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Øvrige takster 2022 2023
Pas til voksne** 890 891
Pas til børn 12-17 år** 178 179
Pas til børn 0-11 år** 150 150
Pas til pensionister ** 378 379
Pas til voksne (Hvis der ikke kan fremvises gammelt pas, eller hvis passet fremvises i 
ødelagt stand)** 1780 1782
Pas til børn 12 – 17 år (Hvis der ikke kan fremvises gammelt pas, eller hvis passet 
fremvises i ødelagt stand)** 356 358
Pas til børn 0 – 11 år (Hvis der ikke kan fremvises gammelt pas, eller hvis passet 
fremvises i ødelagt stand) ** 300 300
Pas til folkepensionister (Hvis der ikke kan fremvises gammelt pas, eller hvis passet 
fremvises i ødelagt stand) ** 756 758
Kørekort, mistet, ombytning 280 280
Kørekort, fornyelse 140 140
Internationalt kørekort 25 25
Sundhedsbevis 215 220
Folkeregister, pr. forespørgsel *** 88 88*
ID-kort til unge kr. 150 150
Kørekort knallert kategori AM , unge u/18 år kr. 680 750
*Fastsættes ved årsskiftet ved cirkulære/bekendtgørelse
** Pris for foto – kr. 125,00 – er ikke inkluderet.
*** Lovreguleret maksimumtakst

Råden over vejarealer (med erhvervsmæssige eller kommercielle formål): 2022 2023
Fortovsrestaurationer og udstillingsarealer med helårstilladelser kr./m2/år  567 585
Benyttelse af stadepladser og andet vejareal til henstilling af kaffe-, pølsevogne og 
lign., pavilloner, skurvogne, materialer og lign. kr./dagligt 172 178
Banner over Valdemar Sejrs Vej / op og nedtagning 1390 1390

Opkrævning: 2022 2023
Ekspeditionsgebyr - tillagt udpantningsret 250 250
Ekspeditionsgebyr - ikke tillagt udpantningsret 100 100
Underretningsgebyr ved udlægsforretning 450 450
Påkrav huslejebetaling, fast gebyr fra 1. juni 2009*** 291 314

Hegnssyn 2022 2023
Hegnssyn 1932*) *)

Særlig servicevejvisning 2022 2023
Nyt skilt i eksisterende beholder 4.250         4.465         
Nyt skilt i ny beholder 6.070         6.375         
Udskiftning af nedslidt eller påkørt skilt 1.820         1.915         
Udskift af påkørt holder 2.930         3.080         
Nedtagning af 1,2 eller 3 skilte, og opsætning af et nyt 5.060         5.313         

Miljøtilsyn og miljøgodkendelser 2022 2023
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser -  timetakst                                                                     440,78 **)
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Skadedyrsbekæmpelse 2022 2023
Rottebekæmpelse :                                                                                                          
Rottetaksten fastsættes i forhold til ejendomsvurderingen pr 1.000 kr ejendomsværdi. 
En ejendomsvurdering på 1 mio. kr. betyder et rottegebyr på 105,20 kr. i 2022 
(1.000.000 / 1.000 x 0,1052 = 105,20 kr.). Denne pris falder til 75 kr. i 2023

0,1052 0,075

*) Taksten på hegnssyn fastsættes ved bekendtgørelse af Miljø- og Fødevareministeriet, senest 
bekg. nr. 2228 af 1. december 2021. 
**) Taksten på miljøtilsyn- og godkendelser fastsættes af Miljøministeriet. Den forventes 
offentliggjort februar 2023.
***) Kommunen har hjemtaget opgaven med rottebekæmpelse i 2021. For taksten i 2022 var 
der ikke et fuldt omkostningsår, der kunne danne grundlag for taksten. Det er der kommet for 
taksten til 2023, som har medført et fald i omkostningerne efter hjemtagelsen.     

         


