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Sullissivik / Servicecenter
Ved henvendelse til Sullissivik kan man få sin bopælsattest og en genudstedelse af
personnummerbevis med det samme.

Alkoholbevilling
Virksomheder som udskænker og sælger svage og stærke ethanolholdige drikkevare, skal have
deres bevilling fornyet hvert 3. år. Man skal ansøge om at få bevillingen hos den lokale
borgerforvaltning og have den godkendt at.
Angående nye ansøgninger, vedrørende tilladelse til udskænkning og salg af svage og stærke
ethanolholdige drikkevare, skal det til behandling hos Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen afholder sine ordinære møder 4 gange om året. Ansøgningen skal
afleveres til sagsbehandling senest 5 uger før et ordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Spilleautomater
For sagsbehandlingen angår, gælder den samme arbejdsgang som for ansøgning om
alkoholbevillinger.
Lejlighedsbevilling; af svage ethanolholdige drikkelse til forenings-arrangementer skal man søge
om tilladelse 3 dage før arrangementets afvikling. For sen ansøgning behandles den nødvendigvis
ikke. Der kan gives 3 lejlighedsbevillinger om året til samme forening.
Til ansøgningen skal disse oplysninger været inkluderet; medlemstal, godkendt referat af
generalforsamlingen samt bestyrelsesmedlemmernes navne.
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Takster i administrationen
Bopælsattest
Alkoholbevilling
Lejlighedsbevilling, alkohol
Spilleautomat bevilling
Adresseoplysninger
Genudstedelse af personnummerbevis
Kopiering alm. A4 kopi ark s/h
Kopiering alm. A3 kopi ark s/h
Kopiering alm. A4 kopi ark, i farver
Kopiering alm. A3 kopi ark, i farver
Trafikbog
Kopiudskrift af lønseddel
Kopiudskrift af regning

pr. ark
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.

Kr. 60,Kr. 230,Kr. 115,Kr. 230,Kr. 65,Kr. 65,Kr. 10,Kr. 20,Kr. 10,Kr. 25,Kr. 70,Kr. 15,Kr. 15,-

Adresseoplysninger
Eksterne virksomheder kan ved henvendelse få adresseoplysninger mod takstbetaling.

Trafikbog
Ved fornyelse af trafikbogen beregnes den faktiske administrationsomkostning på området.

Forvaltningen for Erhvervsområdet
Kollegieværelse
Leje af undervisningslokale
Leje af faglokale

Pr. mdr.
Pr. dag
Pr. dag
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Kr. 850,Kr. 1.000,Kr. 1.200,-
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Forvaltningen for Socialområdet
Ældreforsorg
Døgnbetaling for plejepatienter u/65 år
Vaskeriservice
Betaling for udbringning af mad fra Alderdomshjem
Herunder betaling for køb af mad for personale i
alderdomshjem/plejehjem og boenheder ældre og handicappede

Pr. døgn
Pr. kg
Morgen
Frokost/
aftensmad

Kr. 917,Kr. 10,Kr. 25,Kr. 45,-

Socialforsorg
Der henvises til gældende bestemmelser / cirkulære nr. 275. der bl.a. omhandler diverse vederlag
for børn og unge samt takster for betaling af hjemmehjælp.
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Arealadministration
Ved ansøgning om arealtildeling gælder nedenstående takser. Gebyrerne er med til at finansiere
den kommunale arealadministration. Lovgrundlaget for gebyrerne er Inatsisartutlov nr. 17 af 17.
november 2010 om planlægning og arealanvendelse. I bemærkningerne til loven blev det
fremhævet, at der er ikke tale om at indføre privat ejendomsret til jorden, men derimod om et
gebyr, der kompenserer kommunerne for sagsbehandlingen.

Arealadministration
Arealreservation (modregnes ved arealtildelingen).

Pr. stk.

