indgår andele af lønpuljer, barselsog sygdomspuljer, sundhedsordning, lokal løndannelse samt en andel af løn til en pædagogisk konsulent.

Brugerbetaling i Ungdomsskolen
Det er lovbestemt, hvad der må opkræves i forbindelse med udstedelsen af et knallertkørekort. Nordfyns
Kommune anvender lovens maksimum. Denne reguleres ift. den udmeldte maksimale takst på knallertkørekort.
Taksten for Traktorkørekort er politisk vedtaget. Taksten for 2020 er taksten for 2019 fremskrevet ift. den generelle pris- og lønfremskrivning.
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Takster
Brugerbetaling i Nordfyns Musikskole
Taksterne er fremskrevet ift. den generelle pris- og lønfremskrivning. Taksterne for soloundervisning beregnes
med udgangspunkt i 25 min. soloundervisning.
Taksten for 50 min. er nedskrevet med rabat på 25% ved tilmeldelse til flere hold.

Tilskud til privatinstitutioner

Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter inkl. moms, men eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende tilbud i kommunen.
Jf. dagtilbudsloven indeholder tilskuddet endvidere et;



bygningstilskud
administrationsbidrag

Tilskuddet er beregnet pr. måned i 12 måneder.

Tilskud til privat pasning
Tilskuddet svarer til 75 % af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter inkl. moms for en dagplejeplads i kommunen.

Tilskud til pasning af egne børn

For aldersgruppen 0-2 år og 10 måneder svarer tilskuddet til 75 % af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter inkl. moms for en dagplejeplads i kommunen.
For aldersgruppen 2 år og 11 måneder til start i førskole svarer tilskuddet til 75 % af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter inkl. moms for en børnehaveplads i kommunen.

PPR

I takstberegningen indgår andele af lønpuljer så som barsels- og sygdomspuljer m.v. Der tages udgangspunkt i
de økonomiske rammer for Psykologer og tale-hørekonsulenter, de nordfynske børn og unge i alderen 0-16 år
samt et skøn over Center for Læring og Trivsels berøringsflade med disse børn og unge svarende til 10 %.

Nordfyns Børne- og Familiecenter

Taksten for 2019 er beregnet ud fra reglerne i rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Taksten indeholder tillæg til videreudvikling på 0,5 %, tillæg til central ledelse og administration på 4,5 %. En andel af
puljeordningerne til f.eks. sygdom, barsel, arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning indgår ligeledes i taksten
fordelt efter lønsum.
Ved takstberegningen er der forudsat en belægning på 100 %.
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Takster

Social- og Sundhedsudvalget
I nedenstående oversigt er taksterne på Social- og Sundhedsudvalgets område for 2020 oplyst. Til brug for
sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2019 også vist.

2019

2020

Takster på ældre- og handicapområdet
Frit valg indenfor ældreområdet
Praktisk hjælp

380,52

400,53

Personlig pleje i hverdagstimerne

425,83

449,21

Personlig pleje ubekvemme tider

512,42

573,21

Hovedret alm.

50,74

51,63

Hovedret lille

48,71

49,56

Hovedret diætkost

50,74

51,63

Forret/dessert

15,22

15,49

Madpakke, 3 x ½ stk. rugbrød samt ½ franskbrød med ost

26,38

28,49

3.548,00

3.610,00

116,65

118,69

Morgenmad pr. dag

22,16

22,55

Alm. hovedret inkl. biret pr. dag

60,66

61,72

Aftensmad pr. dag

33,83

34,42

431,00

438,50

127,05

129,12

Kommunens plejecentre

1.626,00

1.689,00

Kommunens aflastningspladser

2.171,00

2.166,00

Psykiatricenter, boenhed - Pakke 1

537,00

524,00

Psykiatricenter, boenhed - Pakke 2

897,00

894,00

Psykiatricenter, boenhed - Pakke 3

1.247,00

1.264,00

271,00

292,00

Botilbud Møllehaven - Pakke 1

2.597,00

2.569,00

Botilbud Møllehaven - Pakke 2

2.965,00

2.951,00

Botilbud Møllehaven - Pakke 3

3.333,00

3.332,00

Botilbud Møllehaven - Pakke 4

3.701,00

3.714,00

Botilbud Vesterled - Pakke 1

1.385,00

1.363,00

Botilbud Vesterled - Pakke 2

1.749,00

1.741,00

Botilbud Vesterled - Pakke 3

2.114,00

2.118,00

Botilbud Vesterled - Pakke 4

2.478,00

2.496,00

Madleverance til ældre og handicappede
Hjemmeboende

Plejecentre
Fuld døgnforplejning, beregnet som lille portion pr. måned
Fuld døgnforplejning, beregnet som lille portion pr. dag
Mulige fravalg:

