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Indholdsfortegnelse
Takstbladet giver en oversigt over hovedparten af de takster, som opkræves af Langeland Kommune.
Alle takster er opgivet inkl. moms og afgifter, hvis ikke andet er anført.
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Betaling
Rykkergebyr - udpantningsret

250 kr.

Rykkergebyr - civilretlige krav

100 kr.

Renteberegning:
Ejendomsskat

0,4 % pr. måned

Øvrige kommunale krav

1 % pr. måned
Nationalbankens
udlånsrente + 7 %

Civilretlige krav
Retsafgift ved udlægsforretning
Grundafgift
Tillæg (% af beløb, der overstiger 3.000 kr.,)

300 kr.
0,5 %

Bibliotek
For sent afleverede materialer
Voksne (14 år og op):
1-20 dage for sent
21-34 dage for sent

20 kr.
120 kr.

Mere end 34 dage for sent
Børn (til og med 13 år):

230 kr.

Mere end 34 dage for sent

100 kr.

Erstatningscover til cd'er og dvd'er

50 kr.

Fotokopi/print
Print og kopi A4

2 kr.

Print og kopi A3

4 kr.

Diverse
Udgået bog

10 kr.

Udgået tidsskrift

5 kr.

Erstatningspris af materialer uden indkøbspris

350 kr.

Fax:
Til og fra Danmark

20 kr.

Til og fra Europa
Til og fra resten af verden

35 kr.
55 kr.
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Borgerservice
Forespørgsel om ejendomsoplysninger

400 kr.

Byggesagsbehandling
700 kr.

Byggesagsbehandling pr. time. Alle typer af byggesager.

350 kr.
+ tinglysningsafgift

Tinglysning
Afslag på byggeansøgning, principielle tilladelser samt forhåndsdialog, hvor der ikke foreligger en
konkret ansøgning

0 kr.

Dagtilbud
Betaling for 11 måneder - juli er betalingsfri
Ret til deltidspladser gælder kun for forældre på barsels- eller forældreorlov.
Dagpleje
Dagpleje deltidsplads, 30 timer

2.907 kr.
1.817 kr.

Småbørnsgruppe 0-2 årige
Deltidsplads, 30 timer

2.791 kr.
1.565 kr.

Småbørnsgruppe 0-2 årige med frokostordning
Deltidsplads, 30 timer med frokostordning

3.156 kr.
1.770 kr.

Børnehave
Heldagsplads uden frokostordning
Deltidsplads, 30 timer

2.485 kr.
1.402 kr.

Heldagsplads med frokostordning
Deltidsplads, 30 timer med frokostordning

2.972 kr.
1.677 kr.

SFO
Heldagsplads – ekskl. feriemodul
Morgenmodul – ekskl. feriemodul

1.550 kr.
794 kr.

Eftermiddagsmodul – ekskl. feriemodul
Feriemodul pr. uge

794 kr.
564 kr.

Heldagsplads – inkl. feriemodul
Morgenmodul – inkl. feriemodul

2.062 kr.
1.306 kr.

Eftermiddagsmodul – inkl. feriemodul

1.306 kr.

Skattekisten
Førskolebørn

1.720 kr.

Skolebørn, heldagsplads – inkl. ferie
Skolebørn, deltidsplads – inkl. ferie

2.570 kr.
1.713 kr.
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Færge
Passagerer: (ekskl. moms)
Voksen

80 kr.

Voksen i perioden 1.1. – 28.6. og 12.8. – 31.12. 2019
Voksen med folkeregisteradresse på Langeland

60 kr.
40 kr.

Barn (6-11 år)
Barn (6-11 år) i perioden 1.1. – 28.6. og 12.8. – 31.12. 2019

40 kr.
30 kr.

Barn (6-11 år) med folkeregisteradresse på Langeland

20 kr.

Grupperabat ved 10 eller flere passagerer: pr. person
Personer med folkeregisteradresse på Strynø

60 kr.
Gratis

Børnehaver, dagplejer og skoler på Langeland

Gratis

Køretøjer: (Inkl. moms)
Cykel

40 kr.

Cykelanhænger - små vogne
Cykel (Person med folkeregisteradresse på Langeland)

40 kr.
20 kr.

Cykel (Person med folkeregisteradresse på Strynø)

Gratis

Motorcykel/knallert

75 kr.