Kr. 250,-

Arealansøgning til énfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, etagebyggeri, ol.
Nybyggeri, grundtakst
Til- og ombygninger mv., grundtakst
Tillæg for etageareal over 250 m²

Pr. bygning
Pr. bygning
Pr. m²

Kr. 500,Kr. 250,Kr. 3,-

Arealansøgning til institutioner, centerbyggeri, erhvervsbyggeri, industri, lagerbebyggelse og
lignende samt større rekreative områder og tekniske forsyningsanlæg
Nybyggeri, grundtakst pr. bygning / byggeområde
Til- og ombygninger mv., grundtakst
Tillæg for etageareal over 250 m²
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Pr. stk.
Pr. bygning
Pr. m²

Kr. 500,Kr. 500,Kr. 3,-
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Arealansøgning i det åbne land
Hytter, mindre anlæg, stenbrud, indhegninger ol. under 300 m²,
grundtakst
Infrastrukturanlæg, ledninger ol. under 300 m² / længder under 300
m, grundtakst
Tillæg til infrastrukturanlæg, ledninger ol. over 2.000 m² / længde
over m
Maksimum beløb for infrastrukturanlæg, ledninger ol.

Pr. enhed

Kr. 500,-

Pr. enhed

Kr. 500,-

Pr. enhed

Kr. 1.000,-

I alt

Kr. 12.500,-

Diverse arealansøgninger
Arealanvendelse til både, containere, hundehold, ol., (træder først i
kraft, når der foreligger vedtægter for både og hunde).
Hovedforsyningsanlæg (teknisk bygværk samt kloak-, vand-, el- og
teleledninger), grundtakst
Tillæg for ledningsanlæg over 50 m’s længde.
Overdragelse af brugsret / ejerskifte
Ændrede forhold / anvendelse inkl. Nedrivning
Dispensationsansøgning, grundtakst
Dispensationsansøgning, tillægstakst ved nabohøring, grundtakst
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Pr. enhed

Kr. 250,-

Pr. anlæg

Kr. 500,-

Pr. 100 m
Pr. bygning
Pr. bygning
Pr. sag
Pr. sag

Kr. 10,Kr. 500,Kr. 500,Kr. 500,Kr. 500,-
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Byggesagsbehandling
Ved byggesagsbehandling gælder nedenstående takser. Gebyrerne er fastsat i henhold til
Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri. Gebyrsatserne fremgår af Bilag 4. til Bygningsreglement 2006.
Gebyret forfalder til betaling, når byggetilladelsen kan meddeles.
Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde tilladelsen, indtil gebyret er betalt.

Enfamiliehuse
Byggetilladelse til énfamiliehuse

Pr. stk.

Kr. 500,-

Gebyret dækker, at kommunen leverer husnummerskilt og B-nummerskilt.

Andet byggeri
Andet byggeri til og med 200 m²
Andet byggeri, som overstiger 200 m²
Tillæg for andet byggeri, som overstiger 200 m²

Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. m²

Kr. 500,Kr. 500,Kr. 3,-

Pr. stk.
Pr. stk.

Kr. 500,Kr. 200,-

Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.

Kr. 400,Kr. 200,Kr. 100,Kr. 50,-

Skilte
Levering og montering af ekstra B-nummer skilte
Ekstra husnummer skilte

Bykort Salg af bykort
By kort i format A0
By kort i format A1
By kort i format A2
By kort i format A3
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Asfaltering
Ved udstedelse af grave- eller sprængningstilladelse, skal der senest ved entreprenørens
færdigmelding oplyses om forventet mængde asfalt til reetablering. Oplysningen anføres på den
pågældende ansøgningsblanket for enten grave- eller sprængningsarbejde, hvorefter den
administrativt registreres. Efter asfaltering er udført fremsendes faktura for asfalt og tillægsydelser
til den pågældende entreprenør.
Alle opgravningsmaterialer skal deponeres på et af Kommunen anvist sted, såfremt andet ikke er
aftalt og anført i grave- eller sprængningstilladelsen.
Alle priser gælder kun for Aasiaat, idet der skal påregnes tillæg for leveringsomkostninger, til
dækning af ydelser forbundet med levering af varm asfalt til andre byer og bygder.
Det påhvilet til enhver tid entreprenøren, at vedligeholde og levere en opgravning klar til
asfaltering.
Betingelser er nærmere beskrevet i ansøgningsskema til grave- og sprængningsarbejde. Ved tvivl
om bestemmelser, er det entreprenørens ansvar, at sørge for indhentning af alle relevante
oplysninger, inden arbejdet påbegyndes.
Beskrivelse
Færdigproduceret asfalt i
normal belastningsklasse
(veje og stier)
Færdigproduceret asfalt i
speciel belastningsklasse.

