10.10 Kommunale takster
Qeqqata Kommunia:
DAGINSTITUTIONSTAKSTER PR MÅNED GÆLDENDE FRA 01.01.2015
0-6 år
Indkomst
indtil 99.999 kr.
100.000-149.999 kr.
150.000-174.999 kr.
175.000-199.999 kr.
200.000-224.999 kr.
225.000-249.999 kr.
250.000-274.999 kr.
275.000-299.999 kr.
300.000-324.999
325.000- over

Procentsats
0
5
6
7
8
10
12
13
14
15

Daginstitution
kr. 0
kr. 345
kr. 414
kr. 483
kr. 552
kr. 690
kr. 828
kr. 897
kr. 966
kr. 1.000

Offentlig hjælp

7-> år
Procentsats
0
5
6
7
8
10
15
20
22
24

Fritidshjem
kr. 0
kr. 215
kr. 258
kr. 301
kr. 344
kr. 430
kr. 645
kr. 861
kr. 947
kr. 1.000

Underholdssatser
Pr.
Pr.
14 dage
uge
kr. 1.680
kr. 776
kr. 388
kr. 2.836
kr. 1.310
kr. 655
kr. 1.420
kr. 656
kr. 328
kr. 2.836
kr. 1.310
kr. 655
kr. 1.000
kr. 462
kr. 231
50 % af underholdssatsen
50 % af børnetillægssatsen

Pr. måned
Enlig m/egen bolig
Ægtepar/samlevende med egen bolig
Enlig samboende/logerende
Ægtepar samboende/logerende
Børnetillæg pr. barn pr. berettiget forsørger
Overlevelseshjælp, voksen pr. dag (naturaliehjælp)
Overlevelseshjælp, barn pr. dag (naturaliehjælp)
Alderdomshjemmet
Takster for ophold pr. døgn
Udbringning af mad til pensionister

Takster
kr 1.408,31
kr 30,00

Overnatning
Logi i indkvarteringer i bygderne, pr. døgn, pr. person

kr 170,00

Servicehuse i bygderne
Tøjvask, pr. gang
Tørretumbling pr. gang
Bad, børn og voksne pr. gang

kr 25,00
kr. 25.00
kr 10,00

Fodboldbane
Udlejning til stævner, pr. dag (træning gratis)

kr 550,00

Folkeregister
Bopælsattest ved fysisk henvendelse – Gratis over net
Adresseforespørgsel efter en person
Udfærdigelse af ny CPR. NR. bevis

kr 50,00
kr 52,00
kr 52,00

Kopiering
Stor kopi pr. m2
A4 kopi min. 50 pr. stk

kr 50,00
kr 1,00
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Arealreservation
Arealreservation (modregnes ved arealansøgning)

kr 250,00

Arealansøgning til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, etagebyggeri o.l.
Ny byggeri pr. bolig
Til- og ombygninger mv., der kræver byggetilladelse / anmeldelse
(garage, udhuse, udestuer, tilbygninger, overdækninger, altaner,
og lignende bygninger og faste konstruktioner, master, paraboler,
antenner, skiltning samt stikledninger mv.)
Pr. m² etageareal over 250m² for hver bolig (tillæg pr. m²)

kr 500,00

kr 250,00
kr 10,00

Arealansøgning til institutioner, centerbyggeri og lignende
Pr. Ejendom / enhed
Til- og ombygninger / ændret anvendelse
Pr. m² etageareal over 250m² (tillæg pr. m²), dog max 10.000 kr.

kr 500,00
kr 500,00
kr 10,00

Arealansøgning til erhverv, industri og lagerbebyggelse og lignende samt større
rekreative områder og tekniske forsyningsanlæg.
Pr. Ejendom / enhed
Til- og ombygninger / ændret anvendelse
Pr. m² etageareal over 250m² (tillæg pr. m²), dog max 10.000 kr.

kr 500,00
kr 500,00
kr 10,00

Diverse arealansøgninger
Øvrige mindre sager (tidsbegrænset arealanvendelse til både,
containere mv.)
Areal til hundehold
Hovedforsyningsanlæg (teknikbygværk, ledningsanlæg, kloak-,
vand-, el- og teleledninger o.l.)
Tillægsgebyr pr. 100m over 50m ledning., dog max 10.000 kr.

