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Teknisk område

Havnen (ekskl. moms)
Leje af nedhus, pr. måned kr.           180,00           180,00 
Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev kr.        3.540,00        3.540,00 
Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev kr.        1.775,00        1.775,00 
Gæstebåde pr. døgn, incl. moms i Sillerslev kr.           120,00           120,00 
Krantimer m/påmonteret krog kr.           725,00           725,00 
Krantimer m/påmonteret grab kr.           998,00           998,00 
Krantimer, udenfor havnens område kr.  (+40%)  (+40%) 
Krantimer, overarbejde kr.  (+25%)  (+25%) 
Krantimer, udenfor havnens område, overarbejde kr.  (+25%)  (+25%) 
Leje af transportør, pr. skib pr. tons kr.               2,00               2,00 
Tilslutning til Elnet, vedr. vinteropbevaring af både, pr. båd kr.        3.765,00        3.765,00 
Strømforbrug afregnet efter måler pr. kwh kr.               2,25               2,25 
Arealleje pris m2, pr. år kr.             45,00             45,00 
Brug af slæbested i Sillerslev havn kr.             30,00             30,00 
For så vidt angår træskibe, der er medlem af TS er Nykøbing Havn 
frihavn.

Dyrskuepladsen
Leje pr. døgn, ekskl. el, vand og rengøring kr.        1.250,00        1.250,00 
Samt reetablering efter udleje

Rottebekæmpelse
Gebyr pr. 1.000 kr. ejendomsværdi øre               6,00               6,00 

Parkeringsfondsbidrag
Offentligt tilgængelig plads kr.      43.039,27      42.195,36 
Ikke offentligt tilgængelig plads kr.      57.445,69      56.319,30 

Administration m.v.
BBR-udskrift kr. 70,00            70,00            

Byggesager
Byggesager efter Bygningsreglement BR18.  Gebyr opkræves for 
både tilladelser, dispensationer, afslag, forhåndsdialog inden sagen 
modtages, samt sagsbehandling uden afgørelse, hvis ansøger 
stopper sagen mv.) Der afregnes efter timepris:

kr.

550,00          550,00          

Byggetilladelse til legepladser, og arrangements tilladelser efter 
BR18 Kap. 1.3.6.1 og 1.3.6.2 er undtaget for byggesagsgebyr

Der hevises i øvrigt til Morsø Kommunes gebyrinstruks på 
hjemmesiden
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Opkrævning
Krav med udpantningsret kr. 250,00          250,00          
Krav uden udpantningsret kr. 100,00          100,00          

Børne- og kulturområdet

Folkeskoler
Betaling i 11 måneder, Ø.Jølby, M.C.Holms Skole, Dueholmskolen 
og Nordmorsskolen:
Skolefritidsordningen:
Heldagsmodul pr. måned kr. 1.325,00       1.325,00       
Eftermiddagsmodul pr. måned kr. 1.225,00       1.225,00       
Morgenmodul pr. måned kr. 775,00          775,00          

Erslev Skole
Undervisning, pr. måned kr. 25.200,00     24.500,00     
Skolefritidsordningen pr. måned kr. 6.700,00       6.500,00       

Dagpasning
Betaling i 11 måneder:
Dagpleje - fuldtid pr. måned kr. 2.510,00       2.570,00       
Dagpleje - deltid pr. måned kr. 1.880,00       1.930,00       

Børnehave
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned kr. 1.900,00       1.902,00       
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned med mad kr. 2.350,00       2.352,00       
Småbørnsgrupper - fuldtid pr. måned kr. 2.880,00       2.836,00       

Morsø Folkebibliotek
Gebyr for overskridelse af lånetiden
Børn (0-13 år):
1-6 dage efter lånetidens udløb kr. 5,00              5,00              
7-13 dage efter lånetidens udløb kr. 15,00            15,00            
14-29 dage efter lånetidens udløb kr. 30,00            30,00            
30 dage efter lånetidens udløb kr. 65,00            65,00            

Voksne:
1-6 dage efter lånetidens udløb kr. 15,00            15,00            
7-13 dage efter lånetidens udløb kr. 30,00            30,00            
14-29 dage efter lånetidens udløb kr. 65,00            65,00            
30 dage efter lånetidens udløb kr. 230,00          230,00          

Erstatninger:
Lånerkort børn kr. Udgår 30,00            
Lånerkort voksne kr. Udgår 65,00            

Kulturel virksomhed
Leje af Morsø Teater pr. dag kr. 7.240,00       7.240,00       

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Leje af kommunale haller pr. time (incl. moms) kr. 622,50          610,00          
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Det sociale område

Serviceydelser m.m.: 
Morgenmad kr. 21,00            21,00            

Middagsmad, der spises på hjemmet:
- Hovedret kr. 44,00            43,00            
- Biret kr. 9,00              9,00              

Middagsmad, der udbringes:
- Hovedret kr. 53,00            52,00            
- Biret kr. 9,00              9,00              
- Aftensmad kr. 36,00            35,00            
- Kartoffelmos kr. 12,00            12,00            
- Ekstra kartofler kr. 12,00            12,00            
- Ekstra grøntsager kr. 12,00            12,00            

Middagsmad, der spises i leve- og bomiljø: 
- Hovedret kr. 44,00            43,00            
- Biret kr. 9,00              9,00              
- Sovs og kød kr. 41,00            40,00            
- Sovs, kød og kartofler kr. 43,00            42,00            
- Sovs, kød, grøntsager kr. 43,00            42,00            
- Kage kr. 9,00              9,00              

