Takster for Fanø Kommune 2021

Vedtaget i Fanø Byråd den 8. oktober 2020

Sagsid. 2020-6264

Private husstande:
Fast
Boligbidrag Husstande og sommerhuse

1000.00

647.00
714.00
1,809.00
300.00

808.75
892.50
2,261.25
375.00

680.00
800.00
1600.00
260.00

850.00
1000.00
2000.00
325.00

Tømningsbidrag haveaffald 18 gange årligt 240
liter
Ekstra tømning

425.00

531.25

420.00

525.00

96.00

120.00

96.00

120.00

Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering
+ tømningsgebyr
Ændring af affaldsordning eller beholderstørrelse

160.00
96.00
200.00

200.00
120.00
250.00

160.00
96.00
200.00

200.00
120.00
250.00

Erhvervsbidrag

1,867.00

2,333.75

1,082.00

1352.50

785.00

981.25

933.50

incl.moms

800.00

Erhverv:
Fast

excl.moms

incl.moms

1,167.00

Efter antal Tømningsbidragrestaffald/14. dag 140 liter
Tømningsbidragrestaffald/14. dag 240 liter
Tømningsbidragrestaffald/14. dag 660 liter
Tømningsbidrag bringeordning (kun sommerhuse)

Gebyr

excl.moms

2000.00

Boligbidrag Kollegier, ungdomsboliger, og
plejehjem

Gebyr

Affaldstakster 2020

1600.00

heraf andel vedr. dagrenovation
heraf andel vedr. genbrug

Valgfri

Affaldstakster 2021

Affaldstakster 2021

Affaldstakster 2020

excl.moms

excl.moms

incl.moms

incl.moms

680.00

850.00

642.50

803.13

Efter antal Tømningsbidrag restaffald - 140 liter
Tømningsbidrag restaffald - 240 liter
Tømningsbidrag restaffald - 660 liter

26.00
30.00
58.00

32.50
37.50
72.50

25.80
29.80
57.00

32.25
37.25
71.25

Efter antal Tømningsbidrag bioaffald - 140 liter
Tømningsbidrag bioaffald - 240 liter

14.00
18.00

17.50
22.50

14.00
18.00

17.50
22.50
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Gebyr

Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering
+ tømningsgebyr

Erhverv : Adgang til genbrugsplads
Gebyr

Oprettelse i klippekortsystemet (engangsudgift)

Efter antal Besøg på genbrugspladsen, med affaldsmængde
svarende til hvad der kan være på alm. Trailer

160.00
96.00

200.00
120.00

160.00
96.00

200.00
120.00

Affaldstakster 2021

Affaldstakster 2020

excl.moms

excl.moms

incl.moms

incl.moms

160.00

200.00

160.00

200.00

150.00

187.50

130.00

162.50
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Takster for kollektiv trafik på Fanø pr. 1. januar 2021
Bussen
Voksen
25 kr. for en kontantbillet
Betalende barn
(fra 0 til og med 15 år)
Vi tilbyder gratis kørsel mod fremvisning af Skolekort.
Kontantpris uden skolekort 15 kr.
Gratis børn ifølge med voksen
Gælder maks. to børn til og med 11 år eller ifølge med betalende barn (ét barn
til og med 11 år). Betyder også at et barn med skolekort kan tage én
skolekammerat med gratis i bussen.
Ung (fra og med 16 år)
Samme priser som voksen ved kontantbillet
Vi tilbyder gratis kørsel mod fremvisning af Ungdomskort
Pensionist (fra og med 65 år og førtidspensionist under 65 år)
2021: Samme pris som en kontantbillet voksen.
Handicap
Samme priser som ved betalende børn. Pris: 15 kr. for en kontantbillet.
Kørestol, barnevogn, rollator mv.
Gratis
Stor hund til barnepris, hund i taske – gratis
Cykel
Gratis - dog ingen garanti for at man kan medtage cyklen. Chaufføren vurderer
plads og mulighed for antal af cykler.
Vi giver ingen ”Uden for myldretid” rabat.

Sommerbussen
Voksen
25 kr. for en kontantbillet
Alle under 16 år gratis.
Billetteringssystem
Der kan betale kontant eller med Mobilpay i bussen. Priserne er enkle, afrundede
beløb (25 og 15 kr.).


Grupperejser (f.eks.) lejrskoler.
Gruppebilletten købes ved bestilling af en grupperejse og er forbeholdt
skoler, børnehaver og lignende institutioner.
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1-3 dage
Prisen per person er 25 kr.
1-7 dage
Prisen per person er 50 kr.