Øvrig servicepakker (Plejecentre)
Vask, vinduespudsning, indboforsikring m.m. (pr. md.)
Aflastningspladser
Fuld døgnforplejning inkl. servicepakke pr. dag
Plejecentre, aflastningspladser, botilbud
(Takst pr. dag for betalingskommuner)

Psykiatricenter, dagcenter

10 | BUDGET 2020 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2021-2023

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Takster
2019

2020

Botilbud Vesterled, eksterne pladser - Pakke 1

423,00

449,00

Botilbud Vesterled, eksterne pladser - Pakke 2

782,00

838,00

Botilbud Vesterled, eksterne pladser - Pakke 3

1.141,00

1.227,00

Botilbud Søndersø - Pakke 1

446,00

456,00

Botilbud Søndersø - Pakke 2

796,00

818,00

Botilbud Søndersø - Pakke 3

1.146,00

1.179,00

Botilbud Otterup - Pakke 1

451,00

461,00

Botilbud Otterup - Pakke 1

801,00

823,00

Botilbud Otterup - Pakke 1

1.151,00

1.184,00

Nordfynsværkstedet, dagcenter

450,00

450,00

Nordfynsværkstedet, værksted

303,00

301,00

§ 85-foranstaltninger (pr. visiteret time)

258,00

363,00

Brugerstyret personlig assistance (BPA) efter Servicelovens §§ 95 og 96
(Administrationsstilskud pr. år)
Lønadministration – 0-50 bevilligede timer pr. uge

7.000,00

7.100,00

Lønadministration – 50-100 bevilligede timer pr. uge

13.000,00

13.200,00

Lønadministration – over 100 bevilligede timer pr. uge

25.700,00

26.000,00

Arbejdsgiveropgaven – 0-50 bevilligede timer pr. uge

27.600,00

28.000,00

Arbejdsgiveropgaven – 50-100 bevilligede timer pr. uge

36.700,00

37.200,00

Arbejdsgiveropgaven – over 100 bevilligede timer pr. uge

55.600,00

56.300,00

Ekstra udgifter – under 70 bevilliget timer pr. uge

150,00

150,00

Ekstra udgifter – over 70 bevilliget timer pr. uge

250,00

255,00

Svage handicap – under 3 års anciennitet – man-fre

198,04

207,15

Svage handicap – under 3 års anciennitet – lørdag

221,07

232,78

Svage handicap – under 3 års anciennitet – søndag

263,82

275,51

Svage handicap – over 3 års anciennitet – man-fre

201,37

210,62

Svage handicap – over 3 års anciennitet – lørdag

224,78

236,69

Svage handicap – over 3 års anciennitet – søndag

268,27

280,14

Svært handicappede – under 3 års anciennitet – man-fre

211,76

221,46

Svært handicappede – under 3 års anciennitet – lørdag

236,41

248,90

Svært handicappede – under 3 års anciennitet – søndag

282,19

294,64

Svært handicappede – over 3 års anciennitet – man-fre

215,31

225,16

Svært handicappede – over 3 års anciennitet – lørdag

240,38

253,07

Svært handicappede – over 3 års anciennitet – søndag

286,94

299,59

(Tilskud til ekstraudgifter pr. måned)

(Takst pr. bevilliget time)

Ovenstående priser er oplyst incl. moms.
Takster market med * anvendes til mellemkommunal afregning og er derfor oplyst excl. moms.
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*
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*
*
*
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*

Takster
2019

2020

Aktivitets- og træningsområdet
Aktivitetshuse
Huset i Otterup og Seniorhuset Mødestedet i Søndersø
Transport pr. dag

41,00

41,00

Huset i Otterup, kontingent pr. måned

111,00

113,00

Seniorhuset Mødestedet i Søndersø, kontingent pr. måned

111,00

113,00

Transport pr. dag

41,00

41,00

Forplejning aktivitetscenter pr. dag

48,00

49,00

Aktivitetscentre
Aktivitetscentre i Sundhedshuset Bogense og Bryggergården Otterup

