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Genberegning af Kultur- og Fritidsudvalgets takster  
 
Kultur- og Fritidsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i de 
tekniske ændringer til budgetforslag 2021.  
 
Taksterne på Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår nedenfor.   
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Benævnelse: Bibliotekerne – Erstatninger ved bortkomne materialer 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: 
Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 28 dage efter endt lånetid, 
betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket 
udsender derfor en regning. 

Kalkulationsprincip:  

Der er ikke fastsat regler for erstatning i lov eller bekendtgørelse. 
Spørgsmål om erstatning skal derfor afgøres ud fra almindelige 
erstatningsretlige regler. 

Bortkommet eller ødelagt materiale skal derfor erstattes med 
genanskaffelsesprisen for det pågældende materiale. Udover 
erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. 
licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af 
følgeudgifter. 

Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan findes, benyttes 
bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor. 

Standardpriserne vurderes fortsat som dækkende for den 
gennemsnitlige genanskaffelsespris. 

Bemærkninger: 

Ud over erstatningskravet betales det eventuelt påløbne gebyr for 
overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer, 
der er lånt uden for København. Når kravet er oprettet, overgår 
sagen efterfølgende til Københavns Kommunes 
opkrævningsenhed. 

Det er ikke muligt at opgøre delindtægter på dette område, da 
indtægterne ikke udspecificeres på separate konti. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Bog 255 255 255  

2. Tegneserie 85 100 100  

3. Tidsskrift 85 85 85  

4. 
Sammensatte materialer (bog med cd, 
dvd, etc.) 

560 560 560  

5. Lydbøger pr. enkelt cd, bånd etc. 210 210 210  

6. Konsolspil, cd-rom 665 665 665  

7. Musik-cd 180 180 180  

8. Film 460 460 460  

9. Øvrige materialer 255 255 255  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående takster 
(mio. kr.) 

0,33 mio. 
kr. 

0,30 mio. 
kr.  

0,30 mio. 
kr.  
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Benævnelse: Bibliotekerne – Overskridelse af lånetiden 

Hjemmel: 
Kulturministeriet. Lov nr. 100, ændret d. 30/01/2013, om 
Biblioteksvirksomhed § 21. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: 

Gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinjer og 
beløbsstørrelser, der er angivet i lov om Biblioteksvirksomhed § 21. 
Lovens maksimum er bragt i anvendelse på samtlige voksen- og 
børnetakster. 

Kalkulationsprincip:  Lovens maksimumgrænse. 

Bemærkninger: 

Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt.  

Indtægten har de seneste år været faldende på grund af en 
generel faldende mængde af fysiske udlån og flere ordninger for 
betaling.  

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. 0-7 dage – Voksen 20 20 20  

2. 0-7 dage – Barn 10 10 10  

3. 8-30 dage – Voksen 120 120 120  

4. 8-30 dage – Barn 55 55 55  

5. Over 30 dage – Voksen 230 230 230  

6. Over 30 dage – Barn 120 120 120  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

8,9 
mio.kr. 

8,5 mio. 
kr. 

8,5 mio. 
kr. 
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Benævnelse: 
Entré Københavns Museum, Thorvaldsen Museum og Nikolaj 
Kunsthal 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten og museumsloven. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  
Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, 
næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel 
prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 

Entrébilletten giver adgang til Københavns Museum, Thorvaldsen 
Museum og Nikolaj Kunsthal i 48 timer. 

På alle tre institutioner vil der være gratis adgang for de 
målgrupper, der nævnes i museumslovens § 14, herunder 
skoleelever og børn og unge under 18, samt en ugentlig dag med 
gratis adgang for alle besøgende. 

Grupperabat (minimum 10 personer) på 10%. 

Bemærk at den samlede indtægt for 2018 og 2019 kun dækker 
over Thorvaldsen Museum og Nikolaj Kunsthal.  

Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Voksen – Entré 70 90 90  

2. Studerende – Entré 50 
ingen  

særpris 
ingen  

særpris 
 

3. Årskort  180 180 180  

4. 
Entré i forbindelse med 
særarrangementer og eksterne 

samarbejder1 
- - -  

5. 
Ugentlig dag med gratis adgang for alle 
besøgende 

Gratis Gratis Gratis  

6. 
Målgrupper, der nævnes i 
Museumsloven, herunder skoleelever 
og børn og unge under 18 

Gratis Gratis Gratis  

7. 
Pensionister – Entré (Thorvaldsens 
Museum og Nikolaj Kunsthal i 2019-
2022) 

Gratis Gratis  Gratis   

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

2 mio. kr. 
6,5 mio. 

kr. 
6,6 mio. 

kr. 
 

Note 1: Entrépriser i forbindelse med særarrangementer og eksterne samarbejder, fx Copenhagen card og Kulturpas, kan 
variere fra de almindelige takster. 
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Benævnelse: Svømmehalstakster 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  
Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, 
næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel 
prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 

Det er ikke muligt at anvende klippekort i weekenderne i Valby 
Vandkulturhus og Øbro-Hallen. 

Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt.  

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Voksen – Enkeltbillet 45 45 45  

2. Voksen – Grøn tid1 25 25 25  

3. Voksen – Rabatkort 12 klip 450 450 450  

4. Voksen – Årskort grøn tid1 915 915 915  

5. Barn2 – Enkeltbillet 25 25 25  

6. Barn2 – Grøn tid1 15 15 15  

7. Barn2– Rabatkort 12 klip 250 250 250  

8. 
Pensionist/studerende/barn - Årskort 
grøn tid1 

455 455 455  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

15,4mio.kr. 
15,4mio. 

kr. 
15,4 mio. 

kr. 
 

Note 1: Grøn tid gælder mandag til fredag kl. 6-15. På Bellahøj Svømmestadion gælder grøn tid 8-15. I 
weekenderne gælder grøn tid i den første morgentime i Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, 
Hillerødgade Bad, Vesterbro Bad og Sundby Bad. Øvrige svømmehaller er ikke omfattet af grøn tid i 
weekenden. 

  Note 2: Prisen gælder for børn i alderen 7-14 år. Alle børn under 7 år har gratis adgang . 
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Benævnelse: Weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  
Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, 
næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel 
prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 
Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt.  

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Voksen - Weekendbillet 55 55 55  

2. Barn – Weekendbillet 30 30 30  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående takster 
(mio. kr.) 

 0,35 mio. 
kr. 

0,35 mio. 
kr. 

 0,35 
mio. kr. 
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Benævnelse: Takster i Øbro-hallens kurbad 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  
Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, 
næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel 
prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 

Taksterne i Øbro-Hallens Kurbad differentieres mellem hverdag 
og weekend.  

Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. 
Voksen, studerende – Enkeltbillet, 
hverdag 

110 110 110  

2. Pensionist – Enkeltbillet, hverdag 50 50 50  

3. Pensionist – Årskort, hverdag 1.500 1.500 1.500  

4. 
Voksen, studerende – Enkeltbillet, 
weekend 

150 150 150  

5. Pensionist – Enkeltbillet, weekend 60 60 60  

6. Pensionist - Årskort – weekend 1.500 1.500 1.500  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

4,0 mio. 
kr. 

4,0 mio. 
kr. 

4,0 mio. 
kr. 

 

 
  



BILAG  

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 
TAKSTER I 2021 

 

10 

 

Benævnelse: 
Svømmehaller som benyttes af Københavns Kommunale 
Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  
Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år og 
næste gang er til budget 2023. 

Bemærkninger: 
Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Institution – Enkeltbillet 13 15 15  

2. Institution - Rabatkort 12 klip  118 120 120  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

0,8 
mio.kr. 

0,8 mio. 
kr. 

