
Qeqqata Kommunia     Budget 2022 

10.10. Kommunale takster 

Sisimut:      Takster 

Skolevæsenet (Sisimiut) 

Udleje af lokaler til private feste, pr. dag    kr.  700,00 

Leje af lokaler til sportsforeninger    GRATIS 

Ved indtjekning – depositum    kr. 4.000,00 

 

Kolligiet (Sisimiut) 

Udleje af lokaler til private fester, pr. dag   kr. 700,00 

Vask (kun for offentlige institutioner el. lign.) pr. kg   kr. 

30,00 Udleje til indkvartering aftales i hvert enkelt tilfælde 

 

Majoriaq (Sisimiut) 

Elevindkvartering af elever med uddannelsesløn, pr. måned  kr. 850,00 

Udleje af vakant boliger, pr. døgn    kr. 150,00 

Logi, Elever (Par)     kr. 1.700,00 

Udleje af lokaler til fest eller lignende, pr. gang   kr. 1.000,00 

El – regning 1 person     kr.    100,00 

El – regning 2 person 

 

Lejrskole Assaqutaq 

Overnatning i lejrskole pr. døgn pr. pers.   Kr.     27,50 

 

Svømmebadet (Sisimiut) 

Børn pr. time      kr.      15,00 

Voksne pr. time     kr.      30,00 

Svømmeklubbens træningstimer betales ikke. Skolernes 

Og børneinstitutionernes benyttelse af badet afregnes ikke 



Arealreservation: 

Areal Reservation (modregnes ved arealansøgning)   kr. 350,00 

Ny byggeri pr. bolig     kr. 600,00 

Til- og ombygninger mv., der kræver byggetilladelse / anmeldelse 

(garage, udhuse, udestuer, tilbygninger, overdækninger, altaner,   kr. 350,00 

Og lignende bygninger og faste konstruktioner, master, paraboler, 

Antenner, skiltning samt stikledninger mv.)  

Pr. m² etageareal over 250 m2 for hver bolig (tillæg pr. m²)   kr.    10,00 

 

Arealansøgning til institutioner, centerbyggeri og lignende 

Pr. ejendom / enhed     kr.   600,00 

Til- og ombygninger / ændret anvendelse    kr.   600,00 

Pr. m² etageareal over 250 m² (tillæg pr. m²), dog max 10.000 kr   kr.    10,00 

  

Arealansøgning til erhverv, industri og lagerbebyggelse og lignende samt større rekreative 

Pr. ejendom / enhed     kr.    600,00 

Til- og ombygninger / ændret anvendelse    kr.    600,00 

Pr. m2 etageareal over 250 m² (tillæg pr. m²), dog max 10.000 kr   kr.      10,00 

 

Diverse arealansøgninger 

Øvrige mindre sager (tidsbegrænset arealanvendelse til både,   kr.    350,00 

Containere mv. 

Kommunal bådplads leje (pr 3 år)     kr.    350,00 

Depositum til kommunal bådplads    kr.    350,00 

Areal til hundehold     kr.    350,00 

Hovedforsyninganlæg (teknikbygværk, ledningsanlæg, 

Kloak-, vand-, el- og teleledninger o.l.)    kr.    600,00 

Tillægsgebyr pr. 100m over 50m ledning., dog max 10.000 kr   kr.      10,00 

      kr.    350,00 

Ændrede forhold – Ændret anvendelse 

Pr. ejendom / enhed     kr.     600,00 

 

Overdragelse af brugsret – Ejerskifte 

Pr. ejendom / enhed     kr.      350,00 

Dispensationsansøgning 

Grundgebyr (frit valg)     kr.      600,00 



Det åbne land 

Hytter, mindre anlæg, stenbrud, markudlægning, indhegning o.l. under kr.300 m² kr.  600,00 

Infrastrukturanlæg, hps. Ledninger o.l. mindre end 300 m²   kr.     600,00 

Infrastrukturanlæg, hsp. Ledninger o.l. mellem 300m2 og 2000m²   kr.  2.600,00 

Infrastrukturanlæg, hsp. Ledninger o.l. større end 2000 m²   kr.12.600,00 

 

Byggetilladelse 

Byggeri erhverv (3,00 kr. pr. m²+>200m²)    kr.    600,00 

Pr. boligenhed      kr.    600,00 

Tilbygning ind / udvendig, pr. gang    kr.    300,00 

Udhuse, skure og mindre tilbygninger <50 m²    kr.     350,00 

Udhuse, skure og mindre tilbygninger > 50 m²    kr.     500,00 

Renovering, ombygning pr. m²     kr.       10,00 

 