Invalidekøretøj (Fører eller passager med folkeregisteradresse på Strynø)

Gratis

Køretøjer op til 2,20 meter bred
Private køretøjer (hvide nummerplader/papegøjeplader):
Op til 5,0 m længde
Over 5 meter, tillæg pr. 2,5 m

150 kr.
75 kr.

Erhvervskøretøjer (gule nummerplader):
Op til 5,0 m længde
Over 5 meter, tillæg pr. 2,5 m

30 kr.
15 kr.

Køretøjer over 2,20 meter bred
Private køretøjer (hvide nummerplader/papegøjeplader):
Op til 5,0 m længde

300 kr.

Over 5 meter, tillæg pr. 2,5 m

150 kr.

Erhvervskøretøjer (gule nummerplader):
Op til 5,0 m længde

60 kr.

Over 5 meter, tillæg pr. 2,5 m

30 kr.

Rabatkonto, gælder ikke for erhvervskøretøjer:
Rabatkonto A (Købsbevis værdi 900 kr.)

600 kr.

Rabatkonto B (Købsbevis værdi 1.500 kr.)
Rabatkonto C (Købsbevis værdi 15.000 kr.)

1.000 kr.
10.000 kr.
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Personer, der er fritaget for elektronisk post, kan mod forudgående registrering hos færgekontoret
købe billet med 33 % rabat.
Ekstrature (Inkl. moms)
Ekstratur indenfor færgens fartplan
Ekstratur med dags varsel

1.875 kr.
10.000 kr.

Ekstratur med 14 dages varsel
Alarmture afregnes efter konkret beregning

8.125 kr.

Havne
Hvor intet andet er anført er taksterne inkl. moms
Skibsafgift
a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb

5 kr.

b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift
c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT
d. færgers månedsafgift - Rudkøbing havn
e. skibe indregistreret til fiskeri er fritaget

28 kr.
5 kr.
22.565 kr.
0 kr.

Vareafgift
Hovedtakst pr. ton indtil 4.999 tons
Hovedtakst pr. ton fra 5.000 tons til 9.999 tons
Hovedtakst pr. ton over 9.999 tons
Undtagelsestakst I pr. ton
Undtagelsestakst II pr. ton
Vareafgift for færger pr. enhed
Fisk og skaldyr fra fiskefartøjer eller fiskekvaser - af værdien betales

30 kr.
20 kr.
15 kr.
9 kr.
18 kr.
92 kr.
0 kr.

Arealtakster Rudkøbing - momsfrit
Takstgruppe I: pr. m2 pr. år (Trafikhavn + Opbevaring Nord)

37 kr.

Takstgruppe II: pr. m2 pr. år (Gl. havn + fiskerihavn)

28 kr.

Takstgruppe III pr.

m2

pr. år (Strandparken)

Takstgruppe IV: areal pr.

m2

16 kr.

pr. år (Ved havnesmedjen)

5 kr.

Vandareal pr. m2 pr. år

113 kr.

Husleje/basisleje pr. m2 pr. år
Husleje/basisleje + takstgruppe I pr.
Fiskerhuse pr.

m2

77 kr.
m2

pr. år

114 kr.

pr. år

105 kr.

Oplagring af gods:
Pr. m2 pr. måned

90 kr.

Arealtakster Bagenkop og Ristinge – momsfrit
Jordleje - almindelige vilkår pr pr. m2 pr. år
Takster for lokalplanlagt havneområde pr. m2 pr. år
Leje af kommunale fiskerhuse pr. m2 etageareal pr. år

19 kr.
34 kr.
19 kr.
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Leje af reklameplads på reklamestander i Bagenkop

523 kr.

Bådpladser - fastliggere
Pr. m2 pr. år (største længde x største bredde)

228 kr.

Hjemmehørende fartøjer uden fast plads:
Pr. m2 pr. måned (største længde x største bredde)
01.01.-30.04.
01.05.-31.05.
01.06.-31.08.
01.09.-30.09.
01.10.-31.12.

13 kr.
28 kr.
Gæstesejlertakst
28 kr.
13 kr.

Skibe i Rudkøbing Trafikhavn ved Pakhuset og i Fiskerihavnen - under 100 BRT (bruttotonnage) undtagen pæleplads. Det er en forudsætning, at der er tegnet en all-risk forsikring på skibet. Betales ½ år forud
Pr. m2 pr. år

116 kr.