 0,8 mio. 
kr. 
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Benævnelse: Takster for udlån af idrætsfaciliteter - forvaltningsdækkende 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  

Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år. Da 
takster for helbane og samt squash og badminton er vedtaget med 
budget 2019 og fremskrives næste gang til budget 2023, 
fremskrives nedenstående takster ligeledes til budget 2023. Med 
henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 

Taksten er for en times brug af faciliteten. Ved samtidig 
reservation af 6 eller flere timer kan der kan gives op til 20 
procents rabat på taksten. 

Bordtennis, petanque, bordfodbold og airhockey er gratis visse 
steder, hvor faciliteten ikke kan bookes på forhånd. 

Takster i 2019 og 2020 fremgår ikke, da de er forskellige på tværs 
af forvaltningen. 

Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. 
Helbane (fx håndbold, volleyball, basket 

og tennis) – peak / off-peak1 
  

500 / 
350 

 

2. 
1/2 + 1/3 bane (volleyball, basket m.m.) – 
peak / off-peak 

  250 / 175  

3. 
1/4 bane (badminton, mini tennis, 

pickleball mm.) - peak / off-peak1 
  120 / 80  

4. Squashbaner - peak / off-peak1   120 / 80  

5. Padeltennis (inde og ude)   195  

6. 2v2 bane   150  

7. Bordtennis, petanque og billard   50  

8. Bordfodbold/Airhockey   30  

9. 
Udendørs 11-mandsbane (kunst- og 
naturgræs) - peak / off-peak 

  
700 / 

550 
 

10. 
Udendørs 7-mandsbane og mindre 
(kunst- og naturgræs) - peak / off-peak 

  450 / 300  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående takster 
(mio. kr.) 

28,3 
mio. kr. 

 28,3 mio. 
kr. 

28,3 mio. 
kr. 

 

Note: Peak betegnes som hverdage kl. 16-20 og i weekender kl. 10-16. Øvrig tid betegnes som off-peak. 
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Note 1: Takster for helbane samt squash og badminton er vedtaget med budget 2019 med virkning fra 1. januar 2019.  
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Benævnelse: Takster for udlån af idrætsfaciliteter – specifikke 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  

Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år. Da 
takster for helbane og samt squash og badminton er vedtaget med 
budget 2019 og fremskrives næste gang til budget 2023, 
fremskrives nedenstående takster ligeledes til budget 2023. Med 
henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 

Taksterne er som udgangspunkt for en times brug af faciliteten, 
entrétakst til skøjtehaller og legeland giver dog adgang i hele 
åbningstiden. 

Ved samtidig reservation af 6 eller flere timer kan der kan gives op 
til 20 procents rabat på taksten. 

Atletikfaciliteter er gratis visse steder, hvor faciliteten ikke kan 
bookes på forhånd.  

Takster i 2019 og 2020 fremgår ikke, da de er forskellige på tværs 
af forvaltningen. 

Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt. 
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 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. 
Svanemøllehallen og Ryparken, 

tennisbane - peak / off-peak1 
  

250 / 175 
 

2. Ørestad Streethal, betonbane   20  

3. Prismen, indendørs klatring   60  

4. Sundby Idrætspark, atletikfaciliteter    360  

5. 
Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - 
under 30 personer  

  
500 

 

6. 
Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - 
under 50 personer 

  
750 

 

7. 
Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - 
under 100 personer 

  
1.000 

 

8. 
Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - 100 
personer eller flere 

  
1.500 

 

9. 
Ørestad og Østre skøjtehal, hel 
skøjtebane 

  
1.000 

 

10. 
Ørestad og Østre skøjtehal - Entré 
voksen 

  
40 

 

11. Ørestad og Østre skøjtehal - Entré børn   20  

12. GMC, legeland – Entré   65  

13. GMC, floating - to personer / én person2   400 / 250  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

1,7 mio.kr. 1,7 mio.kr. 1,7 mio.kr.  

