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Økonomiudvalget Enhed
Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i
overensstemmelse med Byggelovens § 28 og bygningsreglement 2010, kap.
1.12. Taksten fremskrives årligt med KL`s prisfremskrivning på art 7

Kategori 1  - Simple konstruktioner
Garager, carporte, udhuse, gæstehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og
Overdækninger.
Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet.
Om og tilbygning af ovenstående .

Fast gebyr 1.011,00 1.035,00
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Kategori 2 – Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse  m.v.
Enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse,  række-, klynge og kædehuse,
alle med lodret lejlighedsskel.
Tilbygninger til ovenstående, herunder udestuer, gæstehuse, tagetager m.v.

Pr. time 635,00 650,00

Kategori 3 – Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls-
og driftsbygninger af begrænset kompleksitet, herunder maskinhaller,
ridehaller (uden publikumsfaciliteter) og lign.
Industri- og lagerbygninger i 1 etage samt åbne overdækninger.
Om- og tilbygninger til ovenstående

Pr. time 635,00 650,00

Kategori 4 – Andre faste konstruktioner m.v.
Vindmøller, satellitantenner med en diameter over 1 m, antennesy-
stemer til radiokommunikation (master og mobilantenner)
Vindmøller, solenergianlæg.
Tankanlæg, siloer , gylle-/ajlebeholdere, møddinger og lign.
Skilte, pyloner, flagstænger, belysning, markiser,  legepladser m.v.
Nedrivninger.
Om og tilbygninger til ovenstående

Pr. time 635,00 650,00

Kategori 5 – Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri.
Byggearbejder som ikke kan henføres til ovenstående kategori 1 – 4.
Etageboligbebyggelse, erhvervs- og industribebyggelse.
Stalde, gartnerier samt ridehaller med publikumsfaciliteter.
Ikke certificerede transportable konstruktioner jf. bilag 9 skema 1 i
bygningsreglementet.
Grave Støbetilladelser, byggemodninger, forsyningsarbejder i jord,
Terrænreguleringer m.v.
Nedrivninger.
Om- og tilbygninger til ovenstående.

Pr. time 635,00 650,00
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Økonomiudvalget Enhed
Enheds-
takst
2017

Enheds-takst
2018

Øvrige gebyrer
Meddelelse af dispensationer eller helhedsvurdering  ved byggearbejder der
ikke kræver anmeldelse. Pr. time 635,00 650,00

Tvangsbøder ved manglende dokumentation for
byggeskadeforsikring
Efter udløb af fristen på 1. erindringsskrivelse pr. uge 7.217,00 7.387,00

Center for Plan og Erhverv
Salg af kort
By og Kommunekort - info kort med vejregister 25,00 25,00

Fælles Sekretariatet
Andre tjenester
Hegnssynsforretninger * pr. sag 1.806,00 afventer
*) Taksten er lovbestemt.(reguleres hvert år 1. januar)

Center for Økonomi og Analyse
Rykker ejendomsskat * 250,00 250,00
*) Taksten er lovbestemt.
Rykker/restancegebyr 300,00 300,00
Morarenter, forskelligt fra krav til krav

Garantiprovision ved kommunal garantistillelse for
låneoptagelse. 0,6% af

løbende
restgæld

0,5% af
løbende
restgæld

Omfatter både lån og låneomlægninger med kommunal garatistillelse over
for for eksempel forsyningsområderne vand, kloak, el, gas, varme,
renovation samt havnevirksomhed efter gældende regler for bl.a.
selskaberne under NK-Forsyning A/S.

