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TAKSTOVERSIGT 2022 

Budget Budget 
Alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder 2021 2022  % 

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 6,50 6,50 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    0,100    0,100 0,0 

Miljøområdet: 
● Jordforurening:
◦ Administrationsgebyr pr. ejendom kr.    12,50    12,50 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
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Renovationsområdet:   (eksklusiv moms fra 2022)          

 ● Bortskaffelse af affald:      
 ◦ 90 liter beholder kr.           2.443,00                          -     
 ◦ 140 liter / 120 liter beholder kr.           3.117,00                          -     
 ◦ 190 liter beholder kr.           3.791,00                          -     
        
 ◦ Lejligheder kr.           2.599,00   *)   
        
 Lejligheder grundgebyr kr.             1.092,00   
 Restaffald pr. liter kr.                    0,25   
 Madaffald pr. liter kr.                    0,14   
        
 ◦ Grønt affald, afhentning kr.              604,00                          -     
        
 240 liter til rest og mad:       
 ◦ 140 liter rest og 100 liter mad kr.                         -              2.977,00   
        
 Afstandstillæg over 5 meter fra skel kr.                162,00   
        
 ● Ændring / ombytning af beholder kr.              250,00   Udgår   
        
        

 

* Da den reelle udgift for borgerne i lejligheder afhænger af 
ejendommens/boligselskabets tilmelding af 
beholderstørrelse opgøres prisen fremover for restaffald og 
madaffald i kr./liter eksklusiv moms       

        

 

Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, 
Olie- og kemikalieaffald og genbrug.       

 

Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: 
www.fredericia.dk       

        
Losseplads:   (eksklusiv moms fra 2022)         

 ● Deponering af affald pr. ton: kr.              688,00               675,00  -1,9  

      

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.           2.850,00            3.030,00  6,3  
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 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)       
 ● Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):       
 ◦ 47,5 time pr. uge kr.          4.170,00           4.425,00  6,1  

 ◦ 37 timer pr. uge  kr.          3.180,00           3.375,00  6,1  

 ◦ 30 timer pr. uge kr.          2.645,00           2.810,00  6,2  

        
 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)       
 ● Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):       
 ◦ 47,5 time pr. uge kr.          2.515,00           2.670,00  6,2  

 ◦ 37 timer pr. uge  kr.          1.925,00           2.045,00  6,2  

 ◦ 30 timer pr. uge  kr.          1.595,00           1.695,00  6,3  

      

 Frokostordning 0-5 årige *)     

 Findes i de institutioner hvor forældrene har       

 tilvalgt frokostordningen       

 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)      
 ● 0-5 årige kr.              640,00               650,00  1,6  

       
 Fritidstilbud:     

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

 
    

 

 0.- 2. klasse  

     
 ● Heldagsplads kr.          1.960,00           2.000,00  2,0  

 ● Eftermiddagsplads kr.          1.310,00           1.340,00  2,3  

 ● Morgenpasning kr.              820,00               840,00  2,4  

        
 3. klasse       
 ● Heldagsplads kr.          1.160,00           1.180,00  1,7  

 ● Eftermiddagsplads kr.              780,00               800,00  2,6  

 ● Morgenpasning kr.              490,00               500,00  2,0  

        
 4.-6. klasse       
 ● 3 dage: behov for 3 dage om ugen kr.              380,00               390,00  2,6  

 ● 5 dage: behov for hele ugen kr.              500,00               510,00  2,0  

 ● Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge kr.  Gratis   Gratis   
      

 Ungemiljø       
 ● Fra 7. klasse til 18 år kr.  Gratis   Gratis   
      

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.        76.305,00         81.080,00  6,3  

 ● Privat pasning, min. 3-5 år kr.        55.441,00         54.864,00  -1,0  
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 ● Pasning af egne børn 0-2 år kr.        86.479,00         91.890,00  6,3  

 ● Pasning af egne børn 3-5 år kr.        62.833,00         62.179,00  -1,0  

        

 ● Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år kr.      109.478,00       109.726,00   

 ● Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år kr.          5.900,00            6.090,00   

 ● Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år kr.          3.598,00            3.713,00   

 ● Tilskud til private institutioner 0-2 år i alt kr.      118.976,00       119.529,00  0,5  

        
 ● Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år kr.        59.611,00         62.028,00   
 ● Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år kr.          2.964,00            3.022,00   
 ● Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år kr.          2.315,00            2.361,00   
 ● Tilskud til private institutioner 3-5 år i alt kr.        64.890,00         67.411,00  3,9  

        
 ● Tilskud til private dagplejere 0-2 år kr.        74.415,00         81.080,00  9,0  

 ● Tilskud til private dagplejere 3-5 år kr.        37.206,00         54.864,00  47,5  

        
 ● Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 0-2 år kr.      115.938,00       118.393,00  2,1  

 ● Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 3-5 år kr.        76.240,00         76.986,00  1,0  

       
Øvrige takster:         

  Madservice til hjemmeboende pensionister:       
 ● Hovedret kr.                44,73  44,73  0,0  

 ● Biret kr.                11,22  11,22  0,0  

 

● Udbringning, pris pr. uge 
(Der bringes mad ud til en fast ugentlig pris) kr.                38,00  38,00  0,0  

        
 Forplejning på plejecenter / plejebolig:       
 ● Fuld forplejning pr. måned kr.          3.834,00  3.880,00  1,2  

 
 

      
 Øvrige:       

 

● Betaling for vask af tøj og linned (kommunens 
fællesvaskeri) pr. måned kr.                98,00  98,00  0,0  

 

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

kr. 
             145,50  147,75  1,5  

 ● Dagcenterkørsel pr. dag kr.                34,50  35,00  1,4  

 ● Omsorgstandpleje pr. år kr.              550,00  555,00  0,9  

 

● Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag 
pr. p-plads kr.        30.070,00         31.180,00  3,7  

 