Note 1: Peak betegnes som hverdage kl. 16-20 og i weekender kl. 10-16. Øvrig tid betegnes som off-peak. 
Note 2: Taksten for GMC, floating giver adgang 1,25 time. 
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Benævnelse: 
Takster for udlån af faciliteter i La Fit motionscenter, Grøndal 
Multicenter 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  

Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år. Da 
takster for helbane og samt squash og badminton er vedtaget med 
budget 2019 og fremskrives næste gang til budget 2023, 
fremskrives nedenstående takster ligeledes til budget 2023. Med 
henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 

Takster i 2019 og 2020 fremgår ikke, da de ikke tidligere har været 
politisk besluttede. 

Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Endagsbillet   50  

2. Klippekort - 10 klip   375  

3. Medlemskab - 1 måned   299  

4. Medlemskab - 3 måneder   749  

5. Medlemskab - 6 måneder   1.299  

6. Medlemskab - 12 måneder   2.399  

7. Pensionist-medlemskab - 1 måned   290  

8. Pensionist-medlemskab - 3 måneder   600  

9. Pensionist-medlemskab - 6 måneder   1.100  

10. Pensionist-medlemskab - 12 måneder   2.000  

11. Medlemskab, børn - 1 måned   145  

12. Løbende medlemskab PBS    199  

13. 
Udleje af fitnesslokale - peak / off-peak, 
pr. time1 

  
500 / 350 

 

14. Udleje af bikesal, pr. time   750  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående takster 
(mio. kr.) 

 1,8 
mio.kr. 

1,8 mio. 
kr. 

1,8 mio. 
kr. 

 

Note 1: Peak betegnes som hverdage kl. 16-20 og i weekender kl. 10-16. Øvrig tid betegnes som off-peak. 
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Benævnelse: Takster for udlån af lokaler – forvaltningsdækkende 

Hjemmel: Kommunalfuldmagten 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  

Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, 
næste gang med budget 2025. Med henblik på en enkel 
prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 

Taksterne gælder kun for udlån af lokaler til formål, der ligger 
indenfor kultur- og fritidsområdet, og gælder ikke for udleje til 
private formål eller ikke-kommunale formål.  Udleje af lokaler til 
borgeres private fester og sammenkomster skal ske til 
omkostningsprisen mens udleje til ikke-kommunale formål skal ske 
til markedsprisen.  

Forvaltningens ejendomme kategoriseres i budget, standard og 
attraktivt pba. ejendommens stand, lokation, faciliteter og 
efterspørgsel. En ejendoms kategorisering kan ændres ved 
længerevarende ændring i forudsætningerne for 
kategoriseringen. 

De enkelte lokaler kategoriseres på baggrund af størrelse: Lille (0-
49 personer), mellem (50-99 personer), stor (100-249 personer), 
konferencelokaler (250-499 personer), eventlokaler (500 
personer eller flere). 

Taksten er for en times brug af faciliteten. Institutionerne 
bestemmer selv i hvilke tidsintervaller faciliteten kan udlånes. 

Ved lån der strækker sig over flere dage, er tidsrummet kl. 23 til 7 
uden beregning, forudsat at lokalet ikke anvendes i denne periode. 

De enkelte institutioner har mulighed for at sætte priserne ned i 
forbindelse med arrangementer, hvor institutionen er 
medarrangør. 

Takster i 2019 og 2020 fremgår ikke, da de er forskellige på tværs 
af forvaltningen. 
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 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Lille lokale, budget   120  

2. Lille lokale, standard   170  

3. Lille lokale, attraktivt   220  

4. Mellem lokale, budget   220  

5. Mellem lokale, standard   270  

6. Mellem lokale, attraktivt   320  

7. Stort lokale, budget   320  

8. Stort lokale, standard   420  

9. Stort lokale, attraktivt   520  

10. Konferencelokale, budget   520  

11. Konferencelokale, standard   620  

12. Konferencelokale, attraktivt    770  

13. Eventlokale, budget   770  

14. Eventlokale, standard   970  

15. Eventlokale, attraktivt   1.170  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

 6,3 
mio.kr. 

