
Takster på Økonomiudvalgets område.

Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster:

Sundhedskort 2016 2017

Sundhedskort kr 190,00    kr.

Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget:

Opkrævning 2016 2017

Gebyr på rykkerskrivelse 250,00 kr. 250,00 kr.

Folkeregister 2016 2017

Gebyr for adresse forespørgsel og bopælsattest 75,00 kr. 75,00 kr.

Ejendomsoplysning og skatteattest 2016 2017

BBR-meddelelser  *) 70,00 kr. 70,00 kr.

Ejeroplysninger  **) 75,00 kr. 75,00 kr.

Skatteattest  **) 75,00 kr. 75,00 kr.

Gebyr for fotokopier 2016 2017

A4, første 19 kopier 0,00 kr. udgår

A4, kopi nr. 20 og følgende, pr. stk. 0,50 kr. udgår

A3, første 19 kopier 0,00 kr. udgår

A3, kopi nr. 20 og følgende, pr. stk. 1,00 kr. udgår

A4, kopi pr. stk. 2,00 kr.

Større kopier, pr. stk. 40,00 kr. udgår

Taksten fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og udmeldes normalt i november. Derfor kendes 
taksten for 2017 ikke endnu.

I henhold til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller 
inddrives af kommuner (LBK nr 66 af 21/01/2010) er der fastsat et maksimum på taksten for gebyr på 
rykkerskrivelser på 250,00 kr. 

I henhold til Lov om Det Centrale Personregister §51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et gebyr på indtil 75,00 
kr. til dækning af sine omkostninger.

*) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/3 2008 kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for en BBR-meddelelse. 
BBR-meddelelser kan hentes gratis på www.ois.dk

**) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4 1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på højest 400 kr. for 
Ejeroplysninger og Skatteattest. 

Lokalplaner, kommuneplaner og andre planer der findes digitalt, f.eks. på kommunens hjemmeside, udleveres ikke 
i papirform. Planerne kan downloades fra nettet, f.eks. til egen computer eller på bibliotekerne. Der er derfor ikke 
det samme behov for fotokopiering som tidligere. Taksterne ændres fra 2016 til 2017 således, at der fra 2017 
betales 2 kr. pr. kopi i A4 størrelse, uanset mængde, hvilket er samme beløb som bibliotekerne opkræver. Der 
fastsættes ingen takster på kopier i A3 størrelse og større, idet der i de seneste år ikke har været efterspørgsel  på 
kopier i disse formater. 
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