
TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE
                   BUDGET 2023

Gebyr for privatretslige krav, hvor der ikke er udlægsret og ikke 
omfattet af den kommunale gebyrlov

       100 100

Rykkergebyr vedr. restancer, hvor kommunen har udlægsret, 
opkræves efter den kommunale gebyrlov

       200 200

Udlægsbrev        450 450
Gebyr for tilsigelser        200 200
Kommuneplan  Digital Digital
Gebyr for opkrævning af kontingent for grundejerforeninger - pr. 
ejendom

         25 25

Pris for kommunens grunde pr. kvadratmeter  Offentligt 
udbud 

Offentligt 
udbud

Biblioteket:
For sent aflevering af bøger, voksne
1 – 13 dage          20 20
14 – 28 dage          85 85
Efter 29 dage        230 230
Kopi/udskrift - Biblioteket
A4 3
A3 6
Laminering A4 6
Laminering A3 12

Byggetilladelse/anmeldelse af byggeri – pr. time:        600 600
Dispensationsansøgning alle forhold     1.000 1.000
Nabohøring pr. stk.        150 150

Afgift pr. ejendom af ejendomsværdien  0,04‰        0,04‰       

Landingsafgift for maskiner med indtil 10 passagerer        175 175
Landingsafgift for maskiner med over 10 passagerer        285 285
Landingsafgift for hjemmehørende flyselskaber          70 70
Døgnafgift          50 50
Årskort     2.958 2.958
Årskort til rundflyvning – pr. fly   11.306 11.306

Budget 
2023

Rottebekæmpelse

Flyvepladsen – der beregnes ikke moms

Gebyrer for byggesager

Budget 
2022



Leje af bådpladser - inklusiv moms
Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast 
ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i 
henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.
Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed 
for dette. 
Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme 
rettigheder som andre, for at anmode om dette.

Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 
eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.

Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod     2.910 2.977

Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod        147 150

Leje af y-bom        937 959
Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser     2.004 2.050
Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr. 
Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms
Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested.        434        444 
For brug af slæbested pr. gang.          82          84 
Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år        184        188 
Dog minimum     2.933     3.000 
Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 69,30,- kr. pr m2 min.10 
m2

       677        693 

Ikke hjemmehørende fiskekuttere der er indregistreret og tydeligvis 
normalt anvendes til fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg,
selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle 
nationaliteter.

Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms

Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.        200 220

Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.        285 310
Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.        425 460
Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.        640 700

Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.     5.855 6.440

Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.     7.927 8.720

Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el.     2.934 3.220

Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. 
pr. døgn

       110 120

Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for 
begge havne.

-       Klippekort op til 12 meter     1.600 1.760
-       Klippekort 12 til 15 meter     2.280 2.480
-       Klippekort 15 til 30 meter     3.400 3.680
-       Klippekort over 30 meter     5.120 5.600

Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til 
takstpriserne
Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb            9 9



Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb          15 15
Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh       4,25 4,25
Brusekabiner - inklusiv moms
Afgift for 4 minutter          10 10
Ophalinger – eksklusiv Moms
Opstartsbetaling pr. ophaling 1.900
Betaling pr. BT pr. ophaling over 12BT 125
Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling        810 829
Afgifter til el, vand, olie, affald pr. BT          50 51
Betaling for henståen på beddingsanlægget:
Betaling pr. døgn udover 14 døgn        145 148
Betaling for leje af værftshal pr. dag        138 141
Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter.        125 128

Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser
Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2)          44 45
Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2)          17 17
Almindelige takster - inklusiv moms
Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh       3,50       3,50 
Fisk m.v.
Landingsafgift - fiskefartøjer – der tillægges moms 2,70% 2,70%
Fast årlig afgift for skibe med FN nr.     2.934 3.001

Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg            1 1

Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg            3 3
Færgerne Ane og Margrethe Læsø:
Skibsafgift antal BT          38 39
Lastvogn uden anhænger pr. stk.        125 128
Lastvogn med anhænger        192 196
Sættevogn        192 196
Lejemål - ikke momsbelagte ydelser
Leje af redskabshus – pr. m2        173        177 
Lejemål - inklusiv moms
Leje af reklameskab     1.539     1.574 
Leje af flåde:
Pr. time        118        121 
Pr. dag        352        360 
Pr. uge     1.185     1.212 
Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):           -   

Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt        854        874 

Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt        426        436 

Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige        281        287 

Bøder for overtrædelse af havneregulativet
Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12     5.000 5000



Takster 2023 For social og sundhedsområdet 2022 2023

Madservice
Madservice med udbringning
For visiterede borgere – pr. dag, varm hovedret (Prisloft forventes 
anvendt)

         57          59 

Gæstemiddag – pr. dag, varm hovedret incl. biret          69          73 
For visiterede borgere – pr. dag, biret/forret eller dessert, som 
samtidig modtager hovedret

         12 14

For visiterede borgere – pr. dag aftensmad (madpakke), som samtidig 
modtager hovedret

         46 48

For visiterede borgere – pr. dag aftensmad (madpakke), som ikke 
samtidig modtager hovedret (Prisloft forventes anvendt)

         57 59

For visiterede borgere – pr. dag biret/forret eller dessert, som ikke 
samtidig modtager hovedret

         35 38

Udbringning af produkter fra Plejehjemmets køkken uden samtidig 
levering af måltider