Ovenstående priser er oplyst incl. moms.
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Takster
Vejledning til takster på Social- og Sundhedsudvalgets områder
Frit valg inden for ældreområdet

Takstberegningen er foretaget med udgangspunkt i bekendtgørelsen for det frie leverandørvalg af personlig
og praktisk bistand for borgere i eget hjem. KL har udsendt en vejledning til beregning af taksterne, der anvendes som grundlag for beregning af frit valgs taksten.
Timeprisen er beregnet på baggrund af regnskabstallene for 2018. Der har ultimo 2017 været foretaget nye
tidsstudier, der er medregnet i taksten, ligesom reduktionen som følge af hverdagseffektiviseringer er indregnet.

Madleverance til ældre og handicappede

Taksterne til madleverance til hjemmeboende er identiske med den pris, kommunen betaler til den private
leverandør af mad.
Taksterne til beboere på plejecenter er fastsat på samme niveau som i 2019 fremskrevet til 2020, og er under
loftet for betaling for madservice. Betalingen udkonteres til de enkelte afdelinger/huses kostkasser. Det er så
op til beboerne og personalet at tilrettelægge indkøb og sammensætte maden til hele dagen. For plejehjemsbeboere dækker taksten til madservice både over personaleudgifter til tilberedning samt udgifter til
råvarer til mad og drikkevarer hele dagen.

Øvrige servicepakker

Taksten for øvrige servicepakker er fastsat på samme niveau som i 2019 fremskrevet til 2020. Taksten dækker
indboforsikring samt plejehjemsbeboers udgifter til vask af tøj, rengøringsmidler, service, lys, servietter, duge,
udgifter til eventuelle husdyr mm.

Aflastningspladser

Nordfyns kommune har 18 aflastningspladser. Bryggergården har 6 pladser og Søbo har 12 aflastningspladser.
Taksten for døgnkost følger taksten for forplejning på plejecenter tillagt taksten for servicepakke pr. dag.

Plejecentre, aflastningspladser, botilbud

Socialministeriet har udsendt en bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Bekendtgørelsen er brugt som grundlag vedr. beregning af takster for andre kommuner, der har borgere anbragt
i plejecentre og botilbud i Nordfyns Kommune.
I beregningen indgår bl.a. institutionernes driftsbudget for 2020 samt andel af fællespuljer, som er medtaget i
forhold til lønsummerne. Endvidere indgår andel af centraladministration og overhead, der er beregnet som
en procentdel af det enkelte driftsbudget.
Beregning af takster vedr. botilbud er foretaget med udgangspunkt i Rammeaftale 2019-2020 mellem kommuner og regioner.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 647 af 25. juni 2012 om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig
assistance efter servicelovens §§ 96 a, stk. 1 og 3, og 96 c, stk. 3 og Vejledning nr. 9 af 15. februar 2011 om
borgerstyret personlig assistance anvendes Overenskomst og arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonale til beregning af takster for BPA-ordninger.
Administrationstilskud er beregnet på baggrund af en detaljeret gennemgang af tidsanvendelse til administrative opgaver fra 2009, som årligt prisfremskrives.

Aktivitetshuse og aktivitetscentre

Der betales for transport til samtlige aktivitetshuse og aktivitetscentre. Egenbetalingen til transport er ens uanset, hvilket tilbud man benytter. Prisen er for tur/retur.
I dagcentrene serveres der kaffe, saft og frugt samt frokost for 49 kr. pr. dag.
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Takster

Teknik- og Miljøudvalget
I nedenstående oversigt er taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2020 oplyst. Til brug for sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2019 også vist.

2019

2020

Renovationsområdet
Genbrugsplads, Nordfyns Kommune
Fast afgift pr. husstand – helårs

1.267,00

1.397,00

938,00

1.034,00

1.020,00

1.124,00

Fast afgift pr. husstand – værelser på plejecentre

313,00

345,00

Storskraldsordning - pr. afhentning

324,00

358,00

186,00

205,00

Fast afgift pr. husstand – sommerhus
Fast afgift pr. husstand – lejlighed

Erhvervsaffald, klippekort
Enkeltklip
Dobbeltklip
Et kort med 10 klip
Et kort med 20 klip
Fraktion
Beton
Blandet bygningsaffald
Vinduesglas
Jord
Deponi
Eternit
Gips
Træ
Trykimprægneret træ
Haveaffald
Brændbart
Rene læs papir, pap og jern
Farligt affald