NæstvedArkiverne
Priserne er gældende for varer fra NæstvedArkiverne. Det er gratis at
besøge arkivet, ligesom vejledning og information om arkivets samlinger er
gratis
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Arkivfaglige forespørgsler og undersøgelser Pr. time 575,00 575,00
Digital kopi fra aviser Pr. side 100,00 100,00
Digital kopi af et foto Pr. side 100,00 100,00
Digital kopi af akrivalier Pr. side 100,00 100,00
Ved skanninger i tiff-format til brug for offentliggørelse Tillæg 500,00 500,00
Foredrag og byrundture (Gratis for folkeskole og gymnasium/HF i
åbningstiden) Pr. time 575,00 575,00
Fotokopier Pr. kopi 3,00 3,00
Fotokopier (mere end 20 stk) udføres som bestilt arbejde Pr. time 575,00 575,00
Kopi af eksamensbevis Pr. stk 300,00 300,00
Postforsendelser, ud over de faktiske portoudgiffter Pr. stk 30,00 30,00
Rundvisning, private foreninger Pr. time 575,00 575,00
Slægtsforskning - rådgivning og vejledning max. 30 minutter 0,00 0,00
Slægtsforskning efter de 30 min. Pr. time 575,00 575,00

Forespørgsler og bogsalg til udlandet udføres kun mod betaling forud.
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Teknisk udvalg Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Affaldshåndtering
Alle priser er ekskl. moms.

Grundgebyr
Enfamiliehuse m.m. pr. år 333,45 341,04
Etageboliger pr. år 233,42 238,72
Sommerhuse pr. år 200,07 204,62

Genbrugspladser
Enfamiliehuse m.m. pr. år 873,15 893,95
Etageboliger pr. år 611,21 625,77
Sommerhuse pr. år 523,89 536,37
(ny fra 2017 var tidligere en del af grundgebyret)

Husholdninger
110 ltr. sæk, ugetømning pr. år 1.069,90 1.033,79
140 ltr. container, 14 dags tømning pr. år 622,24 633,60
180 ltr. container, 14 dags tømning pr. år 710,36 713,21
240 ltr. container, 14 dags tømning pr. år 831,07 822,27
Sommerhuse:
110 ltr. sæk, 32 tømninger pr. år 658,40 636,18

Storskrald:
gælder ikke etageboliger pr. år 33,93 53,32

Tilvalg:
Haveaffald 8 afhentn. 186,81 179,89
Ekstrasække 5 stk 170,97 139,26

Takster på øvrige ordninger og tilvalg fremgår af særskilt takstblad.

Skadedyrsbekæmpelse
Bekæmpelse af rotter

ejend. værdi
0,0415 ‰ 0,0421 ‰

Natur og vand
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Taksten reguleres hvert år med den gennemsnitlige pris og lønstigning
afrundet til hele kr.
Kanoudlejning
Enkeltnummerplader 3 år 223,00 227,00
Udlejningsnummerplader pr. udlejn. 20,00 20,00

Mindstegebyr for behandling af vandløbssager
Taksterne reguleres pr. 1. januar p.g.a. nettoprisindekset pr. oktober året
før.
§ 21 - Behandling af sager efter kap. 2 og 3 (2% af anlægssum) 6.373,42 Afventer
§ 26 - Behandling af klager over afgørelser efter kap. 3,4, og 5 10.622,36 Afventer

Taxatilladelser m.m.(Før: Hyrevognsbevillinger)
Taksterne reguleres pr. 1. januar på grundlag af forbrugerprisindekset pr.
november året før.
Tilladelse 1.539,00 Afventer
Behandling af ansøgning 468,00 Afventer
Førerkort 112,00 Afventer
Påtegning på toldattest 161,00 Afventer
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Teknisk udvalg Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Trafikbøger Fremstillings-pris
+ 26 kr.

Fremstillings-pris
+ 26 kr.

Bevillingsnummerplade Fremstillings-pris
+ 39 kr.

Fremstillings-pris
+ 39 kr.

Stadepladsen
Stadepladser
Taksten reguleres hvert år den 1. jan på grundlag af nettoprisindekset for
september året før.
Faste handelspladser indre by – grundtakst pr. år 11.945,23 Afventer
Udeservering - Årlig leje pr. m2 323,83 Udgår
Udeservering - Sommer, leje pr. m2 194,20 Udgår
Udeservering - Vinter, leje pr. m2 129,63 Udgår
Faste pladser på Axeltorv Pr. år 6.967,80 Afventer
Løse pladser på Axeltorv pr. gang Pr. gang 146,00 Afventer
Plads for salg af smykker m.v. Pr. år 6.967,80 Afventer
Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig - afgift 1) pr. år 3.690,20 Afventer
Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig - afgift 2) pr. år 7.379,39 Afventer
Pølse- og kaffevogne (pladsafhængig - afgift 3) pr. år 11.070,59 Afventer