         23 24

Madservice uden udbringning
For visiterede borgere pr. dag, varm hovedret          46 48
Gæstemiddag – pr. dag, varm hovedret incl. biret          58 62
For visiterede borgere – pr. dag, biret/forret eller dessert          12 14
For visiterede borgere pr. dag, aftensmad (madpakke)          46 48
Plejehjemmet – betaling for mad
Kost til alle måltider – pr. dag (Prisloft forventes anvendt)        129        130 
Morgenmad – pr. dag          32          33 
Middagsmad – pr. dag          48          49 
Aftensmad – pr. dag          48          49 
Kaffe m/uspec. brød – pr. dag          17          17 
1 fl. Rød / hvidvin          68          70 
Øl, lyst øl, mineralvand, sodavand – pr. stk.          12          12 
1 kande kaffe          38          39 
1 lagkage        130        133 
Fødselsdagskaffe / mindehøjtidelighed  pr. kuvert (kaffe/the, boller, 
kringle eller lagkage og småkager)

         69          71 

Festmiddag m./drikkevarer        140        143 
Fuld forplejning for plejehjemsbeboere – månedlig (Prisloft forventes 
anvendt)

    3.880     3.985 

Nedsat kost     2.034     2.058 
Ikke-visiterede borgere/gæster – morgenmad          46          48 
Ikke-visiterede borgere/gæster – middagsmad          69          73 
Ikke-visiterede borgere/gæster – aftensmad          69          73 
Middags- og eller aftensmad, børn fra 3-12 år          38          39 
Plejehjemmet – andre takster



Aflastningsophold pr. dag (kost, vask, rengøringsmidler, leje af linned)        148        151 

Vask pr. måned pr. person (excl. dyner som betales separat pr. gang)        388        397 

Tilkøb af vask pr. maskine, f.eks. vask af dyne          90          92 
Tilkøb af vask og tørretumbling af dundyne pr. vask        113        116 
Rengørings- og toiletartikler/måned:
Enlige pr. person          72          74 
Samboende pr. person          56          57 

Øvrige ydelser hverdage før kl. 17 pr. time (fritvalgspris anvendes)        351        359 

Øvrige ydelser efter kl. 17 samt weekends og helligdage pr. time        414        424 
Vådlagner pr. stk.        216        221 
Udlejning af standardhjælpemidler, såfremt de forefindes på 
depot
Manuel kørestol pr. dag        243        249 
Manuel kørestol pr. uge        476        487 
Manuel kørestol pr. måned        953        975 
Rollator pr. dag        187        191 
Rollator pr. uge        373        382 
Rollator pr. måned        746        763 
Gangstativ pr. dag          93          95 
Gangstativ pr. uge        187        191 
Gangstativ pr. måned        373        382 
Toiletstol pr. dag          93          95 
Toiletstol pr. uge        187        191 
Toiletstol pr. måned        373        382 
Toiletforhøjer pr. dag          93          95 
Toiletforhøjer pr. uge        187        191 
Toiletforhøjer pr. måned        373        382 
El-seng pr. dag        476        500 
El-seng pr. uge        958     1.100 
El-seng pr. måned     1.917     2.000 
Mobil personløfter/personlift pr. dag        476        487 
Mobil personløfter/personlift pr. uge        958        980 
Mobil personløfter/personlift pr. måned     1.917     1.961 
Sengebord pr. dag          93          95 
Sengebord pr. uge        187        191 
Sengebord pr. måned        373        382 
Sengeklods pr. stk. pr. dag          26          27 
Sengeklods pr. stk. pr. uge          52          53 
Sengeklods pr. stk. pr. måned        104        106 
Nødkald pr. dag        135        138 
Nødkald pr. uge        269        275 
Nødkald pr. måned        528        540 
Nøgleboks pr. dag          67          69 
Nøgleboks pr. uge        135        138 
Nøgleboks pr. måned        269        275 
Rampe pr. dag          93          95 
Rampe pr. uge        187        191 



Rampe pr. måned        373        382 
Sejl pr. dag          93          95 
Sejl pr. uge        187        191 
Sejl pr. måned        373        382 
Vekseltrykmadras pr. dag        290        297 
Vekseltrykmadras pr. uge        585        598 
Vekseltrykmadras pr. måned     1.171     1.198 
Sengehest pr. dag          67          69 
Sengehest pr. uge        135        138 
Sengehest pr. måned        269        275 
Sengegalge pr. dag          93          95 
Sengegalge pr. uge        187        191 
Sengegalge pr. måned        373        382 
Skummadras pr. dag        239        244 
Skummadras pr. uge        476        487 
Skummadras pr. måned        958        980 
Skumpude pr. dag          67          69 
Skumpude pr. uge        135        138 
Skumpude pr. måned        269        275 
Levering og afhentning pr. vej        528        540 
Omsorgstandpleje

       562        570 

Priser for fritvalgsbeviser
Praktisk hjælp        351 359
Personlig pleje i dagtimer/bekvemme tider ekskl. moms        387 396
Personlig pleje ubekvemme tider ekskl. moms        458 469
Varm portion mad ekskl. moms          46 48
Leverance af varm mad ekskl. moms          23 24

Børnehuset:
For fuldtidsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid.     3.709 3.794
For fuldtidsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid.     2.107 2.189

Halvdagsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid.     2.140 2.155

Halvdagsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid.     1.216 1.244

Skolefritidsordning:

SFO – pr. måned 0 – 3 årgang     1.388     1.420 
SFO – pr. måned 4 – 6 årgang        587 601
SFO – pr. dag (ved korttidstilmelding)        192 196

Omsorgstandpleje