under 0,5 m3

fra 0,5 til 1 m3

over 1 m3

2 klip

4 klip

8 klip

1 klip

2 klip

4 klip

gratis

gratis
2 klip pr. 15 kg

gratis

370,00

408,00

1.730,00

1.906,00

3.457,00

3.808,00

Dagrenovation
Beholder helårsbeboelse
Afhentning skel/skel:
140 l. spand

14 dagstømning

999,00

1.128,00

190 l. spand

14 dagstømning

1.085,00

1.226,00

240 l. spand

14 dagstømning

1.160,00

1.310,00

400 l. container

ugetømning

2.713,00

3.065,00

600 l. container

ugetømning

3.681,00

4.158,00

800 l. container

ugetømning

4.652,00

5.254,00

400 l. container

14 dagstømning

1.790,00

2.023,00

600 l. container

14 dagstømning

2.380,00

2.689,00

800 l. container

14 dagstømning

2.982,00

3.368,00

400 l. container

2 x ugentligt

5.426,00

6.128,00

800 l. container

2 x ugentligt

9.304,00 10.509,00

Afhentning stand/stand
110 l. sæk

ugetømning

1.601,00

1.809,00

140 l. spand

14 dagstømning

1.386,00

1.565,00

190 l. spand

14 dagstømning

1.473,00

1.664,00

240 l. spand

14 dagstømning

1.553,00

1.755,00
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Takster
2020

2019
400 l. container

ugetømning

3.347,00

3.781,00

600 l. container

ugetømning

4.314,00

4.873,00

800 l. container

ugetømning

5.286,00

5.971,00

400 l. container

14 dagstømning

2.177,00

2.460,00

600 l. container

14 dagstømning

2.767,00

3.126,00

800 l. container

14 dagstømning

3.368,00

3.804,00

600 l. container

2 x ugentligt

8.627,00

9.745,00

800 l. container

2 x ugentligt

10.571,00 11.940,00

Beholder sommerhus (eksisterende ordninger)
Afhentning skel/skel
140 l. spand

14 dagstømning

679,00

-

190 l. spand

14 dagstømning

743,00

-

240 l. spand

14 dagstømning

796,00

-

Afhentning stand/stand
110 l. sæk

ugetømning

947,00

-

140 l. spand

14 dagstømning

958,00

-

190 l. spand

14 dagstømning

1.012,00

-

240 l. spand

14 dagstømning

1.076,00

-

-

1.173,00

-

1.015,00

-

1.103,00

-

1.179,00

-

2.759,00

-

1.821,00

-

3.742,00

-

4.729,00

-

1.628,00

-

1.409,00

-

1.498,00

-

1.580,00

-

4.386,00

-

5.374,00

40,00

42,00

Ekstraordinær tømn. 140, 190 og 240 l.

200,00

210,00

Ekstraordinær tømn. 400, 600 og 800 l.

260,00

273,00

Skift af renovationsordning

310,00

310,00

Beholder sommerhus (nye ordninger)
Afhentning skel/skel
110 l. sæk

ugetømning

140 l. spand

14 dagstømning

190 l. spand

14 dagstømning

240 l. spand

14 dagstømning

400 l. container

ugetømning

400 l. container

14 dagstømning

600 l. container

ugetømning

800 l. container

ugetømning

Afhentning stand/stand
110 l. sæk

ugetømning

140 l. spand

14 dagstømning

190 l. spand

14 dagstømning

240 l. spand

14 dagstømning

600 l. container

ugetømning

800 l. container

ugetømning

Ekstra ydelser
Ekstra tømning sække ordinær rute

Bogense Havn og Marina
Leje for faste bådpladser fra 1. januar til 31. december
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Takster
2020

2019
- incl. vinterplads på land
Bro 20

-

4.700,00

Bro 21 - lige numre

5.990,00

6.130,00

Bro 21 - ulige numre

5.990,00

6.130,00

Bro 21 – endepladser

12.580,00 12.870,00

Bro 22 – små pladser (ulige numre)

7.440,00

7.610,00

Bro 22 – store pladser (ulige numre)

8.410,00

8.600,00

Bro 22 - små pladser (lige numre)

7.190,00

7.350,00

Bro 22 - store pladser (lige numre)

7.980,00

8.160,00

Bro 23 - små pladser (ulige numre)

7.440,00

7.610,00

Bro 23 - små pladser (lige numre)