Bybus kun for Sisimiut 

Billetter voksen pr. time     kr.       15,00 

Billetter barn pr. time     kr.         7,00 

Klippekort 11 tur voksen     kr.      110,00 

Klippekort 11 tur barn     kr.       55,00 

1 månedskort voksen     kr.      250,00 

Rabatkort 3 måneder voksen     kr.      650,00 

Rabatkort 6 måneder voksen     kr.    1.050,00 

Rabatkort 1år voksen     kr.    1.700,00 

1 månedskort Barn / pensionist     kr.       125,00 

Rabatkort 3 måneder barn og pensionister    kr.       325,00 

Rabatkort 6 måneder barn og pensionister    kr.       525,00 

Rabatkort 1 år Barn /pensionist     kr.       950,00 

Billetter pensionister fra kl. 07:15 til 08:00    kr.          7,00 

Billetter pensionister fra kl 16:00 til 18:00    kr.           7,00 

Leje af bus i Sisimiut / Maniitsoq pr. time såfremt bussen ledig   kr.     1.350,00 

Leje af bus i Sisimiut / Maniitsoq weekend / helligdage såfremt bussen ledig  kr.     1.550,00 

 

Bybus kun for Maniitsoq og Kangerlussuaq 

Billetter voksen pr. time     kr.       12,00 

Billetter barn pr. time     kr.         6,00 

Klippekort 11 tur voksen     kr.      100,00 



Klippekort 11 tur barn     kr.       50,00 

1 månedskort voksen     kr.      240,00 

Rabatkort 3 måneder voksen     kr.      600,00 

Rabatkort 6 måneder voksen     kr.    1.000,00 

Rabatkort 1år voksen     kr.    1.600,00 

1 månedskort Barn / pensionist     kr.       120,00 

Rabatkort 3 måneder barn og pensionister    kr.       300,00 

Rabatkort 6 måneder barn og pensionister    kr.       500,00 

Rabatkort 1 år Barn /pensionist     kr.       900,00 

Billetter pensionister fra kl. 07:15 til 08:00    kr.          6,00 

Billetter pensionister fra kl 16:00 til 18:00    kr.           6,00 

 

Skorstensfejning Fælles 

Skorstensfejning, pr. år for to årlige fejninger    kr.     1.318,00 

Store skorstene      Efter regning 

 

Renovation 

Natrenovation, 2 tømninger pr. uge, pr. kvt.    Kr.     1.171,28 

Natrenovation, 2 tømninger pr. uge, pr.kvt. hvis pose er sat i kassen ved vejen  kr.      1.044,23 

Natrenovation tilkøb for henstilling af 1 pose ved renoanstalt   kr.          10,00 

Dagrenovation pose, 2 tømninger pr. uge, pr. kvt.    Kr.        908,71 

Dagrenovation pose, 1 tømning pr. uge, pr.kvt    kr.        580,80 

Dagrenovation, 240L beholder, 2 tømninger pr uge, pr. kvt. Sat ud til vej  kr.        896,61 

Dagrenovation, 240L beholder , 1 tømning pr uge, pr.kvt. sat ud til vej  kr.        572,33 

Dagrenovation, 660L minicontainer, 2 tømninger pr uge, pr.kvt. placeret ved tilkørsel   kr       2.612,39 

Dagrenovation, 660L minicontainer, 1 tømning pr uge, pr. kvt. Placeret ved tilkørsel   kr       1.958,99 

Udlevering af natrenovationsposer (pr. 10 stk)    kr.         89,40 

 

Losseplads og forbrændingsanlæg 

Usorterede fraktioner kan afvises. Takst for sortering ekskl.    kr.     6.776,00 

Fraktionsafregning, gældende for alle fraktioner herunder 

   

Brændbart affald 

For aflæsning og op 5 m²     kr.       424,71 

For aflæsning af 7 m²     kr.       590,48 

For aflæsning af 9 m²     kr.      779,24 



For aflæsning af 10m²     kr.       580,63 

For aflæsning af 12m²     kr.     1036,97 

For aflæsning af 16 m²     kr.    1.367,30 

For aflæsning af 19 m²     kr.    1.626,24 

For aflæsning af 22 m²     kr.    1.886,39 

For aflæsning af 45 m²     kr.     3.773,99 

Kategori – 1 affald: takst pr. m³ + gebyr    kr.        366,63 

For aflæsning af komprimatorcontainer, 19m²    kr.      6.531,58 

For aflæsning af komprimatorcontainer, 22m²    kr.      7.562,50 

For aflæsning af komprimatorcontainer, 45m²    kr.    15.477,11 

For aflæsning af fortroligt papir o.lign. direkte i siloen pr m³   kr.         402,93 