6,3 mio. 
kr. 

6,3 mio. 
kr. 
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Benævnelse: Gebyrer for foreninger  

Hjemmel: 

Det fremgår af Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4, at 
Borgerrepræsentationen kan beslutte, at der opkræves et gebyr 
ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørs anlæg, 
hvis kommunen yder frivillige supplerende tilskud til 
driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private 
lokaler. Gebyret skal indgå i den pulje, kommunen anvender til 
frivillige supplerende lokaletilskud inden for området. Der er ikke 
fastsat regler for den konkrete fastsættelse af gebyrets størrelse. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: 

Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 
Taksterne er på nuværende tidspunkt fastsat med henblik på at 
opnå det besluttede potentiale i Budget 2019. Gebyret er knyttet til 
faciliteten og afhænger derfor ikke af antallet af deltagere.  

Kalkulationsprincip:   

Bemærkninger: 

Ordningen trådte i kraft 1. juli 2019. 

Taksterne bør tages op til fornyet behandling i forbindelse med 
Budget 2022 på baggrund af de opnåede erfaringer. 

Det er ikke muligt at opgøre delindtægter for gebyrerne. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Idrætshal (1 time) 40 40 40  

2. Skole-/gymnastiksal (1 time) 20 20 20  

3. Tennisbane (1 time) 20 20 20  

4. Badmintonbane (1 time) 10 10 10  

5. Squashbane (1 time) 10 10 10  

6. Mindre bevægelseslokale (1 time) 10 10 10  

7. Faglokale (1 time) 20 20 20  

8. Undervisningslokale (1 time) 10 10 10  

9. Kunstgræs- og græsbane – hel (1 time) 40 40 40  

10. Kunstgræs- og græsbane – halv (1 time) 20 20 20  

11. Svømmebassin (1 time) 40 40 40  

12. Svømmebane (1 time) 10 10 10  

13. Undervisningsbassin (1 time 20 20 20  

14. Øvrige – fulde faciliteter (1 time) 40 40 40  

15. Øvrige – delvise faciliteter (1 time) 20 20 20  

16. Øvrige – mindre faciliteter (1 time) 10 10 10  
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Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

7,0 
mio.kr. 

10,5 mio. 
kr. 

 10,5 mio. 
kr. 

 

 

Benævnelse: Gebyr ved for sent anmeldt adresseflytning 

Hjemmel: 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse af lov om Det 
Centrale Personregister § 58, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, nr. 1-3, 5. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Kalkulationsprincip:  
Gebyret er fastsat til 1.000 kr. med mulighed for at graduere op til 
1.500 kr. alt efter den specifikke hændelse. Gebyret pålægges ved 
for sent anmeldt flytning til ny adresse eller ved fejl i adressen. 

Bemærkninger:  

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Gebyr ved for sent anmeldt flytning 1.000 1.000 1.000  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

1,0 mio.kr. 
1,0 mio. 

kr. 
1,0 mio. 

kr. 
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Benævnelse: 
Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af 
personlige tillæg 

Hjemmel: 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 
Lov om social pension, bekendtgørelse 1208 af 17. november 2017 
§ 14. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: 
Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse reguleres med 
satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af 
Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned. 

Kalkulationsprincip:  
I beregningen er den udmeldte satsreguleringsprocent for 2021 
på 2,0 pct. benyttet, og der er afrundet til nærmeste 50 kr. 

Bemærkninger: 

Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt 
tillæg til pensionister. Vejledende supplerende 
minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på 
plejehjem og i beskyttet bolig mv. Der er fastsat en vejledende 
formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører 
likvid formue. 

