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BILAG 2 – BETALINGSTAKSTER FOR 2016

LOKALETYPE
TAKST

FOR 2016
BEMÆRKNINGER

Lokaler på skoler (foreningsbrug):

Almindelige klasselokaler, alle skoler 260 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.

Faglokaler, alle skoler 260 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.

Birkerød, Bistrup- og Sjælsøskolens kantiner 385 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.

Dronninggårdskolens festsal 510 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.

Nærum skoles festsal 260 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.

Toftevangskolens festsal 510 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.

Toftevangskolens lille festsal 260 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.

Trødrødskolen, musisk rum 260 kr. Timebetaling efter kl. 22:00.

Lokaler på skoler (privat- eller kommerciel brug):

Almindelige klasselokaler, alle skoler 260 kr. Pr. time.

Faglokaler, alle skoler 260 kr. Pr. time.

Birkerød, Bistrup- og Sjælsøskolens kantiner 385 kr. Pr. time.

Dronninggårdskolens festsal 510 kr. Pr. time.
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Nærum skoles festsal 260 kr. Pr. time.

Toftevangskolens festsal 510 kr. Pr. time.

Toftevangskolens lille festsal 260 kr. Pr. time.

Trødrødskolen, musisk rum 260 kr. Pr. time.

Høsterkøb Forsamlingshus (foreningsbrug):

Timebetaling 260 kr. Efter kl. 23:00.

Høsterkøb Forsamlingshus (privat- eller kommerciel brug):

Timebetaling 335 kr.

Dog maksimalt 2.290 kr. pr. arrangement pr. dag +
275 kr. ved borddækning dagen før + 275 kr. for op-
rydning inden kl. 12 efterfølgende dag.

Rengøringsselskab til oprydning efter endt brug kan 
tilkøbes mod betaling af 1.890 kr.

Gl. Præstegård:

Receptioner á 2 timers varighed 1.020 kr.
Efter aftale. Maximalt 4 timer pr. reception når forbe-
redelse og oprydning medregnes.

Kulturcenter Mantziusgården (institutions- eller forenings-
brug):

Timebetaling i mødelokaler i Rektorfløjen og i Galleriet 260 kr. Efter kl. 23:00.

Timebetaling i Aulaen og i Plesnersalen 385 kr. Efter kl. 23:00.
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Timebetaling Mantziussalen 875 kr. Efter kl. 23:00.

Afmelding af Mantziussalen mindre end 1 måned før 1.050 kr. Pr. arrangement.

Kulturcenter Mantziusgården (privat- eller kommerciel brug):

Timebetaling i Rektorfløjen 260 kr. Maximalt 2.290 kr. pr. arrangement pr. dag.

Timebetaling i Galleriet 260 kr.

Dog maksimalt 2.290 kr. pr. arrangement pr. dag + 
275 kr. ved borddækning dagen før + 275 kr. for op-
rydning inden kl. 12 efterfølgende dag. 

Rengøringsselskab til oprydning efter endt brug kan 
tilkøbes mod betaling af 1.890 kr.

Timebetaling i Mantziussalen 1.745 kr.

Dog maximalt 15.215 kr. pr. arrangement pr. dag. 
Beløbet er excl. teknik. Der findes særlige regler her-
for samt for opsætning og nedtagning af scene, bor-
de og stole.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 1 må-
ned før betales 75 % af taksten.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 7 dage 
før betales 100 % af taksten.

Udlejning af Mantziussalen til eksterne foredrag, konferencer, 
koncertarrangører eller til øvedage for orkestre der skal på turné.

8.510 kr.

Pr. dag. Beløbet er excl. teknik.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 1 må-
ned før betales 75 % af taksten.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 7 dage 
før betales 100 % af taksten.
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Udlejning af Mantziussalen til CD-indspilninger 3.300 kr.

Pr. hverdag. Beløbet er excl. teknik. Der tillægges 
moms.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 1 må-
ned før betales 75 % af taksten.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 7 dage 
før betales 100 % af taksten.

Udlejning af Mantziussalen til CD-indspilninger 4.650 kr.

Pr. lørdag, søndag og helligdage. Beløbet er excl. 
teknik. Der tillægges moms.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 1 må-
ned før betales 75 % af taksten.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 7 dage 
før betales 100 % af taksten.