Enhed
Pr. ton

Pris i Dkk
3.665,-

Betingelse
Afhentes ved
værket

Tillæg pr. ton

Forhandles

Afhentes ved
værket

Udlægger + 1 mand

Pr. time

2.380,-

Pr. påbegyndt
time

Ståltromle + 1 mand

Pr. time

1.235,-

Pr. påbegyndt
time
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Andet
Ventetid
faktureres pr.
15 minutter.
Ventetid
faktureres pr.
15 minutter.
Excl. Anstilling
og afrigning af
udstyr.
Excl. Anstilling
og afrigning af
udstyr.
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Sprængsten og andre stenmaterialer
Ved indhentning af grave- eller sprængningstilladelse, skal der oplyses om forventet mængde
sprængsten eller andre stenmaterialer. Oplysningen anføres på den pågældende
ansøgningsblanket for enten grave- eller sprængningsarbejde, hvorefter den takseres til
opkrævning i fbm. udstedelse af tilladelse.
Til taksering anvendes mængder forudsat i projektmaterialet, (vedlægges ansøgning som bilag)
Takseret beløb kan reguleres, hvis ansøger på ansøgningstidspunktet giver oplysninger om
usikkerhed i forhold til forventet mængde. Kontrolmålinger kan foretages og beregning kan
efterfølgende justeres, med refundering eller meropkrævning til følge.
Er sprængsten overskydende materiale, sker transport til kommunens deponi for bygherres
regning. Ved takseret beløb på over kr. 25.000,- udstedes tilladelse først når betaling er modtaget.
Ved sprængning over 10.000 kbm. er beregnet takst op til 10.000 kbm. fast, mens der kan
forhandles for resterende mængde over 10.000 kbm. Ved mængde over 100.000 kbm., forhandles
der for hele mængden.

Takster for sprængsten og andre stenmaterialer
Takst for
Sprængsten
Sprængsten
Sprængsten
Sprængsten
Sprængsten
Sprængsten
Sprængsten
Sprængsten
Andre opgravningsmaterialer
Andre opgravningsmaterialer
Andre opgravningsmaterialer
Andre opgravningsmaterialer
Andre opgravningsmaterialer

Mængde mellem kbm.
< 1 – 1.000
< 1.000 – 2.500
< 2.500 – 5.000
< 5.000 – 10.000
< 10.000 – 25.000
< 25.000 – 50.000
< 50.000 – 100.000
< 100.000
< 1 - 100
< 100 – 1.000
< 1.000 – 10.000
< 10.000 – 100.000
< 100.000

Kr. pr. kbm.
50
45
40
35
30
25
20
15
35
30
20
10
5

Forhandling
Ikke muligt
Ikke muligt
Ikke muligt
Ikke muligt
Muligt*
Muligt*
Muligt*
Forhandles altid*
Ikke muligt
Ikke muligt
Muligt*
Muligt*
Forhandles altid*

*) Såfremt der ved forhandling ikke opnås enighed mellem parterne, fastsætter kommunen et
beløb.
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Forbrændingsanlæg, dumpe og modtagerstationer
Ved indlevering af affald til behandling- og modtagefaciliteterne i byer og bygder gælder
nedenstående takster. Taksterne er gældende for private borgere, institutioner samt erhverv.
Spildolie skal efter nærmere aftale afleveres til Aasiaat eller Ilulissat.
Forbrændingerne i Aasiaat og Ilulissat kan håndtere spildolie, således at den bortskaffes
forsvarligt.
Forventer man at skulle bortskaffe mere end 100.000 liter spildolie, skal Forvaltning for
Infrastruktur, Anlæg og Miljø kontaktes, da mængder i denne størrelse kræver en del planlægning
og koordinering. Priser og leveringsvilkår vil blive fastsat her.