kr 250,00
kr 250,00
kr 500,00
kr 10,00

Ændrede forhold – Ændret anvendelse
Pr. ejendomme / enhed

kr 500,00

Overdragelse af brugsret - Ejerskifte
Pr. ejendomme / enhed

kr 250,00

Dispensationsansøgning
Grundgebyr (frit valg)

kr 500,00

Aktindsigt
Pr. enhed / ejendomme samt betaling for.

kr 500,00

Det åbne land
Hytter, mindre anlæg, stenbrud, markudlægning, indhegninger o.l. under 300m²
(disse sager indebærer offentliggørelse med oplysning om koordinator)
Infrastrukturanlæg, hsp. Ledninger o.l. mindre end 300m²
Infrastrukturanlæg, hsp. Ledninger o.l. mellem 300m² og 2000m²
Infrastrukturanlæg, hsp. Ledninger o.l. større end 2000m²
Byggetilladelse
Byggeri erhverv (3,00 kr. pr. m2. + >200 m2)
Pr. boligenhed
Tilbygning ind/udvendig, pr, gang
Udhuse, skure og mindre tilbygninger < 50 m2
Udhuse, skure og mindre tilbygninger > 50 m2
Renovering, ombygning pr. m2

kr 500,00
kr 500,00
kr 2.500,00
kr 12.500,00

kr 500,00
kr 500,00
kr 200,00
kr 250,00
kr 400,00
kr 5,00
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Bybus
Billetter Voksen pr. time
Billetter Barn pr. time
Klippekort 11 tur Voksen
Klippekort 11 tur Barn
Rabatkort 3 måneder Voksen
Rabatkort 6 måneder Voksen
Rabatkort 3 måneder barn
Rabatkort 6 måneder banr
Busleje, pr. time
Barn, pr. år
Voksen, pr, år

kr 10,00
kr 5,00
kr 80,00
kr 40,00
kr 500,00
kr 900,00
kr 250,00
kr 450,00
kr 650,00
kr 880,00
kr 1.320,00

Skorstensfejning
Skorstensfejning, pr. år for to årlige fejninger
Kedelrensning <45 KW, pr. gang
Kedelrensning>45 KW, pr. gang efter regning
Store skorstene, efter regning

kr 879,00
kr 483,00

Renovation
Natrenovation, 2 tømninger pr. uge, pr. kvt
Natrenovation, 2 tømninger pr. uge pr. kvt. hvis posen er sat i kasse ved vej
Dagrenovation pose, 2 tømninger pr. uge, pr. kvt
Dagrenovation pose, 1 tømning pr. uge, pr. kvt
Dagrenovation, 240L beholder, 2 tømninger pr uge, pr. kvt sat ud til vej
Dagrenovation, 240L beholder, 1 tømning pr uge, pr. kvt sat ud til vej
Dagrenovation, 660L minicontainer, 2 tømninger pr uge, pr. kvt placeret ved
tilkørsel
Dagrenovation, 660L minicontainer, 1 tømning pr uge, pr. kvt placeret ved
tilkørsel
Udlevering af natrenoposer (pr. 10 stk.)
Losseplads og forbrændingsanlæg
Brændbart affald
For aflæsning op til 5 m3
For aflæsning af 7 m3
For aflæsning af 9 m3
For aflæsning af 10 m3
For aflæsning af 12 m3
For aflæsning af 16 m3
For aflæsning af 19 m3
For aflæsning af 22 m3
For aflæsning af 45 m3
Kategori – 1 affald: takst pr. m3 + gebyr

kr 717,00
kr 639,00
kr 613,00
kr 391,00
kr 613,00
kr 391,00
kr 1.760,00
kr 1.320,00
kr. 61,00

kr 290,00
kr 404,00
kr 532,00
kr 581,00
kr 708,00
kr 934,00
kr 1.111,00
kr 1.288,00
kr 2.577,00
kr. 250,00