6.630,00

6.780,00

Bro 23 - store pladser (ulige numre)

8.880,00

9.080,00

Bro 23 - store pladser (lige numre)

7.770,00

7.950,00

Bro 24 - små pladser - (lige numre)

7.670,00

7.850,00

Bro 24 - store pladser (lige numre)

8.880,00

9.080,00

Bro 24 - små pladser - (ulige numre)

7.670,00

7.850,00

Bro 24 - store pladser (ulige numre)

8.880,00

9.080,00

Bro 25 - små pladser (lige numre)

7.670,00

7.850,00

Bro 25 - store pladser (ulige numre)

8.600,00

8.800,00

Bro 25 - endepladser
Bro 26

13.990,00 14.310,00
9.290,00

9.500,00

Bro 26 - endepladser

13.990,00 14.310,00

Bro 27 – små pladser (lige numre)

10.020,00 10.250,00

Bro 27 – store pladser (ulige numre)

10.590,00 10.830,00

Bro 31

4.590,00

4.700,00

Bro 32 – ulige numre

4.590,00

4.700,00

Bro 32 – lige numre

2.690,00

2.750,00

Bro 33 - joller

2.690,00

2.750,00

Bro 34 – ulige numre

6.090,00

6.230,00

Bro 34 – lige numre

5.810,00

5.940,00

Bro 34 - endepladser

8.140,00

8.330,00

Bro 35 – små pladser

6.710,00

6.860,00

Bro 35 – store pladser

7.590,00

7.760,00

Bro 35 – endepladser

13.990,00 14.310,00

Bro 36 – små pladser

9.380,00

9.590,00

Bro 36 – store pladser

9.730,00

9.950,00

Bro 36 – endepladser
Bro 37 - endeplads

13.990,00 14.310,00
- 14.310,00

Bro 37 – lige og ulige numre

7.410,00

7.580,00

Bro 38 – lige numre

8.560,00

8.760,00

Bro 38 – ulige numre

8.910,00

9.110,00

Bro 38 – endeplads

- 14.310,00

Bro 39 – små pladser

10.760,00 11.010,00

Bro 39 – store pladser

11.440,00 11.700,00
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Takster
2020

2019
Bro 39 – endeplads

- 14.310,00

Bro 40 – små pladser

11.440,00 11.700,00

Bro 40 – store pladser

13.990,00 14.310,00

Bro 10

8.090,00

8.280,00

Bro 11 – små pladser

11.570,00 11.830,00

Bro 11 – store pladser

13.990,00 14.310,00

Bro 12 – små pladser 39 - 45

4.900,00

5.010,00

Bro 12 – store pladser 10 - 17

5.480,00

5.610,00

Bro 12 - store pladser 21 - 28

6.110,00

6.250,00

bro 12 - store pladser 29 - 38

5.730,00

5.860,00

Bro 13 – (jollepladser)

2.960,00

3.030,00

Bro 14 – store pladser
Vinterplads på land (1. oktober – 30. april)
Halvårlig pladsleje (inklusiv bådstativ og eventuelt krankørsel) plus tillæg:

13.280,00 13.790,00
10%

15%

10%

15%

Depositum for kort

40,00

-

Betjening af bom pr. gang

40,00

40,00

El-forbrug afregnes pr. kw

2,57

2,63

385,00

385,00

Både på 0 - 10 meter

160,00

170,00

Både på 10 - 15 meter

180,00

190,00

Både over 15 meter og flerskrogsbåde

280,00

300,00

80,00

80,00

160,00

170,00

3,5%

3,5%

495,00

550,00

Betaling pr. time udover 30 min.

920,00

1.100,00

For øvrige både samt gæstebåde

920,00

1.100,00

Midlertidig leje af stativ pr. uge

350,00

350,00

Leje af spuler

130,00

130,00

Alle typer både

890,00

915,00

Tillæg for bredt stativ

510,00

525,00

263,00

269,00

Sommerplads (1. maj – 30. september)
Halvårlig pladsleje (eksklusiv bådstativ og eventuel krankørsel) plus tillæg:
Benyttelse af ophalerbedding, jolleslisk og forbrug af vand samt el under ophold i båden (dog ikke til opvarmning) er inkluderet i de anførte takster

Brug af slæbested

El
Vedvarende forbrug af el er kun tilladt efter aftale, og skal afregnes efter måler.