Private, indtil 50 kg brændbart affald    kr.             0,00 

 

Affald genanvendelse 

Pressede baller med rent pap eller klart plastik, pr. balle   kr.          319,44 

Ren træ til genanvendelse (Sisimiut)    kr.              0,00 

Glas      kr.              0,00 

Wire pr. ton      kr.        1.800,00 

Oprulning af wire, tillæg – pr. meter    kr.             38,72 

Trawl, fiskenet og tovværk (uden stål/wire) pr m³    kr.            975,26 

Dæk med og uden fælge – personbiler    kr.              60,50 

Dæk med og uden fælge – øvrige    kr.              90,75 

 

Ikke brændbart affald 

0-5 m³ affald      kr.             424,71 

7-9 m³ affald      kr.             843,37 

10-15m³ affald      kr.           1.298,33 

Rent jorfyld, sprængsten og grus     kr.                  0,00 

Jernskrot pr. ton      kr.           1.351,20 

Hårde hvidevarer pr. enhed     kr.              242,00 

Private, indtil 50 kg. Deponeringsaffald    kr.                 0,00 

 

Fagligt affald 

Pumpbart olieaffald (spildolie) pr. m³    kr.                   0,00 

Ikke pumpbart olieaffald (svær fuelolie pr. m³    kr.            3.020,00 

Pumpbart organisk eller forurenet vand – kemisk affald pr. m³   kr.          17.097,30 



Kviksølvholdigt affald pr. ton     kr.          29.827,71 

Ikke definerbart flydende affald pr. m³    kr.          19.454,38 

Akkumulatorer /blybatterier (private)    kr.                   0,00 

Nikkel/cadmiumsbatterier pr. kg     kr.                  27,83 

Andet problemaffald     Efter regning 

Om – emballering, 200 l tromle     kr.             470,69 

Om – emballering, 25 l dunk     kr.              118,58 

Elektronik pr. kilo (ikke private)     kr.                16,94 

Akkumulator/blybatteri pr. kilo (ikke private)    kr.                16,94 

Problemaffald ( Asbest, PCB, isolering, præisoleret rør m.m)   Efter regning 

Private indtil 5 kg olie- og kemikalieaffald    kr.                  0,00 

 

Entreprenørmateriel 

Leje af flagstang, inkl. Fod og flag pr dag    kr.              200,00 

Privat rund jubilæum     kr.                  0,00 

Udbringning og afhentning af flagstang    kr.              400,00 

Mandetimer ved udkald uden for normal arbejdstid afregnes for min. 4 timer  kr.              250,00 

Ved overarbejde (efter kl. 16.00) og lørdag    kr.              370,00 

Ved overarbejde på søn- og helligdage    kr.              490,00 

 

Flytning af ulovligt henstillede effekter 

Flytning af jolle, pr. gang     kr.           1.650,00 

Flytning af snescooter pr. gang     kr.           1.650,00 

Flytning af større effekter, biler mindre lastbiler og varebiler   kr.           1.800,00 

Andre effekter efter omkostninger udlevering af effekter i  

Fremlysningsperioden, der betales for flytteomkostningerne. 

Andre effekter – efter omkostning 

 

Sisimiut       Takster 

Skolevæsenet (Sisimiut) 

Udleje af lokaler til private fester, pr. gang    kr.              700,00 

Leje af lokaler til sportsforeninger     GRATIS 

Ved indtjekning – depositum     kr.           4.000,00 

 

 

  



Kolligiet (Sisimiut) 

Udleje af lokaler til private fester, pr. gang    kr.              700,00 

Vask (kun for offentlige institutioner el.lign.) pr. kg.    Kr.                30,00 

Udleje til indkvartering aftales i hvert enkelt tilfælde 

 

Piareersarfiit (Sisimiut) 

Elevindkvartering af elever med uddannelsesløn, pr. måned   kr.              850,00 

Udleje af vakant boliger, pr. døgn     kr.              150,00 

Udleje af lokaler til fest eller lignende, pr. gang    kr.           1.000,00 

El – regning 1 person     kr.              100,00 

El- regning 2 person 

 