Betalt parkering
Parkering 1 time (momsfri fra 2007 ) 1. time 8,00 8,00

Udlejning af grønne områder
Taksten reguleres årligt med den gennemsnitlige pris og lønstigning afrundet
til hele kroner

Udlejning af areal hvor lejer har en indtægt i forbindelse med aktiviteten
Pr. opstillings-

dag
775,00 790,00
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Kulturudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Stadion og idrætsanlæg
Leje af fodboldbane pr. time 195,00 199,00
Leje af håndboldbane eller tennisbane pr. time 107,00 109,00
Leje af atletikbane pr. time 155,00 158,00
Leje af fodbold-, håndbold- og atletikbane pr. time 159,00 162,00

Benyttelse af Dyrskuepladsen
Cirkus, tivoli o.l. pr. opst. 3.730,00 3.800,00
Cirkus, tivoli o.l. pr. dag udover de første 3 dage pr. opst. 375,00 382,00
Missionstelte pr. opst. 745,00 759,00
Missionstelte pr. dag udover de første 3 dage pr. opst. 149,00 152,00
Depositum pr. opst. 0,00 0,00

Leje af lokaler
(ikke Folkeoplysende Foreninger)
Folkeskoler og fritidsejendomme
Klasse- og alm. mødelokaler pr. time 112,00 114,00
Faglokaler pr. time 283,00 288,00
Samlings- og festsale pr. time 283,00 288,00
Gymnastiksale pr. time 283,00 288,00
Skolehaller pr. time 474,00 483,00

Gebyr for lokaler og udendørsanlæg
Gælder kun sæsonudlån til Folkeoplysende foreninger

Sæsonudlån
Skolehal pr. time 76,00 76,00
Atletikstadion og rulleskøjtebane pr. time 28,00 28,00

Fodboldbane, klasse- og faglokaler pr. time 20,00 20,00
3 til 4 krocket baner pr. time 20,00 20,00
Gymnastiksal pr. time 20,00 20,00
Tennisbane pr. time 15,00 15,00
Håndboldbane, 7- og 5-mandsbane pr. time 12,00 12,00
1 til 2 krocket baner pr. time 12,00 12,00
Omklædningsrum uden baner pr. time 5,00 5,00
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Petanque bane pr. time 5,00 5,00

Enkeltudlån
Mødelokaler pr. dag 191,00 191,00
Sale (<200 m2) pr. dag 579,00 579,00
Haller og større sale (>200 m2) pr. dag 964,00 964,00

Overnatningsarrangementer
pr.

overnat./pr.
deltager

39,00 20,00

Enkeltstående bookninger af mødelokale i indtil 4 timer for Folkeoplysende
foreninger er gratis.

Faste udlån
“Egne” mødelokaler pr. m2 84,00 84,00
"Egne" mødelokaler i sekundærer rum pr. m2 44,00 44,00
(Med "egne" menes lokale, som foreningen alene råder over hele året.)

Kulturudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Alle priser er ekskl. moms.
Ny Ridehus og Foyer:
Grundtakst pr. dag 13.500,00 13.750,00
Grundtakst (min. 5 timer) pr. time 1.350,00 1.375,00
Klargøring af lokalerne (Ny ridehus) - grundtakst 1.750,00 1.800,00
Brug af Backstage faciliteterne 650,00 650,00
Teknik (lærred, overhead, talerstol, mikrofonanlæg, storskærmsprojektor m.v.) inkl. klargøring,
men ekskl. betjening)

pr. dag 2.550,00 2.600,00

Foyer alene:
Grundtakst pr. dag 5.100,00 5.200,00
Grundtakst (min. 5 timer) pr. time 510,00 520,00

Gl. Ridehus:
Grundtakst pr. dag 10.000,00 10.200,00
Grundtakst (min. 5 timer) pr. time 1.000,00 1.000,00
Foreninger pr. dag 1.000,00 1.000,00
Oplysningsforbund   (over 4 timer) pr. dag 1.000,00 1.000,00
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Oplysningsforbund   (under 4 timer) pr. dag