For aflæsning af komprimatorcontainer, 19m³
For aflæsning af komprimatorcontainer, 22m³
For aflæsning af komprimatorcontainer, 45m³
Fortroligt affald pr.kg.
Mindstepris for forbrænding af fortroligt affald pr.gang
For aflæsning af fortroligt papir o. lign. direkte i siloen pr m3
Private, indtil 50 kg brændbart affald
Affald til genanvendelse
Pressede baller med rent pap eller klart plastik, pr. balle
Glas
Wire pr. ton
Oprulning af wire, tillæg – pr. meter
Trawl, fiskenet og tovværk (uden stål/wire) pr m3
3

kr 4.461,00
kr 5.165,00
kr 10.563,00
kr 9,00
kr 613,00
kr 275,00
kr 0,00

kr.218,00
kr. 0,00
kr 4.392,00
kr 26,00
kr 666,00
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Ikke brændbart affald
0-5 m3 affald
kr 290,00
7-9 m3 affald
kr 576,00
10-15 m3 affald
kr 886,00
Rent jordfyld, sprængsten og grus
kr 0,00
Jernskrot pr.ton
kr 2.415,00
Asbestholdigt affald, pr. læs
kr 1.241,00
Usorteret affald afregnes efter timesats for mandskab og maskinel til sortering i rette bunker og
afregnes herefter til gældende takster for mængder affald
Private, indtil 50 kg. Deponeringsaffald
kr 0,00
Farligt affald
Pumpbart olieaffald (spildolie) pr.m3
Pumpbart organisk – kemisk affald pr.m3
Kviksølvholdigt affald pr. ton
Ikke definerbart flydende affald pr. m3
Akkumulatorer/blybatterier
Nikkel/cadmiumbatterier pr.kg.
Andet problemaffald
Omemballering, 200 l tromle
Omemballering, 25 l dunk
Elektronik pr. kilo (ikke private)
Akkumulator/blybatteri pr. kilo (ikke private)
Private indtil 5 kg olie- og kemikalieaffald

kr 1.933,00
kr 11.677,00
kr 20.373,00
kr 13.287,00
kr 0,00
kr 19,00
efter regning
kr 322,00
kr 81,00
kr 12,00
kr 12,00
kr 0,00

Entreprenørmateriel
Leje af flagstang, inkl. fod og flag pr dag
Udbringning og afhentning af flagstang
Mandetimer ved udkald uden for normal arbejdstid –
afregnes for min. 4 timer
Ved overarbejde (efter 16.00) og lørdag
Ved overarbejde på søn- og helligdage
Salg af brandsluknings materiel
Skilte, små plastik
Skilte, store plastik ( ca. A4 format )
Skilte, små selvklæbende
Skilte, store selvklæbende ( ca. A4 format )

kr. 100,00
kr. 400,00
kr. 240,00
kr. 360,00
kr. 480,00

kr 35,00
kr 50,00
kr 20,00
kr 40,00

Udlejning af materiel
Drejestigevogn, inkl. fører pr. time
A-sprøjte, inkl. fører pr. time
Tankvogn inkl. fører pr time
Udlejning af vandpumpe, benzin drevet, pr. dag
Snescooter pr. time ved udkald
Leje af mandskab pr. time pr. mand
Elementær brandbekæmpelse kursus, 3 timer pr. elev
Diverse
Automatisk brand alarmeringsanlæg, afgift pr. år
Falsk- og blindalarm, som er udløst forsætligt, på grund af hærværk,
misligholdelse eller ABA-anlæg grundet manglende vedligeholdelse eller
uforsigtighed. Mandag til fredag 3 timer pr. mand, weekender (herunder sønog helligdage) 4 t
Pr. mand pr. time
Køretøj over 3.500 kg. pr time
Køretøl under 3.500 kg. pr time
4

kr 850,00
kr 750,00
kr 750,00
kr 350,00
kr 480,00
kr 240,00
kr 350,00

kr 4.100,00

kr 240,00
kr 240,00
kr 800,00
kr 500,00
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Bådværksted
Leje pr. døgn, første uge
Leje pr. døgn, anden uge
Leje pr. døgn, tredje uge
Brug af rampe, pr. døgn (første dag er gratis)
Leje af højtryksrenser, pr. båd
Depositum for nøgle og nummerskilt

kr 0,00
kr 66,00
kr 165,00
kr 17,00
kr 60,00
kr 220,00

Flytning af ulovligt henstillede effekter
Flytning af jolle, pr. gang
Flytning af snecooter pr.gang
Andre effekter - efter omkostning

kr 1.650,00
kr 1.650,00

Sisimiut:

Takster

Skolevæsenet (Sisimiut)
Udleje af lokaler til private fester, pr. dag

kr 700,00

Kollegiet (Sisimiut)
Udleje af lokaler til private fester, pr.dag
Vask (kun for offentlige institutioner el.lign.) pr.kg.
Udleje til indkvatering aftales i hvert enkelt tilfælde

kr 700,00
kr 30,00

Piareersarfiit (Sisimiut)
Elevindkvartering af elever med uddannelsesstøtte, pr. måned
Elevindkvartering af elever med uddannelsesløn, pr. måned
Udleje af vacantboliger, pr. døgn
Udleje af lokaler til fest eller lignende, pr. gang
Lejrskole, Assaqutaq
Overnatning i lejrskolen pr. døgn pr pers.

kr 850,00
kr 850,00
kr 150,00
kr 1.000,00

kr 25,00

Svømmebadet (Sisimiut)
Børn pr. time
Voksne pr. time
Svømmeklubbens træningstimer betales ikke. Skolernes og
børneinstitutionernes benyttelse af badet afregnes ikke
Hunde (Sisimiut)
Øjebolte, pr. stk.
Øjebolte iboret, pr. stk.

kr 15,00
kr 30,00

kr 50,00
kr 206,00

Skicenter (Sisimiut)
Dagkort voksne
Dagkort børn
Sæsonkort til liften, voksne
Sæsonkort til liften, børn
Gæstekort i.f.m. stævner, voksne
Gæstekort i.f.m. stævner, børn
Leje af tøsebakken uden for offentlig åbningstid pr. dag
Leje af skiliften pr. dag
Leje af langrendcenter pr. dag ved offentlig lukning
Overnatning i Solbakken pr. pers. pr døgn mindst 10 personer
Gebyr ved opstart for overnatning
Leje af scooter pr. dag, godkendte førere
Leje af scooter inkl. fører pr. time
5

kr 100,00
kr 50,00
kr 1.000,00
kr 500,00
kr 200,00
kr 100,00
kr 250,00
kr 10.000,00
kr 5.000,00
kr 50,00
Kr 500,00
Henvendelse Igloo
Mountain
Henvendelse Igloo
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Leje af scooter inkl. fører og slæde eller andet transportrelateret arbejde pr.
time
Leje af slæde pr. dag
Personer med gyldigt medlemskort til skiklubben SSP-Alpin kan benytte
liften vederlagsfrit.
Container (Sisimiut)
Leje af containerplads

Moutain
Henvendelse Igloo
Moutain
Henvendelse Igloo
Moutain

kr 1.200,00

Asfaltværk (Sisimiut)
Asfaltskæremaskine, pr. time incl. Fører
Asfaltsfræser pr. time inkl. fører
Asfaltudlægning, maskinudlægning, pr ton
Asfaltudlægning, håndudlægning, pr ton
Asfaltudlægning, lapning, pr ton
Leje af asfaltudlægger til stabilgrus, inkl. Mandskab(4 stk.), pr. time
(normaltimer).
Opstartsgebyr ved udlægning af asfalt eller stabiltgrus

kr 495,00
kr 950,00
kr 3.410,00
kr 4.290,00
kr 4.728,00
kr. 2.200,00
kr. 1.000,00

Grusgrav (Sisimiut)
Grusgraven er lukket. Afhentning af grus efter personlig henvendelse ved
TMF
Entreprenørmateriel (Sisimiut)
Feje/sugemaskine pr. time
Tromle (vejskærver/vibromax), pr. dag, inkl. Fører
Tromle, lille, pr. time inkl. Fører
Tromle, stor, pr. time inkl. Fører
Stor gummiged pr. time inkl. fører
Volvo L35, lille gummiged, pr. time inkl. Fører
Kompressor pr. dag
Luftbor, cobra pr. dag
Hedvandsrenser pr. dag
Diesel-/benzingenerator, pr. dag
Elborehammer, pr. dag
Kloakkamera, 30m, med farveskærm, pr. dag ekskl. Fører
Bytelt, 6x10m, inkl. Opsætning og nedtagning.

