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ØKONOMIUDVALGET:

Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn:

 - hegnsyn 1.983 1.935 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  

- Gerbyr for underretning om udlægsforretning 450 450 pr. styk x

- Retsafgift ved udlæg i ejendom som følge af 

ejendomsskatterestance Grundafgift på 300kr. Overstiger kravet 

3.000 kr. beregnes yderligere en halv procent af det overskydende 

beløb. Den beregnede afgift afrundes opefter til nærmeste hele 

beløb, der er deleligt med 10. min. 300 min. 300 x

 - Trafikbog (takst endnu ikke fastsat af ministeriet) 73 71 pr. styk x

 - sundhedskort (takst endnu ikke fastsat af ministeriet) 220 214 pr. styk x

 - adresseoplysning (takst endnu ikke fastsat af ministeriet) 63 61 pr. styk x

 - bopælsattest (takst endnu ikke fastsat af ministeriet) 63 61 pr. styk x

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID:

Lokaleudlån:

Hal 630 615 Timepris x

Springgrav i hal 419 409 Pr. gang x

Gymnastiksal/Multisal 298 291 Timepris x

Lokale u/50 m2 286 279 Timepris x

Lokale o/50 m2 402 392 Timepris x

Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) 304 297 Timepris x

Rengøring (timepris pr. person) 304 297 Timepris x

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

Borde (pr. gang) 46 45 Pr. stk x

Projekter og Teknik (pris pr. gang) 344 336 Pr. gang x

Overnatning (pr. person) 30 29 Pr. gang x

Bad (pr. person) 23 22 Pr. gang x

Fodboldbane 630 615 Timepris x

Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning Gratis Gratis x

Note: Taksterne er PL-fremskrevet

Musikskolen:

- Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 480 470 pr. forløb x

- Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 670 660 Pr. forløb x

- Rytmik/Rytmisk værksted/Showteam 670 660 pr. rate x

- Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.280 1.260 pr. rate x

- Instrumentalhold, 3 elever 1.280 1.260 pr. rate x

- Talentlinie 1.760 1.730 pr. rate x

1 af 6



Bilag 4 -Takstkatalog budget 2023

Område

Takster 

2023

Takster 

2022

Betalings-

enhed

Politisk 

bestemt 

Lejre

Fast 

takst

- Minihold - Mini-violin og mini-trompet, 4-6 elever 850 840 pr. rate X

- Musikhold 1.280 1.260 pr. rate x

- Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 250 240 pr. rate x

- Sammenspil, ved deltagelse på solofag 250 240 pr. rate x

- Sammenspil, uden deltagelse på solofag 670 660 pr. rate x

- Musik på Computer 850 840 pr. rate x

- Fløjtesammenspil, 25 min 140 130 pr. rate x

- Strygersammenspil 300 290 pr. rate x

-Studieteknik/improvisationslære 250 240 pr. rate x

- Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen 200 190 pr. rate x

- Instrumentleje 380 370 pr. rate x

Note: Takster er fastsat af musikskolens bestyrelse. Taksterne følger 

skoleåret. Dvs. taksterne for 2021 er takster for skoleåret 2020-21 

og takster for 2022 er takster for skoleåret 2021-22.

3 rater pr. 

sæson.

Billedskolen:

- Billedskole hold. 30 uger 2.120 2.080 Pr. forløb

- Workshop, 5 uger 620 610 Pr. forløb

- Familieworkshop, 5 uger. Pris for 2 personer (1 barn og 1 voksen) 790 780 Pr. forløb

- Sommerbilledskole, 5 dage á 270 min 1.120 1.100 Pr. forløb

Bibliotek:

Overskridelse af lånetid

Børn:

Op til og med 7 dage 0 0 pr. bog x

Op til og med 14 dage 30 30 pr. bog x

Op til og med 30 dage 100 100 pr. bog x

Voksne fra 14 år 

Op til og med 7 dage 10 10 pr. bog x

Op til og med 14 dage 30 30 pr. bog x

Op til og med 30 dage 100 100 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

 - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x

 - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x

Note: Taksterne for biblioteket er uændrede fra 2022.

UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: 

Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling

- dagpleje, fuldtid 3.317 3.158 Juli bet.fri x

- dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge 2.073 1.973 Juli bet.fri x

2 af 6



Bilag 4 -Takstkatalog budget 2023

Område

Takster 

2023

Takster 

2022

Betalings-

enhed

Politisk 

bestemt 

Lejre

Fast 

takst

- dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge 2.073 1.973 Juli bet.fri x

- dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge 2.937 2.796 Juli bet.fri x

Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling:

- vuggestue, fuldtid 3.838 3.691 Juli bet.fri x

- vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge 2.586 2.502 Juli bet.fri x

- vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge 2.586 2.502 Juli bet.fri x

- vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge 3.282 3.162 Juli bet.fri x

Børnehave - forældrebetaling:

- børnehave over 3 år, fuldtid 1.898 1.774 Juli bet.fri x

- børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge 1.311 1.229 Juli bet.fri x
- børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. 

uge 1.311 1.229 Juli bet.fri x
- børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer 

pr. uge 1.637 1.532 Juli bet.fri x

Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og dagpleje er 25 

pct.

Frokostordning børnehave:

Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning 827 784 Juli bet.fri x

Tilskud til privat pasning:

 - 24 uger til og med 2 årige - fuldtid 6.840 6.512 pr. måned x

 - 3 årige til start i børnhaveklasse - fuldtid 3.916 3.659 pr. måned x

Tilskud til fleksibel pasning - kombinationstilbud

- 24 uger til og med 2 år - pr. time 30,07 29 Pr. time x

 - 3 årige til start i børnhaveklasse - pr. time 17,21 16 Pr. time x

Tilskud til pasning af egne børn:

 - ½ - 2 år 6.384 6.078 pr. måned x

 - 3 - 5 år 3.654 3.415 pr. måned x

SFO

SFO 0 - 3. klasse 1.755 1.733 Juli bet.fri x

SFO 4. - 5. klasse 1.038 1.013 Juli bet.fri x

SFO 6+ 706 689 Juli bet.fri x

Ungdomsskolen:

 - Knallertbevis 510 510 pr. styk x

 - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 335 327 pr. sæson x

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ
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Bidrag til parkeringsfond 32.372 31.582

éngangs-

beløb pr. 

Parkerings-

plads x

Bygningsgebyr: 0 0  pr. sag 

Rottebekæmpelse

Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med 

ejendomsskatten. 0,1176932 0,1487648 Promille

Renovation: 

Det faste gebyr:

Grundgebyr Administration 79 52 pr. år x

Genbrugspladsgebyr

Metal og plast, glas, papir, småt elektronik og batterier 824 0 pr. år x

Papir, pap og glas 0 732 pr. år x

Metal og plast 0 0 pr. år x

Genbrugspladsgebyr

Farligt affald - helårs 86 146 pr. år x

Farligt affald - sommerhus 86 73 pr. år x

Storskrald og haveaffald 76 67 pr. år x

Genbrugsplads - helårs 1.411 1.276 pr. år x

Genbrugsplads - sommerhus 706 638 pr. år x

I alt renovationsafgifter (helårs) 2.476 2.273 pr. år x

I alt renovation (Sommerhus) 1.695 1.495 pr. år x

Variable gebyr:

Dagrenovation

Restaffald og Bioaffald

180 liter beholder - todelt - Restaffald og bioaffald 1.128 951 x

240 liter beholder - todelt - Restaffald og bioaffald 1.220 1.144 x

360 liter beholder - todelt - Restaffald og bioaffald 1.426 1.530 x

180 liter beholder - Bioaffald 1.110 951 x

240 liter beholder - Bioaffald 1.198 1.144 x

180 liter beholder - Restaffald 1.030 951 x

240 liter beholder - Restaffald 1.128 1.144 x

360 liter beholder - Restaffald 1.341 1.530 x

660 liter beholder - Restaffald 1.866 2.494 x

Diverse:

