ØKONOMIUDVALGET
Takster
Takst
budget
2021
kr.

Takst
budget
2022
kr.

Borgerservice
Folkeregister m.v.
Folkeregisteroplysninger* .............................................
Ungdomslegitimation** ................................................
Påligning af bøder og gebyrer i henhold til
Folkeregisterlovgivningen***:
For sen anmeldelse af flytning (senere end 3 uger efter
den lovbefalede 5 dagesfrist) ........................................
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ..........
Angivelse af urigtige oplysninger om egen adresse/
logiværterklæringer (førstegangsovertrædelser) ..............
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog med højest ......

75
150

75
150

600
1.200

600
1.200

3.000
3.000

3.000
3.000

365

365

608

615

600

615

*jf. § 51, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister
nr. 646 af 2. juni 2017.
** jf. § 2, stk. 3 i Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til
personer på 16 år og derover nr. 236 af 15. marts 2017.
***jf. § 57 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr.
646 af 2. juni 2017.

Ulovlig helårsbenyttelse af sommerhus*
Bøde ............................................... pr. dag pr. person
*jf. § 64, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1529
af 23. november 2015. Reguleres én gang årligt pr. 1. januar.
Reguleringen foretages efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for
november året forud.

Plan, Byg og Miljø
Timepris for ekstern afregning i forbindelse med
konsulentbistand til kommunens digitale kortdata ............
Byggesagsgebyrer
Alle sagstyper faktureres efter medgået tid ......... pr. time

Administration

Skorstensfejning ..........................................................

Rykkergebyr
Rykkergebyr, generelt pr. skrivelse ................................
Rykkergebyr på krav uden udpantningsret ......................
Underretningsafgift ......................................................
Retsafgift ....................................................................

Takst
budget
2021
kr.

Takst
budget
2022
kr.

KL’s vejledende
takster.
Med et tillæg
på 3 % til
dækning af
udgifterne til
bortskaffelse
af sod.

KL’s vejledende
takster.
Med et tillæg
på 3 % til
dækning af
udgifterne til
bortskaffelse
af sod.

250
100
450

250
100
450

Grundafgift
300+0,5%
af restance
over
3.000 kr.

2½ 0/00 af
Gebyr for støttesagsbehandling vedr. opførelse af almene
anskaffelsess
boliger (Skema B) ........................................................
ummen

Ejendomsadministration
Optagelse på venteliste ................................................
Årligt ventelistegebyr ...................................................

150
100

2½ 0/00 af
Anskaffelses
summen

150
100