Kulturcenter Mariehøj (foreningsbrug)

Timebetaling i Kultursalen 1.745 kr. Efter kl. 23.

Timebetaling i Griegsalen 510 kr. Efter kl. 23.

Kulturcenter Mariehøj (privat- eller kommerciel brug):

Timebetaling i Per Kirkeby 385 kr.
Opstilling og nedtagning af borde og stole 650 kr. pr. 
gang.

Timebetaling i Richard Mortensen 260 kr.

Timebetaling i Christine Swane og Bo Bojesen samt følgende lo-
kaler i Storm P: Akvariet, 202, 204-206 og 209-2016

145 kr.
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Timebetaling i Musik 1-9 (musikskolens øvelokaler) 145 kr.

Timebetaling i Griegsalen (musikskolens musiksal) 510 kr.

Timebetaling i aktivitetslokaler i Storm P. 145 kr.

Timebetaling i Værksted 1-5 (billedværksted, kreativt værksted, 
design m.fl.)

260 kr.
Udlejning af glas- og lerovne 500 kr. pr. gang. 
Brændinger skal koordineres med øvrige brugere

Timebetaling i IT-lokale til undervisningsbrug 260 kr.

Timebetaling i Studie 1 (bestykket øvelokale) 600 kr.

Timebetaling i malersalen 260 kr.

Timebetaling i spejlsalen 260 kr.

Timebetaling i Kultursalen 1.745 kr.

Dog maximalt 15.215 kr. pr. arrangement pr. dag. 
Beløbet er excl. teknik. Der findes særlige regler her-
for samt for opsætning og nedtagning af scene, bor-
de og stole.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 1 må-
ned før betales 75 % af taksten.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 7 dage 
før betales 100 % af taksten.

Hestkøbgård (privat- eller kommerciel brug):

Mødelokale pr. time 145 kr.

Nærum Bibliotek (privat- eller kommerciel brug):
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Mødelokale pr. time 145 kr.

Idrætshaller på Birkerød Skole, Kulturcenter Mariehøj, Næ-
rum Ungecenter, Sjælsøskolen, Skovlyskolen, Trørødskolen, 
Vedbækhallen (privat- eller kommerciel brug):

Timebetaling 385 kr.

Idrætshaller på Birkerød Idrætscenter (pr. bane) samt Rund-
forbi og Rudegaard Idrætsanlæg (privat- eller kommerciel 
brug):

Timebetaling 1.290 kr.

1 idrætshal maximalt 15.215 kr. pr. arrangement pr. 
dag. 2 idrætshaller maximalt 30.430 kr. pr. arrange-
ment pr. dag. 

Ved særligt store arrangementer og ved arrange-
menter med indtægtsgivende virksomhed, forhand-
les arrangørens egen indsats og eventuel yderligere 
betaling for særlig ressourcekrævende indsats fra 
kommunens side (opstilling, nedtagning, tilsyn, ren-
gøring m.m.).

Ved aflysning af et arrangement mindre end 1 må-
ned før betales 75 % af taksten.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 7 dage 
før betales 100 % af taksten.

Omklædningsrum 520 kr. Betaling pr. rum pr. arrangement pr. dag.
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Søndervangshallen (privat- eller kommerciel brug):

Timebetaling i salene 535 kr. Maximalt 7.250 kr. pr. arrangement pr. dag. 

Timebetaling i hallen 1.290 kr. Maximalt 15.400 kr. pr. arrangement pr. dag.

Store fester pr. arrangement pr. dag 15.400 kr.

Beløbet er incl. leje af specialgulv samt rengøring.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 1 må-
ned før betales 75 % af taksten.

Ved aflysning af et arrangement mindre end 7 dage 
før betales 100 % af taksten.

Glassalen, sal 2 og 3 på Birkerød Idrætscenter (privat- eller 
kommerciel brug):

Timebetaling, Glassalen 645 kr.

Timebetaling, sal 2 og 3 (tom sal) 645 kr.

Timebetaling, sal 2 og 3 (indrettet sal) 845 kr.

Idrætslokaler på Birkerød Idrætscenter samt Rundforbi og 
Rudegaard Idrætsanlæg (privat- eller kommerciel brug):

Timebetaling 385 kr.