Da der er tale om beløbsgrænser for tildeling af tillæg til 
folkepensionister, giver det ikke mening at beregne indtægter. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. 
Vejledende rådighedsbeløb, enlige 
pensionister (kr. pr. måned) 

6.350 6.450 6.550  

2. 
Vejledende rådighedsbeløb, gifte 
pensionister (kr. pr. måned) 

10.050 10.250 10.450  

3. 
Vejledende supplerende 
minimumsrådighedsbeløb, enlige 
pensionister (kr. pr. måned) 

1.900 1.950 2.000  

4. 
Vejledende supplerende 
minimumsrådighedsbeløb, gifte 
pensionister (kr. pr. måned) 

3.050 3.100 3.150  

5. 
Vejledende formuegrænse for enlige og 
gifte (kr. pr. måned) 

70.000 71.400 72.850  
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Benævnelse: 
Pris på adresseforespørgsel, husejerattester og bopæls- og 
civilstandsattester 

Hjemmel: 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5 af 9. januar 2013, om 
Det Centrale Personregister § 3, stk. 4. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen. 

Prisfastsættelsesprincip: 

Der er i 2013 fastsat en øvre beløbsgrænse for gebyret på 75 kr., 
som reguleres fra og med 2014 én gang årligt med den forventede 
pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. I 2021 svarer 
maksimumsgrænsen til 84,98 kr.   

Kalkulationsprincip:  
Lovens maksimumsgrænse, som nedrundes til nærmeste 5 kr. 
med henblik på en enkel prisstruktur. 

Bemærkninger: 

Adresseforespørgsel: Privatpersoner og virksomheder kan ved 
henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons 
adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet. 

Husejerattester: En ejer, lejer eller administrator af en bolig kan 
ved henvendelse i Borgerservice få oplyst navnene på de personer, 
der er tilmeldt boligen. 

Bopæls- og Civilstandsattester: En bopælsattest viser en borgers 
registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en 
bopælsattest påført civilstand. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Adresseforespørgsel 75 80 80 0,6 mio. kr. 

2. Husejerattester 75 80 80 0,6 mio. kr. 

3. Bopæls- og Civilstandsattester 75 80 80 0,6 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående takster 
(mio. kr.) 

1,8 mio.kr. 
1,8 mio. 

kr. 
1,8 mio. 

kr. 
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Benævnelse: Gebyr for udstedelse af sundhedskort 

Hjemmel: 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsloven § 11, stk. 
1, 1. pkt., bekendtgørelse nr. 566 med ikrafttrædelse 29/04/2015. 

Fastsættes af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

Prisfastsættelsesprincip: 

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 566, at gebyret for 
sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt 
med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en 
satsreguleringsprocent. Prisen fastsættes endeligt i en 
cirkulæreskrivelse fra ministeriet, hvor der afrundes til nærmeste 5 
kr. 

Kalkulationsprincip:  

Beløbet på 210 kr. i 2021 har Kultur- og Fritidsforvaltningen 
beregnet ud fra ministeriets seneste beregningsmetode med 
satsreguleringsprocent for 2021 (på 2,0 pct.) afrundet til 
nærmeste 5 kr. 

Bemærkninger: 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i november 
cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret 
efter denne cirkulæreskrivelse. 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Sundhedskort 200 205 210  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

4,8 
mio.kr. 

 4,8 mio. 
kr. 

4,8 mio. 
kr. 

 

  



BILAG  

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 
TAKSTER I 2021 

 

23 

 

Benævnelse: Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge 

Hjemmel: 
Økonomi‐ og Indenrigsministeriet, Lov nr. 236 af 15/3/2017 om 
udstedelse af legitimationskort til personer på 15 år og derover. 

Fastsættes af: Økonomi‐ og Indenrigsministeriet. 

Prisfastsættelsesprincip: Gebyr fastsat af ministeriet. Gebyret må maksimalt være 150 kr. 

Kalkulationsprincip:  - 

Bemærkninger: - 

 
 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Legitimationskort 150 150 150  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

0,0 
mio.kr. 

 0,0 mio. 
kr. 