kr 849,00
kr 1.389,00
kr 546,00
kr 630,00
kr 849,00
kr. 717,00
kr 1.320,00
kr 220,00
kr 880,00
kr. 400,00
kr. 175,00
kr. 900,00
kr. 4.730,00

Maniitsoq:

Takster

Skoler (Maniitsoq)
Udlejning af fritidsklubbens lokaler i forbindelse med fester pr. dag
Overnatning i lejrskolen Ikkamiut pr døgn pr person

kr 700,00
kr 25,00

Piareersarfiit (Maniitsoq)
Logi, elever med uddannelsesstøtte pr. måned
Logi, elever med løn, pr. måned
Leje af lejlighed, pr. dag
Udlejning af undervisningslokaler pr. dag med teknik
Udlejning af undervisningslokaler pr. time med teknik
Udlejning af undervisningslokaler pr. dag uden teknik
Udlejning af undervisningslokaler pr. time uden teknik
Administrationsgebyr pr. dag
Kopiering pr. side
Sodavand 0,25 L
Kaffe/the pr. kande.

kr 850,00
kr 850,00
kr 70,00
kr 750,00
kr 100,00
kr 500,00
kr 75,00
kr 100,00
kr 1,50
kr 10,00
kr 10,00
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Andet efter aftale
Hunde og katte (Maniitsoq)
Hundeaflivning, pr. hund
Katteaflivning, pr. kat
Hvalpe/killinger aflivning pr. hvalp/killing
Rabiesvaccination, pr. hund/pr. kat

kr 300,00
kr 200,00
kr 100,00
kr 500,00

Skure ved brædtet (Maniitsoq)
Stort skur, leje pr. år
Lille skur, leje pr. år

kr 1.800,00
kr 950,00

Asfaltværk (Maniitsoq)
Asfaltskæremaskine, pr. time incl. Fører
Asfaltudlægning, maskinudlægning, pr ton
Asfaltudlægning, håndudlægning, pr ton
Asfaltudlægning, lapning, pr ton

kr 495,00
kr 4.350,00
kr 4.720,00
kr 4.960,00

Entreprenørmateriel (Maniitsoq)
Løjpepræpareringsmaskine, pr. time inkl. fører
Truck, pr. time incl. fører
Gummiged, pr. time incl. fører
Rendegraver, pr. time incl. fører
Traktor med vogn eller kost pr. time incl. fører
Tromle, lille, pr. time inkl. Fører
Tromle, stor, pr. time inkl. Fører
Kompressor, stor, pr. dag
Lufthammer, pr. dag
Slibemaskine, pr. dag
Støvsuger, pr. dag
Bor fra 400 – 1600 mm, pr. dag
Bor fra 2400 – 3200 mm, pr. dag
Sprængmåtter, pr. dag

kr 1.040,00
kr 460,00
kr 849,00
kr 662,00
kr 441,00
kr 546,00
kr 630,00
kr 1.320,00
kr 220,00
kr 132,00
kr 110,00
kr 55,00
kr 83,00
kr 165,00

Salg af brandsluknings materiel (Maniitsoq)
D-slange 15 meter
C-slange 15 meter
B-slange 15 meter
6 kg. pulver slukker
12 kg. pulver slukker
5 kg. Co2 slukker
9 liter vandslukker
Brandtæppe 1,1 x 1,8 m.
1 års eftersyn og kontrol af håndslukkere inkl. mærkat indtil 5 stk.
1 års eftersyn og kontrol af håndslukkere inkl. Mærkat over 6 stk.

Kr. 328,00
Kr. 398,00
Kr. 445,00
Kr. 445,00
Kr. 555,00
Kr. 962,00
Kr. 789,00
kr 250,00
kr 100,00
kr 75,00

Itilleq:

Takster

Tidligere daginstitution (Itilleq)
Udlejning i forbindelse med fester pr. dag – uden inventar
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kr 400,00