Musikstalden:
Grundtakst pr. dag 9.000,00 9.200,00
Grundtakst (min. 5 timer) pr. time 900,00 900,00
Foreninger pr. dag 900,00 900,00
Oplysningsforbund   (over 4 timer) pr. dag 900,00 900,00
Oplysningsforbund   (under 4 timer) pr. dag gratis gratis

Lokale 117,202,217,219 og smedjen pr. dag 1.500,00 1.525,00
Lokale 117,202,217,219 og smedjen (min. 5 timer) pr. time 150,00 150,00
Foreninger pr. dag 150,00 150,00
Oplysningsforbund   (over 4 timer) pr. dag 150,00 150,00
Oplysningsforbund   (under 4 timer) pr. dag gratis gratis

Afbookningsgebyr, ved afbookning senere end 30 dage før
arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af lokalet

10% af leje,
min. 300 kr.

10% af leje,
min. 300 kr.

Opstilling af borde og stole Efter tidsforbrug
Teknisk assistance hverdage inden kl. 17 pr. time 320,00 330,00
Teknisk assistance øvrig tid pr. time 540,00 550,00
(ved alle møder skal der minimum betales 1 times assistance).

Anden assistance og brug af udstyr, herunder indlejet udstyr Efter tilbud

Ved særlige foreningsarrangementer i Ny Ridehus, hvor kulturcentrets
personale ikke varetager bar- og garderobebetjeningen, betales gebyr af
omsætningen og garderobeafgift.

I Ny Ridehus varetages bar- og
garderobebetjeningen af kulturcenterets

personale til de af kulturcenteret fastsatte
priser
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Kulturudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Rønnebæksholm

Takster og vilkår for Herskabsstalden - Rønnebæksholm:

Lokalerne kan lejes til alle formål, dog undtaget fester af privat karakter.
Ledelsen kan afvise arrangementer, der skønnes ikke at passe ind i det
samlede indtryk for Rønnebæksholm. Lokalerne udlejes/udlånes ikke uden
opsyn af personale, og derfor udleveres der ikke nøgler. Alle drikkevarer
leveres  og købes gennem Rønnebæksholm.

8Alle Rønnebæksholms priser delelige med 10)

Alle priser er ekskl. moms.
Eksterne brugere:
Lokaleleje, Vognporten (stueplan) eller mødelokale (1. sal)  time 900,00 900,00
Lokaleleje, begge lokaler (vognporten og mødelokale 1. sal)           time 1.590,00 1.590,00

Klargøring (oprydning) 1.470,00 1.470,00
Rådighedsgebyr/opsyn, hverdage indtil kl. 17 time 300,00 300,00
Rådighedsgebyr/opsyn, øvrig tid time 500,00 500,00

Taksterne er inkl. adgang til inventar, teknik, køkkenservice og almindeligt
forbrug af el, vand,  varme og rengøring. Max kapacitet er 130 personer.
Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette
individuelt.

Interne brugere:
Der opkræves følgende takster:

Mindre møder 0,00 0,00
Klargøring (oprydning, rengøring) 1.480,00 1.480,00
Rådighedsgebyr (regnet fra ankomst til afgang) time 300,00 300,00

+ følgende takster, hvis der ønskes personaleassistance ved arrangementet:
Personaleassistance, hverdage indtil kl. 17 time 300,00 300,00
Personaleassistance, øvrig tid time 500,00 500,00

Mulighed for tilkøb af adgang til udstillingen i hovedbygningen mv. efter aftale.
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Sponsoraftale:
VIP sponsorer har Herskabsstalden stillet gratis til rådighed i forhold til
lokaleleje en dag årligt, og ved leje af Herskabsstalden derudover gives 25%
rabat i lokalelejen.

