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Notat 
Bilag til Takstblad 2022 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet 
 
Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning. 
Taksterne er fremskrevet med KL’s vægtede prisfremskrivning G1-1. 
 
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 2022 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. 
 
Daginstitutioner 
Ud over taksten for madservice (frokostmåltid) til 3- til 5-årige med catering, er der 
fra 2022 nu også en takst for egen produktion i institutionen.  
 
Serviceydelser i pleje- og ældreboliger, aflastnings- og korttidspladser 
Det foreslås, at prisen fastholdes på 2021-niveau. 
 
Ekstra tilbud i pleje- og ældreboliger 
GPS tracker og GPS smartwatch 
Det foreslås, at prisen fastholdes på 2021-niveau, da leverandøren ikke har varslet 
prisstigninger. 
 
Ballerup Musik- og Kulturskole 
Leje af instrumenter 
Det foreslås, at taksterne fastholdes på 2021-niveau for at skabe en mere attraktiv 
prissætning for brugerne. 
 
Bortkomst eller manglede aflevering af elevnøglebrik 
Det foreslås, at prisen fastholdes på 2021-niveau.  
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Side 2 

East Kilbride Badet 
Børn og unge i alderen 7-15 år 
Det foreslås, at alle takster vedrørende børn og unge i alderen 7-15 år fastholdes 
på 2021-niveau for at skabe en mere attraktiv prissætning for brugerne.  
 
Udlejning af svømmebaner til firmaer, foreninger m.m. 
Det foreslås, at taksterne fastholdes på 2021-niveau for at følge prisniveauet på 
markedet. 
 
Stadion og idrætsanlæg 
Det foreslås, at taksterne fastholdes på 2021-niveau for at følge prisniveauet på 
markedet. 
 
Bibliotekerne 
Det foreslås, at taksterne fastholdes på 2021-niveau, da taksterne allerede ligger 
højt sammenlignet med omegnskommunerne og Københavns Bibliotek. 
 
Generelt for udlejning af lokaler 
Bortset fra prisen for borddækning, er taksterne pris- og lønfremskrevet. Dog til-
lægges taksterne for udlejning af lokaler moms, hvis der i forbindelse med lejemå-
let indgår tillægsydelser såsom forplejning, udstyr og mandetimer. 
 
Baltoppen LIVE 
Bortset fra taksterne til lys- og lydmand samt bargebyr fastholdes de øvrige takster 
på 2021-niveau. 
 
Renovation 
Takstbladet indeholder i år en opdeling af grundgebyret for, at kommunen kan re-
degøre for fordelingen af gebyrindtægter til hver affaldsordning. 
 
Renovationsydelser til husholdninger 
Renovationstaksterne var i 2021 inkl. moms. Som følge af en ændret retspraksis, 
må der ikke længere opkræves moms for renovationsydelser til husholdninger. I 
2022 er taksterne for renovationsydelser til husholdninger momsfri. 
 
Nye renovationstakster på erhvervsaffald 
Der er indført tre nye renovationstakster vedrørende erhvervsaffald: 

 i bebyggelse med både bolig og erhverv, 
 jordflytning, og  
 klassifikation af erhvervsaffald.  

De to sidstnævnte er opgjort ud fra timepris inkl. administrationsbidrag. 
 
Rottebekæmpelse 
For rottebekæmpelse øges promilletaksten med 22 pct. i forhold til 2021 Det skyl-
des, at der er kommet en ny lovgivning på rotteområdet i forhold til brugen af gift. 
Der skal fremover i langt højere grad bekæmpes med giftfrie metoder. Denne be-
kæmpelse tager længere tid. Opgaven udbydes i efteråret 2021 og der forventes en 
prisstigning. 