Pladsskifte i marina eller havn (gælder også ved opsigelse og leje af ny plads)
Gæstepladser pr. døgn

Gæsteleje for ubemandede både udgør 50 % af den gældende takst
Tillæg/gebyr ved opkrævning af gæsteleje på broerne
Autocamperpladser
Autocamperplads pr. døgn
Havnepladsleje - Erhvervsfiskere
Erhvervsfiskere betaler 3,5% af omsætningen i havnepladsleje, dog minimum
den til enhver tid gældende pladsleje for den benyttede plads pr. døgn.
Krankørsel og benyttelse af beddingsspor mv.
For både med fast liggeplads og erhvervsdrivende på Bogense Havn og
Marina

Årligt gebyr for leje af bådstativ

Madskabstime
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Takster
2019

2020

Øvrige takster på Teknik- og Miljøudvalgets områder
Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven
Brugerbetalingen er fritaget for moms.

328,62

336,00

39,00

39,00

263,00

269,00

Beløb ved ansøgning pr. skilt

1.423,00

1.460,00

Opsætning og nedtagning pr. skilt

5.528,00

5.650,00

503,00

506,00

1.577,00

1.588,00

Udstedelse af førerkort

116,00

117,00

Påtegning af toldattest

161,00

162,00

Udlevering af trafikbog

72,00

72,00

35,00

35,00

0,0495

0,0617

En stor plads (7 lbm) pr. år

2.550,00

2.610,00

En lille plads (3½ lbm) pr. år

1.270,00

1.300,00

230,00

240,00

1.220,00

1.250,00

Jordflytningsgebyr (pr. ejendom)
Vej og Park
Mandskabstimetakst
Vejafdelingen, vejvisningsskilte

Taxi og hyrevognskørsel
Behandling af ansøgning
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse

Udlevering af tilladelsesnummerplade

Kostpris +:

Rottebekæmpelse
Promille af ejendomsværdierne
Øvrige takster
Stadepladser på Torvet i Bogense:

Cirkusplads pr. døgn
Leje af stadepladser pr. halvår
Ovenstående priser er oplyst incl. moms.

Eksterne takster
Taxi
Nordfyns Kommune følger Odense Kommunes takster på området. Taksterne justeres hvert år pr. marts måned
og kan ses på www.nordfynskommune.dk.
Spildevand
Taksterne for spildevand udarbejdes af Vandcenter Syd og godkendes af Odense Kommune hvert år i december måned. Taksterne kan ses på Vandcenter Syds hjemmeside www.vandcentersyd.dk
Vand
Taksterne for vand fastsættes af de enkelte vandværker, og kan oplyses ved henvendelse hertil.
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Takster
Vejledning til takster på Teknik- og Miljøudvalgets områder
Renovation

Området skal ”hvile i sig selv” og taksterne beregnes med udgangspunkt i de budgetterede udgifter, planlagte anlægsinvesteringer og mellemværende mellem renovationsområdet og Nordfyns Kommune.
I 2020 er taksterne påvirket af følgende nye initiativer:




Ny indsamlingsordning i sommerhusområderne
Øgede udgifter til forbrænding og kørsel af affald
Anskaffelse af containere

Bogense Havn og marina

Taksterne for faste bådpladser og gæstepladser er fremskrevet i h.t. KL’s vejledning, og efterfølgende afrundet
til nærmest hele 10 kr. Øvrige takster er ligeledes fremskrevet jf. KL.

Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven

I henhold til bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter
lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal virksomheder betale for godkendelser og tilsyn i forhold til myndighedernes anvendte tid. Miljøstyrelsen fremskriver og offentliggør timeprisen
på www.mst.dk. Miljøstyrelsen har endnu ikke offentliggjort taksten for 2020, og den er derfor fremskrevet jf. KL’s
prisfremskrivning.

Jordflytningsgebyr

Regler om jordflytning er vedtaget for at sikre at jord, der kan være forurenet, ikke bliver spredt på steder, hvor
det kan udgøre en risiko for jord og grundvand, men i stedet bliver kørt til et godkendt modtageanlæg.
Fra 2010 er der indført et jordflytningsgebyr pr. ejendom. Gebyret pålægges som et fast gebyr pr. ejendom,
der opkræves sammen med ejendomsskatten. Gebyret skal betales uanset, om der skal flyttes jord fra ejendommen eller ej, og uanset om jorden på en ejendom er ren, lettere forurenet eller forurenet.