10.000 kr. sponsorer kan leje Herskabsstalden og få 15% rabat i lokalelejen.
Entre m.v. til udstillingen:
Almindelig entre person 50,00 60,00
Grupper - dog min. 10 personer person 40,00 50,00
Medlemmer af Venneforeningen (årligt pr. medlemsnr.) person 90,00 92,00
Børn, unge u/18 år og studerende person 0,00 0,00
koncerter og særlige arrangementer person 0,00 0,00

Grupper uden for åbningstid
300 kr. +
entre pr.

person

300 kr. +
entre pr.

person
Rundvisning gruppe 620,00 630,00

Kulturudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Skoleklasser/skolebesøg  i åbningstiden 0,00 0,00
Skoleklasser/skolebesøg  uden for åbningstiden klasse 100,00 100,00

Undervisningsforløb (udvalgte udstillinger) klasse
fra 300 kr. -
efter tilbud

fra 300 kr. -
efter tilbud

Brug af mødelokale (drikkevarer leveres og købes gennem
Rønnebæksholm):
Eksterne brugere:
Leje af mødelokale, mandag - fredag kl. 9-16 (ekskl. moms) time 250,00 250,00

Leje af mødelokaler øvrig tid (ekskl. moms) time 420,00 420,00

Interne brugere:
Leje af mødelokale, mandag - fredag kl. 9-16 0,00 0,00
Gebyr (forplejning, oprydn.) mandag - fredag kl. 9-16 time 260,00 260,00

Gebyr (forplejning, oprydn.) øvrig tid time 430,00 430,00
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Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette
individuelt

Bibliotekstakster
Biblioteket har eget reglement og takstblad. (Takster delelig med 5)

Leje af lokaler på Hovedbiblioteket
Bibliotekssalen, grundtakst pr. dag 2.620,00 2.670,00
Foreninger pr. dag 255,00 260,00
Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 255,00 260,00
Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag gratis gratis

Møderum 1-3 pr. dag 875,00 890,00
Foreninger pr. dag 80,00 80,00
Oplysningsforbund (over 4 timer) pr. dag 80,00 80,00
Oplysningsforbund (under 4 timer) pr. dag gratis gratis
Afbookninsgebyr, ved afbookning senere end 30 dage før arrangementsdato
samt ved manglende anvendelse af lokalet 255,00 260,00

Teknisk assistance hverdage inden kl. 17 pr. time 255,00 260,00
Teknisk assistance øvrig tid pr. time 400,00 410,00
(ved alle møder skal der minimum betales 1 times assistance)

Gebyrer (”bøder”)
Overskridelse af afleveringsfristen med
1-10 dage :
Børn (0-17 år) pr. lån 0,00 0,00
Voksne pr. lån 20,00 20,00
11-30 dage :
Børn (0-17 år) pr. lån 50,00 50,00
Voksne pr. lån 100,00 100,00
Efter 31 dage :
Børn (0-17 år) pr. lån 120,00 120,00
Voksne pr. lån 230,00 235,00

Kulturudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Gebyret betales for materialer, der er lånt samtidigt, som har samme
lånetid, og som afleveres samlet. Der udsendes advis pr. e-mail 2 dage før
afleveringsfrist.
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Der opkræves gebyr for overskridelse af lånetiden, selvom rykker
(hjemkaldelse) ikke er fremsendt.
Der sendes hjemkaldelse, når lånetiden er overskredet med 1 uge. Efter 36
dage sendes regning med erstatningskrav.

Øvrige ydelser
Kopi/print (sort/hvid/farve enhedspris) pr. ark 2,00 2,00
Erstatningslånerkort 10,00 10,00

Borgerservice
Taksterne er alle lovbestemt.
Adresseoplysning stk. 75,00 Afventer
Bopælsattester stk. 75,00 Afventer
Sundhedskort stk. 195,00 Afventer
Legitimationskort stk. 150,00 150,00

køreprøve stor knallert stk. 245,00 Afventer
Køreprøve lille knallert u. 18 år stk. 440,00 Afventer
Køreprøve lille knallert o. 18 år stk. 120,00 Afventer
Kontrol køreprøve stor knallert stk. 245,00 Afventer