Joller, pramme m.v., der dagligt hales på land pr. år

772 kr.

Fartøjer godkendt til lystfiskeri – tillæg til alm. fastliggepris pr. person pr. år
Hyttefade pr. år

355 kr.
366 kr.

Udskiftning af maskine i både, Bagenkop (kran inkl. kranfører)
Opsætning og udsætning af både, Bagenkop (kran inkl. kranfører)

513 kr.
935 kr.

Der betales ikke havneafgift af fartøjer hjemmehørende i andre af Langeland Kommunes havne.
Dette gælder i maks. 3 sammenhængende døgn i perioden 01.09.-14.06.
Gæstesejlere
Bagenkop, Ristinge, Rudkøbing og Strynø havne pr. døgn inkl. strømforbrug af 220 V, vand, renovation, bad og it-løsning):
0 – 7,9 m.
8 – 9,9 m.
10 – 11,9 m.
12 – 14,9 m.
15 – 19,9 m.
Over 20 m. inkl. lejrskoleskibe
Rabat: efter 3 sammenhængende døgn er 4. døgn gratis
Skibe tilsluttet Træskibs Sammenslutningen samt statsskibe:
Dog betales miljøafgift (strømforbrug af 220 V, vand, renovation, bad og it-løsning) - pr. døgn:
0-15,9 m.
16-19,9 m.
Over 20 m.
For flerskrogsskibe betales ét takstniveau højere end beregnet efter længden, da disse er bredere
end almindelige skibe.
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140 kr.
160 kr.
180 kr.
205 kr.
230 kr.
405 kr.

0 kr.
100 kr.
150 kr.
200 kr.
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Dobbelt manglende betaling
Dobbelt takst

Ekstragebyr ved for lav betaling:
Ekstragebyr ved manglende betaling:
Gæstesejlere, der bruger 380 V - pr. døgn

25 kr.

Ny optagningsplads på Rudkøbing Havn
Op- og udsætning af ikke-fastliggerbåde (med egen kran)

200 kr.

Slæbested
Optagning ved slæbested
Udsætning ved slæbested
Rabatkort til bom, Bagenkop (80 klip)
Heraf kortafgift

20 kr.
20 kr.
870 kr.
50 kr.

Beddingstakster Bagenkop Havn
Optagning og udsætning indenfor normal arbejdstid (inkl. 2 mand)
(mandag-torsdag 7-15, fredag 7-12).
Under 8 m.
Miljøafgift inkl. el og vand
8-10 m.
Miljøafgift inkl. el og vand
10-15 m.
Miljøafgift inkl. el og vand
Over 15 m.
Miljøafgift inkl. el og vand

755 kr.
205 kr.
1.460 kr.
385 kr.
1.750 kr.
465 kr.
2.525 kr.
750 kr.

Tillæg for optagning på øvrige tidspunkter (uanset længde):

1.000 kr.

Henstående på bedding
Lille bedding pr. døgn
Stor bedding pr. døgn
Ved mangelfuld afsluttende rengøring fremsendes faktura på timeforbrug

100 kr.
100 kr.

Mandskabstimer
Indenfor normal arbejdstid
Overtidsbetaling - hverdag
Overtidsbetaling - lørdage, søndage og helligdage

467 kr.
710 kr.
974 kr.

Vandafgift
Minimum indtil 5 m3

800 kr.

m3 yderligere

88 kr.

Pr.

El
Pr. kwh

3 kr.

Rudskallen
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1.657 kr.
2.762 kr.

Indenfor normal arbejdstid pr. time
Udenfor normal arbejdstid pr. time
Miljøsliber
Pr. døgn + betaling for medgåede skiver

146 kr.

Maskintimer
Teleskoplæsser med fører
Havnejolle med fører
Ramslag med mandskab
50 % tillæg for overtid - hverdag
100 % tillæg for overtid - lørdage, søndage og helligdage

635 kr.
635 kr.
1.326 kr.

Autocampere
Pr. døgn inkl. strømforbrug af 220 V, vand, renovation, bad og it-løsning
Rabat - efter 3 sammenhængende døgn er 4. døgn gratis

130 kr.

Infrastruktur
Skilte:
Administrationsgebyr ved aflevering af ansøgning

500 kr.

Administration, opsætning, drift og nedtagning af særligt servicevejvisningsskilt
Tilladelse til vandløbsregulering

Markedspris
7.175 kr.