Vej og Park

Taksten er beregnet ud fra de faktiske udgifter til driften af Vej og Park, og prisfremskrevet jf. KL’s pris- og
lønskøn. Vej og Park har ligeledes takster for maskinparken, som er delt ind i grupper og afregnes sammen
udgiften for mandskabstimer.

Vejvisningsskilte

Taksterne er fremskrevet i h.t. KL’s vejledning. Der er foretaget afrunding af gebyret til nærmest hele 10 kr.

Taxi og hyrevognskørsel

I henhold til bekendtgørelse om taxikørsel m.v. kan Kommunalbestyrelsen fastsætte takster for behandling af
ansøgninger, udstedelse af tilladelser, godkendelser eller førerkort mv., samt for udlevering af kontroldokumenter.
Takster reguleres på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter det af Danmarks
Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for september året forud. Beløbene afrundes til hele kroner.

Rottebekæmpelse

Udgiften til rottebekæmpelse er finansieret via opkrævning af 0,0617 promille af ejendomsværdierne.

Øvrige takster

Taksterne er fremskrevet i h.t. KL’s vejledning. Der er foretaget afrunding af taksterne til nærmest hele 10 kr.
Leje af stadepladser omfatter ”Ramme for Torve, Cirkuspladser, Grønne områder, Stadepladser, Kommunalt
vejareal og arrangementer”, som er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2017.
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Takster

Økonomiudvalget
I nedenstående oversigt er taksterne på Økonomiudvalgets område for 2020 oplyst. Til brug for sammenligning
med tidligere års niveau, er taksterne for 2019 også vist.

2019

2020

Opkrævning af person- og ejendomsskatter
Skatteprocenter
Kommuneskat

26,00%

26,00%

1,04%

1,04%

29,98 o/oo

29,98 o/oo

7,20 o/oo

7,20 o/oo

Afgift af grundværdien

14,99 o/oo

14,99 o/oo

Afgift af forskelsværdien

5,00 o/oo

5,00 o/oo

Rykkergebyr med udpantningsret

250,00

250,00

Rykkergebyr uden udpantningsret

100,00

100,00

Gebyr og underretning om udlægsforretning (pr. skrivelse)

450,00

450,00

Retsafgift vedr. udlægsforretning (300 kr. + procentdel af krav)

300,00

300,00

o/oo

2 o/oo

Kirkeskat
Grundskyldspromiller
Grundskyld af grundværdier
Grundskyld af produktionsjord
Dækningsafgiftspromiller
Offentlige ejendomme:

Øvrige borger- og erhvervsrelaterede takster
Rykkergebyrer

Gebyr vedr. støttet boligbyggeri (promille af anskaffelsessummen jf. skema B)
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Takster
Vejledning til takster på Økonomiudvalgets områder

Skatteprocenter m.v.

Skatteprocenter og grundskyldspromiller blev fastsat i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020.
Promillerne for dækningsafgift af offentlige ejendomme følger delvis grundskyldspromillen, og er som følgende:



14,99 promille af grundværdien (halvdelen af grundskyldspromillen, dog maksimalt 15 promille)
5 promille af forskelsværdien

Rykkergebyrer

Nordfyns Kommune anvender lovens maksimums beløb.

Gebyr for underretning om udlæg

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget et lovforslag, som giver kommunerne mulighed for at opkræve et underretningsgebyr på op til 450 kr. vedrørende fortrinsberettigede krav for ejendomme. Kravene
omfatter i Nordfyns Kommune primært ejendomsskatter, renovation og genbrugspladsgebyr.
Der udsendes underretning om udlæg (pant) i ejendom, hvis 2. rykker ikke er betalt til tiden. I forbindelse med
underretningen opkræves et gebyr.

Retsafgift vedr. udlægsforretning

Ifølge lov om retsafgifter kan der opkræves en retsafgift i forbindelse med en udlægsforretning. Retsafgiften
udgør et grundbeløb på 300 kr. + ½ procent af den del af kravet, som overstiger 3.000 kr.

Gebyr vedr. støttet boligbyggeri

Kommunen kan opkræve et gebyr til dækning af udgifterne ved administrationen i forbindelse med støttesagsbehandlingen ved etablering af støttet boligbyggeri.
Gebyret er fastsat til 2 promille af den ved skema B godkendte anskaffelsessum. Gebyret skal betales senest
ved indsendelsen af skema C.
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