Nyt kørekort stk. 280,00 Afventer
Ombytning af kørekort indenfor EU stk. 280,00 Afventer
Tillægsprøve - BE stk. 280,00 Afventer
Kørelærer køreprøve gebyr stk. 340,00 Afventer
Kørekort erhvervsmæssig stk. 280,00 Afventer
Kørekort udenfor EU stk. 280,00 Afventer
Køreprøve stk. 600,00 Afventer
Midlertidigt erstatningskørekort stk. 170,00 Afventer
Kontrollerende køreprøve stk. 890,00 Afventer
Kørekort over 70 år stk. 50,00 Afventer
Kørekort fornyelse C og D stk. 155,00 Afventer
Fornyelse kørelærer godkendelse stk. 280,00 Afventer
Midl. erstatningskørekort til lille og stor knallert stk. 120,00 Afventer
Fornyelse af erhverv ved tidsbegrænsning stk. 120,00 Afventer

Pas børn 0-11 år stk. 115,00 Afventer
Pas børn 12-17 år stk. 141,00 Afventer
Pas voksne 18-64 år stk. 626,00 Afventer
Pas over 65 år stk. 376,00 Afventer
Pas- og kørekortbillede stk. 139,00 Afventer
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Næstved Musik- og Kulturskole Skoleår
2017/2018

Skoleår
2018/2019

Der er udfor hver linie afgivet antal måneder den løber over.

Babymusik: gratis
Holdfag: pr. måned 173,00 175,00
- Forskole - rytmik og sang m.m. (9 rater)
- Sammenspil, orkestre, kor, hørelære,
   Skoleorkestre/holdundervisning (fra 2. år),
   Musik & it m.v. (dog gratis hvis man i forvejen er
   tilmeldt instrumental- eller sangundervisning) ( 9 rater)
Sammenspil/kor o/25 år (8 rater) pr. måned 195 197

Kulturudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Instrumental- og sangundervisn. Elever u/25 år ( 9 rater) pr. måned 375 382
Instrumental- og sangundervisn. Elever o/25 år ( 8 rater) pr. måned 440 448
Bifag, Fokuslinjen (tidligere Talentlinje) (4 rater) pr. måned 250 254
Seniorsangerne ( 5 rater) pr. måned 139 141
De glade lunger (8 rater) pr. måned 139 141
Kulturskolefag: Teater, Musical, Avantgarde (begyndere) m.v. (9 rater) pr. måned 204 207
Leje af instrument (9 rater) pr. måned 58 59
Rabat/friplads:
Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen gives der 25% rabat
for det yngste barn eller billigste fag
- Mulighed for indtægtsbestemt friplads efter ansøgning

Talentskolen Skoleår
2017/2018

Skoleår
2018/2019

Elevbetaling pr. linje. pr. måned 450,00 450,00
Ved opstart på 2 linjer gives der 200 kr. i rabat pr. måned

Der betales ikke for de to måneder i sommerferien.
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Børne- og Skoleudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Forældrebetaling i daginstitutioner/ SFO (11mdr.
betaling)
Dagplejen
Under 32 timer (0-2 år) pr. måned 2.181,00 Afventer
32 - 43 timer (0-2 år) pr. måned 2.935,00 Afventer
over 43 timer (0-2 år) pr. måned 3.277,00 Afventer

Vuggestuer
Fuldtid pr. måned 3.045,00 Afventer
Deltidsplads 25 timer pr. måned 1.774,00 Afventer
Deltidsplads 35 timer pr. måned 2.365,00 Afventer

Børnehaver
Fuldtid pr. måned 1.849,00 Afventer
Deltidsplads 25 timer pr. måned 1.077,00 Afventer
Deltidsplads 35 timer pr. måned 1.436,00 Afventer
Rudolf Steiner (deltid) pr. måned 1.616,00 Afventer

Aftenåbent kl. 17-18 pr. måned 115,00 Afventer
Udvidet aftenåbent kl. 17-20 (Tryllefløjten) pr. måned 510,00 Afventer

Integrerede institutioner
0-2 år, fuld tid pr. måned 3.045,00 Afventer
0-2 år, deltidsplads 25 timer pr. måned 1.774,00 Afventer
0-2 år, deltidsplads 35 timer pr. måned 2.365,00 Afventer
3-5 år, fuld tid pr. måned 1.849,00 Afventer
3-5 år, deltidsplads 25 timer pr. måned 1.077,00 Afventer
3-5 år, deltidsplads 35 timer pr. måned 1.436,00 Afventer