Brændbart affald
For aflæsning op til 4 m³
For aflæsning op til 5 m³
For aflæsning af 7 m³
For aflæsning af 9 m³
For aflæsning af 10 m³ – 15 m³
For aflæsning af 16 m³ – 20 m³
For aflæsning af 21 m³ – 25 m³
For aflæsning af 45 m³
For aflæsning af komprimatorcontainer, 19 m³
For aflæsning af komprimatorcontainer, 22 m³
For aflæsning af komprimatorcontainer, 45 m³
Fortroligt affald pr. kg
Mindstepris for forbrænding af fortroligt affald pr. gang
For aflæsning af fortroligt papir o. lign. direkte i siloen pr. m³

Kr. 175,Kr. 250,Kr. 350,Kr. 500,Kr. 700,Kr. 1.000,Kr. 1.250,Kr. 2.500,Kr. 5.000,Kr. 5.500,Kr. 11.000,Kr. 10,Kr. 500,Kr. 300,-

Affald til genanvendelse
Wire pr. ton
Oprulning af wire, tillæg – pr. meter
Trawl, fiskenet og tovværk (uden stål/wire) pr. m³
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Kr. 4.500,Kr. 25,Kr. 750,-
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Ikke brandbart affald
0-5 m³ affald
7-9 m³ affald
10-15 m³ affald
Rent jordfyld, sprængsten og grus
Jernskrot pr. ton
Asbestholdigt affald, pr. m3

Kr. 290,Kr. 576,Kr. 886,Kr. 0,Kr. 2.415,Kr. 2.415,-

Usorteret affald afregnes efter timesats for mandskab og maskinel til sortering i rette bunker og
Afregnes herefter til gældende takster for mængdeaffald.

Farligt affald
Pumpbart olieaffald (spildolie) under 10.000 liter
Pumpbart olieaffald (spildolie) mellem 10.000 og 50.000 liter
Pumpbart olieaffald (spildolie) over 50.000 liter
Pumpbart olieaffald (spildolie) over 100.000 liter
Pumpbart organisk, eller – kemisk affald pr. m3
Kviksølvholdigt affald pr. ton
Akkumulatorer/blybatterier
Nikkel/cadmiumbatterier pr.kg.
Andet problemaffald så som glasfiber
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
Miljøbehandling af udtjente køretøj pr. time
Miljøbehandling af udtjente joller, både, m.fl. pr. time
Affald fra udtjente køretøj pr. kg.
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Kr. 1,Kr. 0.50,Kr. 0,25,Forhandling
Kr. 11.677,Kr. 20.373,Kr. 0,Kr. 19,efter regning
Kr. 322,Kr. 81,Kr. 12,Kr. 12,Kr. 0,Kr. 350,Kr. 350,Kr. 13,-
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Redningsberedskabet (Brandvæsnet)
Brandslukning inden for bymæssig bebyggelse finansieres igennem kommunens driftskonto.
Midlerne er afsat til formålet, derfor skal aktiviteter uden for planen betales, eksempelvis
nedenstående ydelser.
Blind/falsk brandalarm
Brandmandstime
Autosprøjte, time
Tankvogn, time
Slangetender, time
Stigevogn, time
18 meter stige, time, excl. køretøj
Mandskabsbil, stor, time
Mandskabs-/indsatslederbil, lille, time
Snescooter, time
ATV, time
EL/benzinpumpe, time
Generator, time
Gummibåd, time
Leje af mødelokale
Førstehjælpskursus 3 timer, pr. person
Førstehjælpskursus 6 timer, pr. person
Førstehjælpskursus 12 timer, pr. person
Brandkursus 3 timer, pr. person

Kr. 13.500,Kr. 290,Kr. 750,Kr. 700,Kr. 400,Kr. 750,Kr. 300,Kr. 400,Kr. 350,Kr. 400,Kr. 300,Kr. 200,Kr. 200,Kr. 400,Kr. 150,Kr. 350,Kr. 600,Kr. 1.000,Kr. 450,-