Lejrskole, Assaqutaq 

Elevindkvartering af elever med uddannelsesløn, pr. måned   kr.                27,50 

 

Svømmebadet (Sisimiut) 

Børn pr. time      kr.                15,00 

Voksne pr. time  

      kr.                30,00 

Hunde (Sisimiut) 

Øjebolte, pr. stk      kr.                55,00 

Øjebolte i boret, pr. stk     kr.              226,60 

 

Skicenter (Sisimiut)  

Dagkort voksne      kr.              110,00 

Dagkort børn      kr.                55,00 

Sæsonkort til liften, voksne     kr.           1.100,00 

Sæsonkort til liften, børn     kr.              550,00 

Gæstekort ifm. Stævner, voksne     kr.              220,00 

Gæstekort ifm. Stævner, børn     kr.              110,00 

Leje af tøsebakken uden for offentlig åbningstid pr. dag   kr.              275,00 

Leje af skiliften pr. dag     kr.         11.000,00 

Leje af langren center pr. dag ved offentlig lukning   kr.           5.500,00 

Overnatning i Solbakken pr. pers. pr døgn mindst 10 personer   kr.                55,00 

Gebyr ved opstart for overnatning    kr.              550,00 

 



Personer med gyldigt medlemskort til skiklubben SSP- Alpin kan benytte liften vederlagsfrit. 

Leje af pistemaskine. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel. Pr time  kr.           1.650,00 

Leje af snescooter inkl. Fører, min. 1 t. kun til kommerciel udlejning og intern overførsel  kr.             330,00 

Snescooter excl. Fører – kun til kommerciel udlejning og intern overførsel pr. dag   kr.              880,00 

Snescooter ink. Fører med slæde eller anden arbejdsopgave. Kun til kommerciel udlejning  kr.              440,00 

 

Container (Sisimiut) 

Leje af containerplads     kr.              1.300 

 

Fisker fangerskuerer i bygder Sisimiut / Maniitsoq 

Skur, leje pr. år      kr.              950,00 

Ved indtjekning –depositum     kr.            4.000,00 

 

Pontonpladsleje erhverv. 

Ponton pladsleje – aflåst (kun erhverv)     

Jolle/bådstørrelse 0-6m     kr.           1.800,00 

Jolle/bådstørrelse 6-8m     kr.           2.500,00 
Jolle/bådstørrelse 8-10m     kr.           7.500,00 
Jolle/bådstørrelse 10-12 (maks 12 meter)    kr.           8.500,00 

Depositum for Ponton pladsleje inderhavn – aflåst (kun erhverv)   kr.              250,00 

 

Asfaltværk Sisimiut 

Asfaltmaskine, pr. dag uden fører     kr.              660,00 

Asfaltmaskine, pr. time med fører      kr.              572,00 

Asfalt fræser pr. time inkl. Fører     kr.           1.097,80 

Asfaltudlægning, maskinudlægning, pr. ton    kr.           3.939,10 

Asfaltudlægning, håndudlægning, pr. ton    kr.           4.955,50 

Asfaltudlægning, lapning, pr. ton     kr.           5.460,40 

Leje af asfaltudlægger stabilgrus, inkl. Mandskab (4 stk), pr. time (normaltimer)  kr.           2.541,40 

Opstartsgebyr ved udlægning ved udlægning af asfalt eller stabil grus  kr.           1.155,00 

Ex stenbrudsmateriale 

 

  



Entreprenørmateriel (Sisimiut) 

Feje/ suge maskine pr. time     kr.              980,00 

Tromle, lille, pr. time inkl. Fører     kr.              630,30 

Tromle, stor, pr. time inkl. Fører     kr.              728,20 

Stor gummiged pr. time inkl. Fører     kr.              980,10 

Volvo L35, lille gummiged, pr. time inkl. Fører    kr.              828,30 

Luftbor, Cobra pr. dag     kr.              242,00 

Hedvandsrenser pr. dag     kr.              968,00 

Diesel-/benzingenerator, pr. dag     kr.              440,00 

El-borehammer, pr. dag     kr.              192,50 

Kloakkamera, 30m, med farveskærm, pr. dag ekskl. Fører   kr.              990,00 

Kloakkamera, 30m, med farveskærm, pr. time ekskl. Fører   kr.           4.967,00 

By telt, 6x10m, uden opsætning. Pr. døgn    kr.           1.000,00 