SFO1 Fra 1. april før skolestart til og med 3. kl. (11 mdr.s betaling) pr. måned 1.774,00 Afventer
SFO2 (11 mdr.s betaling) pr. måned 1.101,00 Afventer

Børn i SFO2 kan vælge at gøre brug af morgen- og/eller ferieåbning mod at
de betaler SFO1-takst.
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Private og puljeinstitutioner (12 mdr. betaling)
Noas Ark (Vuggestue) pr. måned 2.558,00 Afventer
Noas Ark (Børnehave) pr. måned 1.491,00 Afventer

Fritvalgsordning – tilskud  
0-2 årige pr. måned 7.989,00 Afventer
3-5 årige pr. måned 4.635,00 Afventer

Søskenderabat: Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes
50% på betalingen for øvrige ordninger. Der gives ikke søskenderabat til
børn indmeldt i fritidsklub, ungdomsklub, byggelegeplads og SFO II.
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Børne- og Skoleudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Specialpædagogisk Netværk (12 mdr. betaling)
Egehuset 10-18 år pr. måned 1.009,00 Afventer
Egehuset 6-9 år pr. måned 1.626,00 Afventer
Akaciehuset, Børnehave fuld tid pr. måned 1.695,00 Afventer
Halv tid (13-18 år) Ny fra 2017 pr. måned 505,00 Afventer

Næstved Kommunale Ungdomsskole

Gebyr for knallertbevis *) pr. stk. 450,00 470,00
*) Taksten er lovbestemt.

Undervisningsområdet
Private dagtilbudsskoler

Tilsyn
Pr. elev pr.

måned 315,00 Afventer
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Omsorgsudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Ældreområdet

Kørsel til dagcenter (både ud og hjem) pr. gang 52,00 52,00

Natophold (bl.a. dækning af udg. til vask af linned) pr. nat/døgn 37,00 38,00

Forplejning og natophold pr. nat/døgn 114,00 117,00
Gæstestuer (Midlertidigt ophold) døgn 134,00 138,00
(Gæstestuer indeholder nu opkrævning for personligt tøj og forbrug af
vaskeklude).

Servicepakker (udvalgte plejeboliger)
Leje/vask af sengelinned pr. måned 329,00 337,00
Vask af personligt tøj m.m. pr. måned 200,00 205,00
Rengøringsartikler pr. måned 80,00 82,00

Handicapområdet

Marskvej - § 110 forsorgshjem
Værelse pr. døgn 87,00 89,00
Kost pr. døgn 80,00 82,00
Værelse, unge pr. døgn 68,00 69,00
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Sundheds- og Psykiatriudvalget Enhed

Enheds-
takst
2017

Enheds-
takst
2018

Kostområdet

Pensionisters betaling for madservice
Hovedret og biret 58,00 59,00
Hovedret                                                             1) 52,00 53,00
Frokostpakke                                                        2) 29,50 30,00

Ydelser på plejehjemmene
Morgenmad pr. modul 26,50 27,00
Middagsmad pr. modul 61,00 62,00
Middagsmad minus biret pr. modul 57,00 58,00
Aftensmad pr. modul 32,00 32,50
Forplejning i alt                                                    1) pr. måned 3.542,00 3.613,00
Forplejning i alt minus biret                                     1) pr. måned 3.542,00 3.613,00
I modulerne på plejehjemmene er indeholdt mellemmåltider.
1) Beløb reguleres en gang årligt jf. lov om satsreguleringsprocent. I lighed
med tidligere år opkræver Næstved Kommune den maksimale takst for
forplejningspakke og hovedret madservice.
De oplyste priser for 2018 er beregnede, de lovmæssige lofter for 2018
forventes udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2017.
2) Oprindeligt de direkte omkostninger prisfremskrevet.

Tandplejen

Omsorgstandplejen pr. år 510,00 Afventer
Specialtandplejen pr. år 1.895,00 Afventer
Næstved Kommune har tidligere besluttet at følge de vejledende maksimale
takster på tandplejen.
De maksimale takster forventes udmeldt fra ministeriet ultimo 2017.
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