Priser er pr. stk./time, excl. mandskab samt evt. leveringsomkostninger.
Redningsberedskabets køretøjer/materiel udlejes kun med mandskab jf. standardudrykning samt
opgave.
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Servicehuse i bygderne
Servicehuse skal have en bestyrelse. Denne skal i samarbejde med bygdekontoret udarbejde
retningslinjer, således at brugernes behov kan imødekommes. Der kan være lokale forskelle for
disse retningslinjer, bygdekontorets overvejelser kan være afgørende for driftens opbygning.
Betaling skal ske i bygdekontoret ved køb af ydelser, listet herunder, adresse og åbningstider
findes på bagerste side.

Vask af tøj
Tørretumler
Bad
Leje af storstuen i servicehuset
Leje af storstuen i servicehuset efter lukke tid
Overnatning
Overnatning for en familie
Skindbearbejdning
Arbejde med husflid og sløjd

Pr. vask
Pr. gang
Pr. gang
Pr. time
Pr. gang
Pr. nat
Pr. nat
Pr. gang
Pr. gang
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Kr. 25,Kr. 25,Kr. 20,Kr. 150,Kr. 200,Kr. 250,Kr. 400,Kr. 100,Kr. 25,-
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Dyr
Det er ikke et lovkrav, at nedenstående skadesdyr skal bekæmpes vedvarende. Der er en
begrænset bevilling i forhold til kontoen, derfor skal aktiviteten planlægges nøje. Skadedyr skal
bekæmpes i det omfang, det er problem for det omgivne miljø.
Det lokale driftsområde oplyser, når aktiviteten skal iværksættes. Dette skal ske ved lokale opslag
eller det meddeles over radioen.
Det er kun hundeskyderen der må aflive hunde og katte. Kommunen skal kontaktes, hvis en hund
skal aflives. Kontakt oplysninger findes på bagerste side.
Oprettelse af hundeplads omfatter ikke arealtildeling, men er til udgifter forbundet med fastgørelse
af kæder til fjeld etc.
Idet der ikke har kommunale hundeskydere i alle byer/bygder, benyttes freelance hundeskydere til
aflivning af hunde og katte.
Skadedyrsbekæmpelse Rævehale
Ravnefødder
Haj hjerte

Pr. hale
2 stk.
Pr. stk.

Kr. 125,Kr. 25,Kr. 50,-

Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. bolt
Pr. hale
Pr. kat

Kr. 300,Kr. 225,Kr. 150,Kr. 50,Kr. 50 kr.
Kr. 100 kr.
Kr. 50 kr.

Priser for uberettiget aflivet hunde
Voksen tæve
Voksen hanhund
Unghund (4-12) mdr.
Hvalp
Oprettelse af hundeplads
Aflivning af hunde og katte udført af freelance hunde- og katte skyder
Katte tilladelsesgebyr

Priser for hundemedicin
Alle hunde skal vaccineres mod 2 forskellige sygedomme. Dette er lovkrav,
Kommunen fører register over de hunde som har fået vaccine. Kommunen afholder udgifterne til
vaccinationer, disse tilbageføres af Selvstyret. Derfor er det vigtigt, at borgerne og kommunen
samarbejder i forhold til emnet, således register og omfanget af vacciner stemmer overens med
hinanden.
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Vacciner og medikamenter kan købes i Sullissivik eller i Forvaltning for Anlæg & Miljø,
åbningstider og adresser findes på bagerste side.
Bændelorm
Diarre eller opkast
Pencillin salve til små sår
Ormekur
P-sprøjte
Vaccine til hvalpe mod hundesyge og parvovirus
Penicillin
Dårlige poter
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Kr. 155,Kr. 20,Kr. 25,Kr. 80,Kr. 95,Kr. 65,Kr. 155,Kr. 55,-
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Øvrige serviceydelser
Det er ikke alle driftsområder som kan levere nedenstående ydelser. Spørg hos Sullissivik hvis du
er i tvivl, åbningstider og adresser findes på bagerste side.
For bistand fra kommunens entreprenør afdeling
Andre opgaver såsom reparation af hundeslæde
Hundeslæde, 7 brædder
Pr. brædde herudover
Køreplader pr. kvm./ døgn