Middagsmad, der spises i cafe støberigården:
- Hovedret kr. 44,00            43,00            
- Biret kr. 9,00              9,00              

For plejehjemsbeboere, der køber samtlige måltider og drikkevare, 
er helkostprisen pr. mdr. kr. 3.402,00       3.316,00       

Servicepakke på plejehjem: kr. 672,00          655,00          
Betaling for genoptræning pr. gang kr. 131,00          127,00          
Betaling for gæsteophold pr. døgn kr. 133,00          130,00          
Betaling for dag-/natophold pr. gang kr. 93,00            91,00            
Betaling for transport til dag-/nathjem, retur kr. 40,00            39,00            
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Længerevarende tilbud, (Serviceloven § 85 og Almenboligloven 
§105)
Morsø Bosteder:
Betaling for ophold pr. døgn kr. 1.829,00       1.820,00       
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov 
dag (kl. 06 - 16.59) pr. time kr.           366,00           364,00 
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov aften/nat 
(kl. 17 - 05.59) pr. time kr. 432,00          430,00          
Servicepakke pr. mdr. kr. 3.065,00       2.929,00       
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Affaldsgebyrer (inkl. moms medmindre andet er angivet)

Obligatorisk pr. boligenhed landbrugsstuehuse og enfamiliehuse
Administrationsgebyr pr. år kr.     155,00     155,00 
Genbrugspladsgebyr pr. år kr.     645,00     620,00 
Farligaffaldsgebyr pr. år kr.       50,00       50,00 
Sindbjerg Losseplads pr. år kr.       25,00       25,00 

Obligatorisk pr. boligenhed lejligheder og sommerhuse
Administrationsgebyr pr. år kr.     110,00     110,00 
Genbrugspladsgebyr   pr. år kr.     390,00     370,00 
Farligaffaldsgebyr pr. år kr.       20,00       20,00 
Sindbjerg Losseplads pr. år kr.       15,00       15,00 

Administrationsgebyr pr. år kr.     155,00     155,00 

Variabel pr. beholderenhed 
110 l sæk restaffald  26 tømninger pr. år kr.     535,00     530,00 
150 l sæk restaffald                         26 tømninger pr. år kr.     820,00     810,00 
190 l beholder 26 tømninger pr. år kr.  1.090,00  1.030,00 
240 l beholder restaffald 26 tømninger pr. år kr.  1.360,00  1.315,00 
400 l container restaffald 26 tømninger pr. år kr.  1.730,00  1.480,00 
600 l container restaffald  26 tømninger pr. år kr.  2.000,00  1.750,00 
800 l container restaffald  26 tømninger pr. år kr.  2.500,00  2.250,00 
Plasticindsats til container restaffald  26 tømninger pr. år kr.  1.062,50  1.000,00 
90 l sæk madaffald                     26 tømninger pr. år kr.     350,00     345,00 
90 l sæk madaffald sommertømning   26 tømninger pr. år kr.     630,00     590,00 
150 l sæk madaffald                         26 tømninger pr. år kr.     625,00     625,00 
240 l beholder madaffald 26 tømninger pr. år kr.     750,00     750,00 
400 l container madaffald   26 tømninger pr. år kr.  1.000,00  1.000,00 
600 l container madaffald  26 tømninger pr. år kr.  1.250,00  1.250,00 
800 l container madaffald 26 tømninger pr. år kr.  1.500,00  1.500,00 
Frameldingsgebyr         pr. gang kr.     312,50     312,50 
Ekstra tømning pr. beholder kr.     250,00     250,00 
Fejlsorteret dagrenovation  pr. beholder kr.     375,00     375,00 

Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og 
lejrskoler 1. beholder pr. tømning kr.     225,00     218,75 
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og 
lejrskoler

Efterfølgende beholdere 
pr. tømning kr.     100,00       93,75 
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Duo Flex gebyr pr. beholderenhed
240 l 2-delt beholder til papir, pap og plastfolie / 
glas, metal og plast

13 tømninger pr. år
kr.     290,00     275,00 

240 l beholder til papir, pap og plastfolie        13 tømninger pr. år kr.     125,00     125,00 
400 l container til papir, pap og plastfolie       13 tømninger pr. år kr.     250,00     225,00 
600 l container til papir, pap og plastfolie      13 tømninger pr. år kr.     250,00     225,00 
800 l container til papir, pap og plastfolie      13 tømninger pr. år kr.     250,00     225,00 
240 l container til glas, metal og plast          13 tømninger pr. år kr.     465,00     450,00 
400 l container til glas, metal og plast      13 tømninger pr. år kr.     812,50     750,00 
600 l container til glas, metal og plast      13 tømninger pr. år kr.  1.200,00  1.075,00 
800 l container til glas, metal og plast      13 tømninger pr. år kr.  Udgår  1.250,00 

Erhverv på genbrugspladsen (excl. moms)

Adganskort/brik pr. år kr.     152,00     152,00 
Betaling - bil eller trailer pr. læs kr.     125,00     125,00 
Betaling - bil og trailer pr. læs kr.     250,00     250,00 

Obligatorisk erhverv for alle der ikke er angivet i 
affaldsbekendtgørelsens bilag 7 og 8 eller med i 
ordningen erhverv på genbrugspladserne (excl. 
moms)
Administrationsgebyr      pr. år kr.  Udgår     240,00 

Modtagelses gebyr erhverv Sindbjerg Losseplads (excl. moms)
Ren jord til deponi   pr. m3 kr.       15,00       15,00 

Ren jord moms   pr. m3 kr.       15,00       15,00 
Salgsgebyr Sindbjerg Losseplads og Genbrugspladsen Nørrebro 196