Klub- og mødelokaler på Birkerød Idrætscenter samt Rund-
forbi og Rudegaard Idrætsanlæg (privat- eller kommerciel 
brug):
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Timebetaling 260 kr.

Svømmehaller: Birkerød, Rundforbi, Skovlyskolen og Trø-
rødskolen (privat- eller kommerciel brug):

Timebetaling 1.290 kr.

Timebetaling pr. svømmebane 195 kr.

Varmtvandsbassin på Birkerød Idrætscenter (privat- eller 
kommerciel brug):

Timebetaling 690 kr.

Squashbaner på tennisanlægget i Birkerød (privat- eller 
kommerciel brug)

Timebetaling pr. bane 70 kr. Kulturchefen er bemyndiget til at ændre takster.

Klippekort, 6 timer pr. bane (forsøgsordning) 350 kr. Kulturchefen er bemyndiget til at ændre takster.

Udendørs anlæg: Birkerød Idrætscenter samt Rundforbi, 
Rudegaard og Vedbæk Idrætsanlæg – opvisningsbaner (pri-
vat- eller kommerciel brug):

Atletikstævne – betaling pr. stævne 5.120 kr.

Fodboldkamp – betaling pr. kamp 2.550 kr.
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Omklædningsrum pr. rum pr. gang 520 kr.

Udendørs anlæg: Birkerød Idrætscenter samt Rundforbi, 
Rudegaard og Vedbæk Idrætsanlæg – øvrige baner (privat-
eller kommerciel brug):

Timebetaling pr. bane 1.640 kr.

Fodboldkamp – betaling pr. kamp 2.550 kr.

Omklædningsrum pr. rum pr. gang 520 kr.

Særligt store arrangementer og ved arrangementer (f.eks. 
sportsskoler) med indtægtsgivende virksomhed, hvor hele an-
lægget benyttes (fodboldbaner, omklædningsrum og mødeloka-
ler), pr. dag

7.270 kr.

Kunststofbaner: Birkerød Idrætscenter samt Rundforbi 
Idrætsanlæg (privat- eller kommerciel brug):

Timebetaling 1.640 kr.

Fodboldkamp – betaling pr. kamp 2.550 kr.

Omklædningsrum pr. rum pr. gang 520 kr.

Klatretårn på Rundforbi Idrætsanlæg:

Betaling pr. person for 2 timers brug incl. klatreudstyr 57 kr.

Herudover pr. påbegyndt time pr. person 15 kr. Dog maximalt 700 kr. pr. arrangement.
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Udendørs tennisbaner, Nordvangsparken og Gl. Holtetoften 
(privat og kommerciel brug)

Timebetaling pr. bane 70 kr. Kulturchefen er bemyndiget til at ændre takster.

Klippekort, 6 timer pr. bane (forsøgsordning) 350 kr. Kulturchefen er bemyndiget til at ændre takster.

Øvrige betalingsregler (alle lokaler):

Ved brug ud over tildelt tid 650 kr. Pr. tilfælde.

Ved manglende oprydning opkræves og ekstra rengøring pr. 
gang 

650 kr.
I tilfælde af, at rengøringsselskab skal indkaldes, vi-
deresendes den modtagne faktura på de faktiske 
omkostninger.

Udløst tyverialarm hvortil Rudersdal Hørsholm Beredskab rykker 
ud

1.200 kr. Pr. tilfælde.

Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg 650 kr.

I tilfælde af nøglens bortkomst eller manglende afle-
vering efter endt brug. Hvis låsesmed skal indkaldes, 
videresendes den modtagne faktura på de faktiske 
omkostninger.

Manglende aflåsning af lokale efter endt brug, pr. gang 650 kr.

I tilfælde, hvor bruger ikke har låst af efter endt brug, 
og hvor der efterfølgende sker hærværk, tyveri eller 
lignende, gøres bruger ansvarlig for kommunens tab 
som følge heraf. 

Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud 5.250 kr.
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Bemærkninger:
Taksterne prisfremskrives en gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning.

Rudersdal Kommune
Kommunalbestyrelsen 

Den 8. oktober 2015 og den 25. november 2015