Pr. time
Pr. time

Kr. 250,Kr. 70,Kr. 2.900,Kr. 200,Kr. 10,-

Ligkiste
Voksne
Børn
Spædbarn

Kr. 6.000,Kr. 2.000,Kr. 0,-

Gravkors
Voksne
Børn
Spædbarn

Kr. 1.000,Kr. 500,Kr. 0,-

Motoriserede køretøj
Leje af motoriserede køretøjer, herunder ATV’er og snescootere, er kun muligt i de steder, hvor
det ikke er muligt at leje fra private udlejningsfirmaer. Ved leje af motoriseret køretøj skal en
kommunal entreprenør yde bistand derfor kommer de antal timer som der er brugt oveni. Andre
køretøjer afregnes i forhold til køretøjets størrelse og art, denne afregnes pr. time forbrug og
aftales med den driftsansvarlige ved det pågældende sted.
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Dagrenovation eller natrenovation
Ansvarsområdet indenfor dag- og natrenovation skal være omkostningsneutralt. Det vil sige, at
indtægterne fra taksterne herfra skal dække omkostningerne, således rammen kan overholdes.
Der er tre forhold der er vigtige, at være opmærksom på, når det gælder disse takster, hvilket er
tilmelding, ændring og afmelding.
Det skal ske inden 15. i måneden, og har effekt fra løbende måned plus 30 dage. Det gælder for
alle tre forhold. Borgerne skal henvende sig hos Sullissivik for at foretage nævnte forhold.
Affaldsregulativer håndterer hvorledes serviceniveauet i en by eller en bygd skal være, disse skal
borgerne være opmærksom på, da der kan være lokale forskelle.
De enkelte lokaliteter arbejder med mindst to gange tømninger, da regulativet foreskriver dette.
Det sker for at lette arbejdsgangen og dermed mindske omkostninger som er forbundet til
ansvarsområdet. Prisen for denne særtilfælde er det mindste beløb i takstbladet, derfra lægges
prisen for en gang tømning ved ekstra ydelse osv.
Til opsamling af natrenovation i tørklosetter med pose, må kun benyttes de af Kommunen
leverede eller godkendte poser. Der må kun anvendes tørklosetter, som er godkendt af
Qaasuitsup Kommunia.

Byer og bygder
Antal tømninger
1 tømning
Pr. uge
2 tømninger
Pr. uge
3 tømninger
Pr. uge
4 tømninger
Pr. uge
5 tømninger
Pr. uge

Pris pr. måned
160 kr.
285 kr.
360 kr.
385 kr.
410 kr.

NB!
Det er vigtigt at være opmærksomme på, at ovenstående ydelser gælder separat for
dagrenovation og natrenovation. Disse to er separat aktiviteter med to forskellige budgetter.
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Skorstensfejning
Der skal foretages skorstensfejning to gange årligt, det er lovkrav. Forvaltningen har udliciteret
opgaven. Huse hvor der er foretaget skorstensfejning registreres af kommunens
samarbejdspartner, således at lovens bestemmelser efterleves. Pris for ydelsen fremgår i tabellen
forneden, nærmere beskrivelse af tekniske detaljer kan udleveres af forvaltningen eller af
bygdekontoret i det pågældende sted.

Skorstensstørrelse
Lille, under 110 Mcal/h
Stor, over 110 Mcal/h

Kr. 490,Kr. 1.185,-

Skorstenstørrelsen er fastsat efter kedlens størrelse.
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Takster for fritidsaktiviteter
Lovgrundlag
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. september 1988 om lokaler og udendørsanlæg til
børne- og ungdomsorganisationer.
I henhold til § 1 og § 2 skal kommunen anvise egnede lokaler såsom skoler og andre lokaler og
udendørsanlæg med fornødent udstyr til godkendte børne- og ungdomsorganisationer uden
betaling.
§ 4 angiver, at der kan opkræves leje til dækning af anlæggets drift.