Leje af areal til opstilling af mobilmaster

Leje af areal: % af den offentlige vurdering pr. år.
Administration af lejeaftale pr. år

8,5 %
1.629 kr.

Leje af lokaler
Gælder for foreninger eller grupper af personer, der ikke er godkendt efter folkeoplysningsloven.
Administreres af Ørstedskolens sekretær.
Faglokaler pr. time

100 kr.

1 hal pr. time
½ hal pr. time

250 kr.
125 kr.

Gymnastiksal pr. time
Tillæg for klatrevægge pr. time

55 kr.
50 kr.

Overnatning
1-50 personer pr. overnatning

2.500 kr.

7

TAKSTBLAD 2020

Takst
2020
Herefter pr. person

50 kr.

Opstilling af borde og stole samt opdækning
Opstilling af stole til 1-50 personer

500 kr.

Herefter pr. stol
Opstilling af borde til 1-50 personer

5 kr.
500 kr.

Herefter pr. bord
Opdækning af kaffebord til 1-50 personer

5 kr.
250 kr.

Herefter pr. person

2 kr.

Juniorklub (10-14 årige)

Et halvår: september-december eller januar-maj
Bosiddende i Langeland Kommune
Ikke bosiddende i Langeland Kommune:

Gratis

Juniorklub Rudkøbing, pr. halvår
Juniorklub i nord eller syd, pr. halvår

2.000 kr.
1.000 kr.

Sæson 2020/2021

Musikskole

Instrumentalundervisning

2.000 kr.

Sammenspil fra 3. klasse – min. 5 elever
Elever, der er tilmeldt instrumentalundervisning
Elever, der Ikke tilmeldt instrumentalundervisning

500 kr.
1.200 kr.

Orkester
Elever, der er tilmeldt instrumentalundervisning
Elever, der ikke er tilmeldt instrumentalundervisning

600 kr.
1.400 kr.

Musikalsk Grundskole
1-5 år
0. - 2. kl.

740 kr.
1.140 kr.

Øvrige priser
Indskoling til blæserundervisning 0. - 3. kl. (ved mindst 6 elever)
Kor
Basic Big Band
Instrumentleje

600 kr.
1.250 kr.
700 kr.

Tilmeldelsesgebyr

25 kr.

Søskenderabat: Fuld pris for den elev med den højeste takst. 20 % rabat på øvrige søskende
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Skadedyrsbekæmpelse

‰ af ejendomsværdi pr. ejendom

0,062

Ungdomsskole

Knallertkørekort: bosiddende i kommunen
Knallertkørekort: ikke bosiddende i kommunen

500 kr.
2.000 kr.

Færdselsrelateret førstehjælp: bosiddende i kommunen
Færdselsrelateret førstehjælp: ikke bosiddende i kommunen

Gratis
500 kr.

Udeblivelse fra førstehjælpskursus
Teoriundervisning traktorkørekort: bosiddende i kommunen inkl. materialer

500 kr.
700 kr.

Teoriundervisning traktorkørekort: ikke bosiddende i kommunen inkl. mat.

1.100 kr.

Ældre og sundhed

Plejecentre
Beboere. Opkræves månedsvis forud fra 1.1.2018:
Fuld forplejning pr. dag
Fuld forplejning pr. md.
Rengørings- og plejeartikler pr. måned

3.781 kr.
68 kr.

Vask af tøj samt leje og vask af linned pr. måned

246 kr.

Beboeres fødselsdage:
Ved fødselsdag serveres kaffe og kage til højst 7 personer.
Personer i gæste- og aflastningsbolig:
Kost pr. dag
Rengørings- og plejeartikler pr. dag

124 kr.
2 kr.

Vask af tøj samt leje og vask af linned pr. dag

8 kr.

Personer i dagcenter:
Hovedret inkl. drikkevarer (kaffe, te, saft) og kage/brød

48 kr.

Biret

19 kr.

Madservice inkl. udbringning:
Hovedret

50 kr.

Lille hovedret
Biret

47 kr.
19 kr.
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Diverse:
Hjemmeplejen har mulighed for at vaske hjemmeboende personers tøj på Humble Plejecenter
Betaling for vask pr. maskine

48 kr.

Kørsel til træning efter servicelovens § 86 pr. gang

43 kr.
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