Telebussen


Voksen
Billet pris 40 kr. for en kontantbillet



Gratis børn
Gratis kørsel mod fremvisning af Skoleskort



Betalende barn
(fra 12 til og med 15 år)
Vi tilbyder gratis kørsel mod fremvisning af Skolekort.
Kontantpris uden skolekort 20 kr.



Ung (fra og med 16 år)
Samme priser som voksen ved kontantbillet.
Vi tilbyder gratis kørsel mod fremvisning af Ungdomskort



Pensionist (fra og med 65 år og førtidspensionist under 65 år)
Samme priser som ved betalende voksen, 40 kr. for en kontantbillet.



Handicap
Samme priser som ved betalende voksen, 40 kr. for en kontantbillet.



Kørestol, barnevogn, rollator mv.
Gratis



Stor hund til barnepris, hund i taske – gratis

Månedskort
Gældende både for bus og Telebus


Voksen
Gældende for en kalendermåned, 400,- kr.
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Takst, arbejder for fremmed regning 2021
Fremskrives med løn- og prisudviklingen

2021

2020

ekskl. moms

ekskl. moms

412.00

402.00

0.00

0.00

232.00

226.00

308.00

300.00

Konto 071, vandløbsvæsen
Konto 203, vejvæsenet.
Takst pr. time ekskl. moms
Der bliver, udover ovennævnte takst, opkrævet for
maskintimer.
Udover ovennævnte takst opkræves timepris for
anvendte maskiner jf. nedenstående gruppering:
Maskingruppe 1:
Anskaffelsespris under kr. 50.000.
Kratrydder, hækklipper, motorsav, plæneklipper,
stribemalemaskine, elgenerator, fræser m.v.

Maskingruppe 2:
Anskaffelsespris mellem kr. 50.000-200.000.
Mindre varebiler, ATV m.v.
Maskingruppe 3:
Anskaffelsespris over kr. 200.000.
Lastbil, gummiged, traktor, Vitra, Rimas, Ladbiler
m.v.
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Skibs- og vareafgifter i 2021
Erhvervs, natur- og teknikudvalget
Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er
foretaget takstændringer i afsnit 2.2, afsnit 2.3 og afsnit 7.1 i de efterfølgende sider.
Skibsafgifter
1.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR SKIBSAFGIFTER

1.1.

Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for at henligge i
havnen eller i løbene til havnen.
Skibsafgiften påhviler skibet.

1.2.

Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. havnen kan dog mod depositum
eller anden sikkerhed stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling,
forinden afgiften er betalt.

1.3.

Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.4.

Skibsafgiften beregnes ud fra bruttoton (BT).

1.5.

Afgiften dækker skibets henliggen enten pr. døgn, uge, måned eller år.

2.

SKIBSAFGIFTER OG TAKSTER

2.1.

Alle priser er angivet ekskl. moms.

2.2.

Følgende skibsafgifter betales efter rederiets eget valg med:

a. pr bruttoton (BT) for et døgn

kr.

2021
0.67

2020
0.66
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b. pr bruttoton (BT) for en uge
c. pr bruttoton (BT) for en måned
2.3.

2.5.

3.23
13.03

3.21
12.84

Mindre skibe og lystfartøjer med fast liggeplads i havnen eller som periodevis henligger
mere end 3 døgn i havnen, opkræves efter eget valg:

d.
pr. døgn
e.
pr. uge
f.
pr. måned
g.
pr. år
h.
pr. påbegyndt døgn
for skibe med detailsalg over kaj
2.4.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

2021
90.00
415.00
1,642.00
8,185.00

2020
89.00
409.00
1,618.00
8,064.00

kr.

133.00

131.00

Såfremt et skib godkendes af havnebestyrelsen, som fartøj eller færge i rute, kan der indgås
særaftale om skibsafgifter m.m.
Afgifter for et skib betales forud til havnen og giver ret til ubegrænset antal anløb for den
pågældende periode.

2.6.

Betalte afgifter kan ikke tilbagebetales, selv om et skib på grund af havari eller anden årsag
ikke kan anløbe havnen i hele den betalte periode.

3.

FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

3.1.

Følgende er fritaget for skibsafgift:

3.2.

Skibe under 100 Bruttoton (BT), som ikke er hjemmehørende i Nordby Havn, og som ligger
under 3 døgn i havnen.

3.3.

Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, skoleskibe,
havundersøgelsesskibe og hospitalsskibe.
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3.4.

Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge,
skibbrudne eller lig, samt skibe som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold
er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet ikke har en varighed over 24 timer.

3.5.

Skibe, der udelukkende ind- og udfører varer og materiel til havnens eget brug. Skibe, der
udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføre for havnens
regning. Skibe, der arbejder i havnens tjeneste.

3.6.

Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse.

3.7.

Lystfartøjer fra ind- og udland, når de benyttes til lystsejlads, har anden hjemhavn og i hver
periode max. henligger i havnen i 3 døgn.

3.8

Træskibe, der fører Træskibs Sammenslutningens (TS) stander samt har påsat TS´s
årsmærkat kan ligge 3 døgn vederlagsfrit i havnen

4.

TILBAGEBETALING AF SKIBSAFGIFTER

4.1.

Skibe, der har betalt for et år kan opnå tilbagebetaling efter aftale med havnen.

5.

SÆRAFTALER FOR SKIBSAFGIFTER

5.1.

Ved skibs- og færgeruter kan der indgås særaftaler for skibsafgifter.

5.2.

I andre særlige tilfælde kan der indgås særaftaler med havnen angående skibsafgifter.

Vareafgifter
6.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR VAREAFGIFTER

6.1.

Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit.
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6.2.

Vareafgift betales af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller
landsættes i havnen eller i løbene til havnen.

6.3.

Skibet eller dets agent skal forinden skibets afsejling indbetale vareafgiften til havnen.
Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling,
forinden afgiften er betalt.

7.

VAREAFGIFTER

7.1.

Vareafgiften udgør:

7.2.

2021
20.46

2020
20.16 kr.

pr. ton for

olie
færgegods
containergods

13.00

12.81 kr.

pr. ton for

landbrugsprodukter
fiskeprodukter
byggematerialer
metaller
affald

5.57

5.49 kr.

pr. ton for

jordarter
stenarter
kalk
glasmaterialer
glasaffald

Skibsføreren skal til havnen skriftligt angive varernes art og vægt.
Varens samlede vægt skal angives med bruttovægt.
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7.3.

Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt,
hvor losning eller lastning blev påbegyndt.

8.

FRITAGELSE FOR VAREAFGIFT

8.1.

Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift.
Fritagelsen for vareafgift kan ske, når skibsføreren fremkommer med begæring om
fritagelse ved losning eller lastning.

8.2.

Indregistrerede motorkøretøjer.
Tomme containere.
Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug.
Post- og rejsegods.
Varer og materiel til havnens eget brug.
Varer, der midlertidigt oplosses og indlades under samme ophold i havnen.

9.

TILBAGEBETALING AF VAREAFGIFT

9.1.

Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i tilfælde af, at det kan dokumenteres, at der
som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget vareafgift.

9.2.

Tilbagebetaling kan kun finde sted efter påkrav inden for en periode af tre måneder fra
betaling af vareafgift er registreret.

9.3.

Der opkræves 10 % i ekspeditionsgebyr ved tilbagebetaling.

10. SÆRAFTALER FOR VAREAFGIFT
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10.1

I særlige tilfælde kan der indgås særaftaler for vareafgift.

10.2

Ved færger eller andre fartøjer i rute, kan der indgås særaftaler for vareafgifter.

11.

AFGIVELSE AF OPLYSNINGER

11.1

Skibsfører eller agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibsvareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de
meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og og
vægtdokumentation m.v.

11.2

Skibsfører eller agent skal på opfordring afgive nødvendige oplysninger om skib,
passagerer og ladning, herunder medført gods.

Dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber
Dagpleje
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder
Heldagsplads

2021
2,760

2020
2,760

2021

2020

Fanø børnehave
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder
Heldagsplads 0 - 2 årige
30 timers plads 0-2 årige
Heldagsplads 3-5 årige
30 timers plads 3-5 årige
Den integrerede institution Odden og Bakskuld
Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder
Heldagsplads 0 - 2 årige

2,760

2,760

1,932

1,932

1,835

1,835

1,285

1,285

2021

2020

2,760

2,760

1,932

1,932

1,835

1,835

1,285

1,285

2021
1,100

2020
1,100

92

92

Ungdomsklub
Betaling pr. måned

2021
90

2020
90

Pasning af egne børn

2021

2020

30 timers plads 0-2 årige
Heldagsplads 3-5 årige
30 timers plads 3-5 årige
Skolefritidsordning pr. måned i 11 måneder
Forældrebetaling
Morgenpasning