Leje af haller eksklusiv Uummannaq og Aasiaat:
Hal for klubber
Hal til træning i øvrigt
Hal til alkoholfrit arrangementer
Hal med alkoholudskænkning
Cafeteria til alkoholfrit arrangement
Cafeteria med alkoholudskænkning
Mødelokale
Bordtennis, bordfodbold, air -hockey
Bord
Stol
Madras
Vask pr. maskine (kun foreninger)
Tørretumbler (kun foreninger)

Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr.½ time
Pr. dag
Pr. dag
Pr. dag

Kr. 40,Kr. 250,Kr. 350,Kr. 1.500,Kr. 200,Kr. 400,Kr. 300,Kr. 10,Kr. 25,Kr. 15,Kr. 50,Kr. 25,Kr. 25,-

Minihaller
Minihal for klubber
Minihal for andre
Minihal til alkoholfrit arrangement
Minihal for alkoholudskænkning
Minihal lille rum til private
Minihal

Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. dag
Pr. dag

Kr. 30,Kr. 150,Kr. 150,Kr. 300,Kr. 800,Kr. 1.500,-

Pr. dag

Kr. 500,-

Klubhusleje
Klub
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Motionscenter
Motionscenter
Motionscenter
Motionscenter
Motionscenter
Motionscenter
Sauna / helsekabine pr. person
Sauna / helsekabine

Pr. gang
10 turs kort
Månedskort
½ års kort
1 års kort
Pr. time
10 turskort

Kr. 40,Kr. 250,Kr. 350,Kr. 1.500,Kr. 2.500,Kr. 40,Kr. 300,-

Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. døgn
Pr. døgn
Pr. døgn
Pr. døgn
Pr. døgn

Kr. 400,Kr. 600,Kr. 300,Kr. 300,Kr. 300,Kr. 4.000,Kr. 2.000,Kr. 7.000,Kr. 4.000,Kr. 300,-

Kulturhus ”Sermermiut” - priser for privat leje
Store sal til alkoholfrit arrangement
Store sal med alkoholudskænkning
Konferencerum til alkoholfrit arrangement
Mødelokale til alkoholfrit arrangement
Mødelokale med alkoholudskænkning
Stort lydanlæg i huset
Mindre lydanlæg i huset
Stort lydanlæg ud af huset
Mindre lydanlæg ud af huset
Konferencepakke

Lejepriser for foreninger
Store sal til alkoholfrit arrangement
Store sal med alkoholudskænkning
Konferencerum til alkoholfrit arrangement
Mødelokale til alkoholfrit arrangement
Mødelokale med alkoholudskænkning

Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time

Kr. 65,Kr. 250,Kr. 65,Kr. 65,Kr. 150,-

HUSK: For alle lejemål skal der inden leje indgås lejekontrakt.
Der kan kræves depositum. ”Sermermiut” stilles til rådighed for korsangerforeningerne.

Andre takster
Skolepasning pr. barn
Deltagergebyr til fritidsundervisning voksne
Deltagergebyr venskabsbyrejser for Ilu. og Qas.
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Pr. mdr.
Pr. sæson
Pr. rejse

Kr. 250,Kr. 100,Kr. 2.000,-
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Folkebiblioteket
Fastsættelse af gebyrer er fastsat på baggrund af Landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979
om biblioteksvæsenet samt Landstingsforordning nr. 5 af 12. maj 2005 om ændring af
Landstingsforordning om biblioteksvæsenet.

Låneregler
Det er gratis at benytte biblioteket.
Lånetiden er normalt 1 måned, men kan være kortere for nogle materialer.
Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret. Overskrider du lånetiden, skal du
betale gebyr.
Du kan reservere materialer, der er udlånt.
Bortkomne eller ødelagte materialer skal erstattes efter bibliotekets skøn. Det
erstattede materiale tilhører biblioteket.
Ved misbrug af biblioteket eller ved ikke betalt gæld, vil det ikke længere være muligt at låne.