Ombytningsgebyr 222 222 pr. ombytning x

Ekstra sæk 38 38 pr. sæk x

Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. 309 309 pr. tømning x
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Tilmelding til fællesordning 500 500 x

Erstatning af beholder:

140 l. 586 586 pr. beholder x

180 l. 606 606 pr. beholder x

240 l. 627 627 pr. beholder x

360 l. 789 789 pr. beholder x

660 l. 1.275 1.275 pr. beholder x

180 l. - todelt 705 705 pr. beholder x

240 l. - todelt 724 725 pr. beholder x

360 l. - todelt 1.025 1.025 pr. beholder x

Gravitationslås til 660-770 liter beholder 688 688 x

Erhvervsaffaldsgebyr

Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg eksl. Moms 219 214 pr. besøg

Anvisning af jord og affald fra erhverv eksl. moms 286 279

pr. 

sag/anmeldels

e x

Gebyr på ARGOs modtageanlæg 

Fraktion navn

Dagrenovation eksl.moms 360 420

Forbrændigsegnet affald eksl. Moms 360 420

Forbrændigsegnet affald til neddeling eksl. Moms 645 628

Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) eksl. Moms 410 415

Have- og parkoverskud eksl. Moms 130 150

Asbestholdigt affald eksl. Moms 1.456 1.431

Deponeringsegnet - sorteret eksl. Moms 1.100 1.084

Blandet affald til sortering eksl. Moms 1.641 1.612

Servicevejvisningstavler

Opsætning af ny servicetavle incl. stander 4.028 pr. sag

Opsætning af ny servicetavle i eksisterende stander 1.935 pr. sag

UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE

Madservice

Egenbetaling for borger pr. hovedret - Satsen for 2023 er endnu ikke 

udmeldt fra Social og Ældreministeriet 59 57 pr. hovedret x

Plejecentre, servicepakker:

Egenbetaling for borger:

Mad og drikkevarer 3.243 3.097 Pr. måned

Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned 

(vaskepulver) leje/vask af linned 292 286 Pr. måned x

I alt - takst for plejecentrenes servicepakker 3.534 3.383

Aflastningsplads/venteplads/gæstestue

5 af 6



Bilag 4 -Takstkatalog budget 2023

Område

Takster 

2023

Takster 

2022

Betalings-

enhed

Politisk 

bestemt 

Lejre

Fast 

takst

Egenbetaling for borger:

Mad og drikkevarer 107 102 pr. døgn

Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned 

(vaskepulver) leje/vask af linned 28 27 pr. døgn

I alt - takst for aflastningsophold 134 129 pr. døgn x

Frit valg hjemmepleje (ekskl. moms)

Ekstern leverandør:

Praktisk hjælp  (privat leverandør, takst pr. 1/9) 375 365 pr. time x

Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 419 415 pr. time x

Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 531 519 pr. time x

Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.572 1.947 pr. døgn x

Genoptræning

(mellemkommunal) 857 892 pr. time

Opholdsbetaling dagcenter (mellemkommunal) 504 593 pr. gang x

Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og 

vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86 41 40 pr. gang x

Botilbud kommunens egne tilbud 

Solvang ABL §105/SEL §85 2.048 1.999 pr. døgn

Bramsnæsvig ABL §105/SEL §85 2.515 2.400 pr. døgn

Bofælleskaberne ABL §105/SEL §85 955 920 pr. døgn

Socialpædagogisk støtte kommunens egne tilbud 

Bofælleskaberne §85 363 362 pr. time

Botilbud, servicepakker:

Bramsnæsvig 2.031 pr. måned

Solvang 2.287 pr. måned
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