0,0 mio. 
kr. 
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Benævnelse: 
Indbringelse af sager for Huslejenævn, Ankenævn og 
Beboerklagenævn  

Hjemmel: Boligreguleringsloven §§ 39 og 44 og almenlejeloven § 102  

Fastsættes af: Boligreguleringsloven og almenlejeloven 

Prisfastsættelsesprincip: 

Huslejenævn  

-Ved indbringelse af sager for huslejenævnet, skal der betales et 
beløb på 300 kr. (2014-takst) for hver sag. 

 (Boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.) 

-Ved indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse til 
huslejenævnet betales et beløb på 500 kr. (2014-takst) 
(Boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.) 

Ankenævn 

-Klageren afkræves et beløb på 106 kr. (1994-takst) for hver 
lejlighed eller lokale, hvorom afgørelse indbringes for ankenævnet. 

(Boligreguleringslovens § 44, stk. 4) 

Beboerklagenævn 

-Ved indbringelse af sager skal betales et beløb på 100 kr. (1998-
takst) for hver sag.  

(Almenlejeloven § 102, stk. 1) 

Kalkulationsprincip:  

Beløbene ovenfor er fastsat i henholdsvis 2014, 1994 og 1998-
niveau. Beløbene reguleres én gang årligt efter udviklingen i 
Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-månedersperiode 
sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. 
Beløbene afrundes til nærmeste hele krone.  
 
Beløbene fastsættes og offentliggøres én gang årligt i en 
vejledning udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksterne 
for 2021 er offentliggjort i ”Vejledning om regulering af satser i 
lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 
2021”, nr. 9631, som blev offentliggjort den 10. september 2020.   

Bemærkninger: 

 Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på 
separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres 
særskilt. 
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 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 

(mio. kr.) 

1. Huslejenævn indbringelse af en sag 312 314 315  

2. 
Huslejenævn indbringelse af en sag om 
forhåndsgodkendelse 
 

520 524 526  

3. 
Ankenævn indbringelse af en sag  
 

165 166 166  

4. 
Beboerklagenævn indbringelse af en 
sag  
 

146 147 147  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

0,6 mio. 
kr. 

0,6 mio. 
kr. 

 0,6 mio. 
kr.  
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Benævnelse: Tillægsgebyr  

Hjemmel: Boligreguleringslovens § 39 

Fastsættes af: Boligreguleringsloven 

Prisfastsættelsesprincip: 

Boligreguleringslovens § 39, stk. 2: Udlejere, der taber sager ved 
huslejenævnet, skal betale et gebyr på 2.180 kr. (2020 niveau) pr. 
sag, for sager indbragt før den 1. juli 2020 og 6.000 kr. (2020 
niveau) pr. sag for sager indbragt fra den 1. juli 2020 og frem. Hvis 
udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, 
pålægges der ikke gebyr. 

Kalkulationsprincip:  

Beløbet fra 1.juli og frem på 6.000 kr. er fastsat i 2020-niveau. 
Beløbet reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks 
Statistiks nettoprisindeks i en 12-månedersperiode sluttende i juni 
måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet 
afrundes til nærmeste hele krone.  
 
Beløbet fastsættes og offentliggøres én gang årligt i en vejledning 
udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksten for 2021 er 
offentliggjort i ”Vejledning om regulering af satser i 
lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 
2021”, nr. 9631, som blev offentliggjort den 10. september 2020. 

Bemærkninger:   

 

 Takst 
Beløb i 

2019 
(kr.) 

Beløb i 
2020  
(kr.) 

Beløb i 
2021 
(kr.) 

Delindtægt 
i 2021 
(t. kr.) 

1. 
Tillægsgebyr (gebyr ændret fra 1. juli 
2020) 

2.165 2.180/6.000 6.024  

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

0,7mio. 
kr. 

0,7mio. kr. 
0,7 mio. 

kr.  
 

 

 

 


