


Takstoversigt
 Budget 2018

- alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder -
Budget Budget
2017 2018 %

Indkomstskatter:
● Kommunal udskrivningsprocent % 25,5             25,5             0,0
● Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88             0,88             0,0

Ejendomsskatter & afgifter:
● Kommunal grundskyldspromille 0/00 26,00           26,00           0,0
● Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0/00 7,20             7,20             0,0
● Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0/00 6,70             6,70             0,0
● Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme 
(vedr. grundværdier) 0/00 13,00           13,00           0,0
● Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale 
ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er 
fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0/00 13,00           13,00           0,0
● Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme 
(vedr. forskelsværdier) 0/00 8,75             8,75             0,0
● Rottebekæmpelse (en given promille af 
ejendomsværdien) 0/00 0,065           0,070           7,7

Miljøområdet:
● Jordforurening:
◦ Administrationsgebyr pr. ejendom kr. 25,00           25,00           0,0
● Gebyr for godkendelser og tilsyn efter 
Miljøbeskyttelsesloven kr. *)
Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af 
myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling
af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter 
Miljøbeskyttelsesloven . Der opkræves pr. time.
*) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og 
offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk 

Renovationsområdet:
● Bortskaffelse af affald:
◦ 60 liter beholder kr. 1.789,00      1.789,00      0,0
◦ 90 liter beholder kr. 2.025,00      2.025,00      0,0
◦ 140 liter / 120 liter beholder kr. 2.551,00      2.551,00      0,0
◦ 190 liter beholder kr. 3.078,00      3.078,00      0,0
◦ Lejligheder kr. 2.079,00      2.079,00      0,0
◦ Grønt affald, afhentning kr. 851,00         851,00         0,0
● Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00         250,00         0,0
Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugs-
pladserne, Olie- og kemikalieaffald og genbrug.
Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: 
www.fredericia.dk

Erhverv
Generelt administrationsgebyr pr. virksomhed kr. 468,75         468,75         0,0

Losseplads:
● Deponering af affald pr. ton: kr. 481,25         481,25         0,0



Budget Budget
2017 2018 %

Forældrebetaling for børnepasning:
*) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området.

Betaling for 0-2 årsområdet *)
Kr. pr. måned for 12 måneder
● Takstgruppe "Dagplejen":
◦ Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) kr. 2.395,00      2.485,00      3,8

Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)
● Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):
◦ 47,5  time pr. uge kr. 3.645,00      3.850,00      5,6
◦ 35 timer pr. uge kr. 2.720,00      2.875,00      5,7
◦ 25 timer pr. uge kr. 2.020,00      2.135,00      5,7
◦ 20 timer pr. uge kr. 1.480,00      1.565,00      5,7

Betaling for 3-5 årsområdet *)
Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)
● Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):
◦ 47,5  time pr. uge kr. 2.230,00      2.265,00      1,6
◦ 35 timer pr. uge kr. 1.670,00      1.695,00      1,5
◦ 25 timer pr. uge kr. 1.235,00      1.255,00      1,6
◦ 20 timer pr. uge kr. 1.000,00      1.015,00      1,5

Findes i de institutioner hvor forældrene 
har tilvalgt frokostordningen
Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)
◦ 0-5 årige kr. 590,00         600,00         1,7

Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes 
sommerferiepasning, som koster 500 kr. pr. uge)

0.- 2. klasse
◦ Heldagsplads kr. 1.810,00      1.840,00      1,7
◦ Eftermiddagsplads kr. 1.205,00      1.225,00      1,7
◦ Morgenpasning kr. 760,00         775,00         2,0

3. klasse
◦ Heldagsplads kr. 1.075,00      1.095,00      1,9
◦ Eftermiddagsplads kr. 720,00         730,00         1,4
◦ Morgenpasning kr. 445,00         455,00         2,2

4.-6. klasse
◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen kr. 355,00         360,00         1,4
◦ 5 dage: behov for hele ugen kr. 455,00         465,00         2,2
◦ Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge kr. 100,00         100,00         0,0

Ungemiljø
Fra 7. klasse til 18 år Gratis Gratis

Frokostordning 0-5 årige

Fritidstilbud:
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Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven 
*) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området.

● Privat pasning, min. 0-2 år kr. 64.117,00     66.498,00    3,7
● Privat pasning, min. 3-5 år kr. 44.495,00     45.140,00    1,4

● Pasning af egne børn 0-2 år kr. 72.666,00     75.364,00    3,7
● Pasning af egne børn 3-5 år kr. 50.427,00     51.158,00    1,4

● Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år kr. 92.314,00     97.049,00    
● Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år kr. 3.993,00      4.229,00      
● Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år kr. 2.045,00      2.166,00      
● Tilskud til private institutioner 0-2 år i alt kr. 98.352,00     103.444,00   5,2

● Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år kr. 51.749,00     52.662,00    
● Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år kr. 2.112,00      2.151,00      
● Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år kr. 1.386,00      1.412,00      
● Tilskud til private institutioner 3-5 år i alt kr. 55.247,00     56.225,00    1,8

● Tilskud til private dagplejere 0-2 år kr. 67.575,00     69.467,00    2,8
● Tilskud til private dagplejere 3-5 år kr. 33.786,00     34.732,00    2,8

● Tilskud ved dagtilbud i anden kommune(§41) 0-2 år kr. 97.402,00     103.149,00   5,9
● Tilskud ved dagtilbud i anden kommune(§41) 3-5 år kr. 66.013,00     67.221,00    1,8

Øvrige takster:

 Madservice til hjemmeboende pensionister:
◦ Hovedret kr. 40,12           
◦ Biret kr. 10,56           
◦ Udbringning, pris pr. uge
  (Der bringes mad ud til en fast ugentlig pris) kr. 35,00           

Forplejning på plejecenter / plejebolig:
● Fuld forplejning pr. måned kr. 3.542,00      

Øvrige:
●  Betaling for forplejning, vask og rengøring ved 
aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn

kr. 134,25         

● Dagcenterkørsel, pr. dag kr. 32,00           
● Omsorgstandpleje, pr. år kr. 495,00         
● Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag
pr. p-plads kr. 28.790,00     29.060,00    0,9
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