Bødetakster
Børn & unge
Kr. 10,Kr. 15,Kr. 20,Kr. 50,-

Lånetiden overskredet op til 14 dage
Første hjemkaldelse
Anden hjemkaldelse
Regning

Voksne
Kr. 20,Kr. 30,Kr. 40,Kr. 100,-

Personer under 18 år regnes for børn.

Erstatningspriser
Bøger til voksne og børn
Tegneserier og pegebøger
Blade / Tidsskrifter
Video + DVD
CD LYD + mp3 + Audio
CD + CD-ROM (Tilhørende)
DVD-ROM, CD-ROM, PS2 + PS3
Lydbøger (pr. boks) & covers til DVD m.v.

Kr. 300,Kr. 150,Kr. 75,Kr. 600,- / kr. 250,Kr. 250,Kr. 150,Kr. 700,Kr. 50,-
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Dagtilbud
Lovgrundlag for fastsættelse af dagtilbudstakster:



Inatsisartutlov nr.16 af 3. dec. 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i
førskolealderen.
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk
udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

I henhold bekendtgørelsens § 1 stk. 2. fastsættes taksterne på grundlag af kommunens udgifter til
pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og de økonomiske forhold
hos den eller de betalingspligtige. Taksterne fastsættes efter skala i § 3 for indtægter:
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Takster for dagtilbud i Qaasuitsup Kommunia for 2016

Qaasuitsup Kommunia-ni 2016-imi ulluunerani neqoroorutini
akigititat
Takster for Dagtilbud i Qaasuitsup Kommunia 2016
Isertitat/ Indkomster
Fra
Til

Vuggestue

Børnehave

Dagpleje

Fritidshjem

0

149.999

263

262

210

222

150.000

174.999

439

393

350

371

175.000

199.999

439

393

350

371

200.000

224.999

439

393

350

371

225.000

249.999

527

393

350

371

250.000

274.999

966

393

630

371

275.000

299.999

1.229

785

981

741

300.000

324.999

1.405

916

1.051

741

325.000

349.999

1.581

1.047

1.191

741

350.000

374.999

1.756

1.178

1.331

741

375.000

399.999

1.844

1.243

1.471

741

400.000

424.999

1.932

1.374

1.611

741

425.000

449.999

2.107

1.505

1.681

741

450.000

474.999

2.371

1.636

1.821

741

475.000

499.999

2.459

1.766

1.961

741

500.000

549.999

2.546

1.897

2.101

741

550.000

599.999

2.634

2.028

2.241

741

600.000

649.999

2.722

2.159

2.382

741

650.000

699.999

2.810

2.224

2.452

741

700.000

749.999

2.898

2.224

2.592

889

750.000

799.000

2.985

2.290

2.732

889

3.073

2.355

2.802

1.037

800.000

opefter
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Qaasuitsup Kommunia

Noah Mølgaardip aqq. 9
Box 1023
3952 Ilulissat
E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl
Telefon: 94 78 00
Telefax: 70 11 77
Åbningstider gældende for alle Servicecentre
Mandag – Fredag
Kl. 09:00 – 15:00
Sullissivik adresser
Qaanaaq
Servicecenter Qaanaaq
B-44 A
3971 Qaanaaq

Ilulissat
Servicecenter Ilulissat
Kaaleeraq Poulsenip aqq. 3
3952 Ilulissat

Upernavik
Servicecenter Upernavik
Napparsimaviup aqq. B-915
3962 Upernavik

Qasigiannguit
Servicecenter Qasigiannguit
S M Saxtorphsvej 1
3951 Qasigiannguit

Uummannaq
Servicecenter Uummannaq
Sanatoriamut B-710
3961 Uummannaq

Aasiaat
Servicecenter Aasiaat
Niels Egedes Plads 1
3950 Aasiaat

Qeqertarsuaq
Servicecenter Qeqertarsuaq
Holten Møllerip aqq. 3D
3953 Qeqertarsuaq

Kangaatsiaq
Servicecenter Kangaatsiaq
B-478
3955 Kangaatsiaq
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