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Notat 
 
 
Bilag til Takstblad 2023 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet 
 
Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den vægtede pris- og lønfremskrivning fra 
KL; G1-1. Taksterne er afrundet. 
 
Der er dog enkelte områder, hvor taksterne af andre årsager ændrer sig og hvor 
centrene foreslår nye takster. Disse områder er beskrevet nedenfor. 
 
Når budgettet for 2023 er vedtaget, vil der kunne ske en reberegning på enkelte 
takstområder. Det skyldes, at grundlaget for beregningen af taksten ændrer sig 
som følge af elementerne i det vedtagne budget. 
 
Ældre og Pleje 
Madservice for hjemmeboende, plejehjem, aflastnings- samt korttidspladser, da-
gens ret på caféerne og forplejning til dagaktivitets- og aflastningstilbud 
Udover almindelig pris- og lønfremskrivning stiger taksterne som følge af den al-
mindelige prisudvikling og er samtidig opjusteret til loftet for 2022.  
 
Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra Hjemmeplejen 
Udover almindelig pris- og lønfremskrivning stiger taksten, fordi leverandørtaksten 
er steget med 15,86 pct. Det kan oplyses, at kommunens udgift stiger tilsvarende, 
da borgertaksten kun er en delvis finansiering af den fulde udgift. 
 
Linnedservice 
Taksten er genberegnet ud fra regnskabstal for 2021 og derefter opjusteret med 15 
pct., som leverandørtaksten er steget med. 
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Voksne med særlige behov 
Kabel-tv på botilbuddene Stokholtbuen og Rødbo 
Taksten er steget på grund af stigning i leverandørtaksten.  
 
Botilbuddet Rødbo 
Udover almindelig pris- og lønfremskrivning er stiger taksten for kost som følge af 
den almindelige prisudvikling.  
 
Udlejning af Bøtø Strandpark 
Forplejning 
Udover almindelig pris- og lønfremskrivning stiger taksterne som følge af den al-
mindelige prisudvikling. 
 
Stadion og idrætsanlæg  
Det foreslås, at taksterne fastholdes på 2022-niveau for at følge prisniveauet på 
markedet. Administrationen har sammenlignet priser/faciliteter med henholdsvis 
Herlev og Farum Kommuner. Derudover har man set på tilbagemeldingerne fra bor-
gere/brugere på priserne.  
 
East Kilbride Badet 
Børnebilletter 
Det indstilles, at der fremover kun er en børnebillet i alderen 0-15 år for at tilpasse 
sig markedet. Det betyder, at taksten for børn under 7 år ifølge med voksne samt 
taksten for børn i alderen 7-15 år udgår.  
 
3-månederskort til voksne 
Taksten stiger og tilpasses markedet.  
 
Udlejning af baner 
Der foreslås en enhedspris for både faste og ad hoc-kunder og prisen tilpasses mar-
kedet.  
 
Leje af håndklæde eller badetøj 
Der har ikke været fremskrivning siden 2019, hvorfor der foreslås en fremskrivning 
i 2023.  
 
Aktiviteter 
Taksten for Babysvøm foreslås tilpasset markedet.  
 
Derudover indføres aktiviteten Fridyk og prisen sidestilles med Babysvøm.  
 
Endelig foreslås der indført fire ny takster for aktiviteter, som East Kilbride Badet 
kan benytte ved ad hoc-aktiviteter. Prisen vil afspejle aktivitetens niveau/træk på 
internt/eksternt personale (saunagus, swimfit m.m.). 
 
Nøgler og nøglelokaleafgift 
Taksten har ved en fejl været fremskrevet i 2022, hvorfor taksten er tilbageført til 
2021-niveau. 
 
Bibliotekerne  
Det foreslås, at taksterne fastholdes på 2022-niveau, da taksterne allerede ligger 
højt sammenlignet med omegnskommunerne og Københavns Bibliotek. 
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Ballerup Musik- og Kulturskole 
Øvrige takster 
Det foreslås, at følgende takster fastholdes for, at prissammensætningen er attrak-
tiv: 
 Leje af instrumenter 
 Øvecontainer på Lautrupgård 
 Øvepavillon i den lille skolegård på Parkskolen 
 Bortkomst eller manglede aflevering af elevnøglebrik.  
 
Renovation 
Stigningen i renovationstaksterne skyldes ud over den almindelig prisudvikling, 
øgede omkostninger grundet forhøjede brændstofpriser, indkøb af eldrevne renova-
tionsbiler og højere tømmefrekvens samt øget sortering. 
 
Nye renovationstakster for husholdninger 
Der er indført nye takster for beholdergebyr for mad- og restaffald samt da-
grenovation ved 14 dages tømning: 
 Sække 
 Beholdere 
 Minicontainer  
 Nedgravet beholdere 
 Komprimatorer  
 Ophalercontainere  
 Vippecontainere 
 
Nye renovationstakster for haveforeninger 
Der er indført nye takster for beholdergebyr for mad- og restaffald samt da-
grenovation for beholdere.  
 
Renovationstakster for erhvervsaffald, som udgår 
Årskort for benyttelse af genbrugsstationen udgår.  
 
Levering af farligt affald på genbrugsstationen 
Engangsbillet og levering af farligt affald på genbrugsstationen fastholdes.  
 