0-2 årige

7,599

7,599

Kultur og fritid - Takster 2021
Børne- og kulturudvalgets område
Der er tillagt en prisstigning på 1,5 % i forhold til taksterne i 2020 svarende
til den generelle pris- og lønstigning.
Gebyr for lokaler.
Der opkræves ikke gebyr for lokaler og udendørsarealer.
Lokaler udlejet til ikke-hjemmehørende foreninger:
Ikke-hjemmehørende foreninger betaler for leje af skolehallen med et beløb
svarende til den enhver tid opkrævede leje i Fanøhallen.
Undervisningslokaler:
Sønderho skole:
For udlejning af skolen til ikke-lokale foreninger og organisationer
opkræves: 108,00 kr. pr. time, dog max. 403 kr. pr. dag
Fanø Skole:
For udlejning til ikke-lokale foreninger og organisationer opkræves:
106,00 kr. pr. time, dog max. 422 kr. pr. dag
Udlejning af mobile sceneplader og bænke til foreninger:
Leje pr. sceneplade (1 x 2 m)
76,00 kr. pr. arrangement
Leje pr. bænk
27,00 kr. pr. arrangement
Udleje til kommercielle arrangementer:
Se de af byrådet vedtagne takster.

Betaling for tilbud i plejeboliger og betaling for madservice m.v. for 2021

2021
3.834,00

2020
3.759,00

Fuldforplejning - plejeboligerne

pr. mdr.

Betaling for tøjvask

pr. mdr.

197,00

194,00

Betaling for leje og vask af linned

pr. mdr.

112,00

110,00

pr. døgn

155,00

153,00

31,00

31,00

pr. mdr.
pr. mdr.
pr. mdr.

80,00
65,00
94,00

79,00
64,00
93,00

pr. time

403,00

397,00

pr. kuvert
pr. kuvert

78,00
188,00

77,00
185,00

pr. dag

56,00

Betaling for midlertidig
døgnophold/aflastning
Ved ophold af kortere varighed
(f. eks. dag- eller natophold)
betales for de ydelser, der modtages
Egenbetaling for kørsel til
daghjemslignende tilbud,
genoptræning og vedligeholdelsestræning, hver vej
Priserne er eks. 25% moms
Betaling for vinduespudsning

Benyttelse af fysioterapilokalet
Kuvertpris gæstekaffebord
Kuvertpris ved fester
Madservice

2 værelses bolig
Lille 1 værelses bolig
Stor 1 værelses bolig

53,00
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Økonomi- og planudvalgets område

2020

2021

Takster for byggesagsbehandling
Der opkræves efter medgået tid.

pr. time

646.00

655.00

*fremskrevet med den generelle P/L stigning

Følgende takster for administrationsvederlag fastsættes af byrådet:
Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private veje
kr. excl. moms pr. andel

Administrationsvederlag, arbejde for fremmed regning
10 % af udgifter
Administrationsvederlag, vedligeholdelse af private vandløb
10 % af entreprenørudgifter eller overførte lønninger + maskintimer

114.00

115.75

Økonomi- og planudvalgets område 2021

Lovbestemt gebyr for indgåelse af ægteskab
Såfremt ingen af parterne, der skal giftes, har bopæl i Danmark betales kr. 850,00.

Lovbestemt gebyr for folkeregisteroplysninger
Kr. 52,00 pr. udskrift
Forvaltningen følger taksten, som udmeldes fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Gebyr for afgivelse af urigtige oplysninger på flytteanmeldelser og
logiværtserklæringer jf. cpr-lovens §57.
Overtrædelsens art

Lovhenvisning

Bødestørrelse

Ikke rettidig flytteanmeldelse

§57, stk. 1, nr. 1

kr. 600.00

(mere end èn måneds overskridelse)
Manglende anmeldelse af en
opgivet flytning

§57, stk. 1 nr. 2

kr. 600.00

§57, stk. 1 nr. 3

kr. 3,000.00

Afgivelse af forkerte oplysninger
om selve flytningen.
I særligt grove tilfælde el. ved
gentagelsestilfælde forhøjes bøden til

kr. 5,000.00

Gebyr for rottebekæmpelse
Jf. miljøbeskyttelsesloven §18

Der opkræves et gebyr svarende til 0,0025% af ejendomsværdien i 2021.
Gebyret opkræves samtlige faste ejendomme, bebyggede som ubebyggede.
Det er ikke muligt at opnå dispensation for betaling af gebyret.

