
Takster og gebyrer 2022 

 
Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m. 2022 2021 
   

Mobil kulturscene til udendørs arrangementer   

Foreninger, frivillige aktører og kommunale institutioner, leje pr. arrangement 3.500  

Privat eller kommerciel brug, leje pr. dag inkl. moms  4.375     

   

Foreningsbrug:   

Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22 296    290    

Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22 296    290    

Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 296    290    

Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 438    430    

Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 438    430    

Søholmskolen afdeling Bistrups og Rude Skov Skole afdeling Sjælsøs kantiner, pr. time 
efter kl. 22 

438    430    

Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time efter kl. 22 581    570    

Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time efter kl. 22 296    290    

Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time efter kl. 22 581    570    

Søholmsskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time efter kl. 22 296    290    

Trørødskolens musikrum, pr. time efter kl. 22 296    290    
   

Høsterkøb Forsamlingshus:   

Pr. time efter kl. 23 296    290    
   

Kulturcenter Mantzius:   

Mødelokaler, pr. time efter kl. 23. 296    290    

Galleriet, pr. time efter kl. 23. 296    290    

Aulaen, pr. time efter kl. 23 438    430    

Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23 296    290    

Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23 438    430    

Mantziussalen, pr. time efter kl. 23  1.004    985    

Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før 1.202    1.180    

Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. 
bemanding og opsyn 

1.304    2.360    

Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, 
søn- og helligdage - ekskl. bemanding og opsyn 

1.906    3.100    

Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris   

Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris   

 
Mantziussalen, scene standard ved udlejning/lån og inkl. i salsleje. 14 x 6 x 1 meter, 
uden stole på gulv inkl. stole på tribune 

  

Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 
lydkanaler. Pr. time kl. 08:00-17:00 min. 4 timer, (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter 
regning) 

510 500 

Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, 
pr. time kl. 17:00-24:00 - min. 4 timer (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning) 

713    700    

Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer 5.329    5.230    

Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning) 3.821    3.750    

Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole) 540    530    

Mantziussalen, Fjerne stole tribune 540     

Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde) 540    530    

Mantziussalen, duge (hvid indtil 11 caféborde) 265    260    



Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene 510    500    

Mantziussalen, leje af flygel 1.702    1.670    

Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning   

Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning   

   

Kulturcenter Mariehøj:   

Ebba Bredas salon pr. time 120     

Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22 168    165    

Griegsalen, pr. time efter kl. 22 581    570    

Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22 296    290    

Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22 168    165    

Værksted 1 og 3- 5, pr. time 296    290    

Værksted 2, Ib Geertsen 296     

IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22 296    290    

Studie 3 (Ib Spang Olsen) 296    290    

Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22 296    290    

Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22 438    430    

Studie 3 (Ib Spang Olsen) 296    290    

Personalekantinen (Mødestedet) 168    165    

Kultursalen, pr. time efter kl. 22 1.967    1.930    

Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris   

Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris   

   

Søndervangshallen:   

Salen, pr. time efter kl. 23 581    570    

Idrætshallen, pr. time efter kl. 23 1.478    1.450    
   

Kommunens eget brug:   

Kulturcenter Mantzius:   

Mødelokaler, pr. time efter kl. 23. 296     

Galleriet, pr. time efter kl. 23. 296     

Aulaen, pr. time efter kl. 23 438     

Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23 296     

Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23 438     

Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl.  
bemanding og opsyn 

326    320    

Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage efter kl.17:00 samt    lørdag, 
søn- og helligdage ekskl. bemanding og opsyn 

438    430    

 
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3        
lydkanaler. Pr. time kl. 08:00-17:00 min. 4 timer, (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter 
regning) 

 
510    

 
500    

Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, 
pr. time kl. 17:00-24:00 - min. 4 timer (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning) 

713    700    

Mantziussalen, scene standard ved udlejning/lån og inkl. i salsleje. 14 x 6 x 1     
meter, uden stole på gulv inkl. stole på tribune  

 

Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer 5.329    5.230    

Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning) 3.821    3.750    

Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole) 540    530    

Mantziussalen, Fjerne stole tribune 540    530    

Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde) 540    530    

Mantziussalen, duge (hvide indtil 11 caféborde) 265    260    

Mantziussalen, opsætning af alternativ scene ud over standard 1.039    1.020    

Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene 510    500    



Mantziussalen, leje af flygel,  1.702    1.670    

Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning   
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning   

  
 

Privat eller kommerciel brug   

Gl. Præstegård:   

Receptioner af 2 timers varighed (4 timer i alt inkl. opsætning og oprydning) 1.162    1.140    
   

Hestkøbgård:   

Mødelokaler, pr. time  173    170    
   

Høsterkøb Forsamlingshus:   

Pr. time, dog max 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 372    365    

Borddækning dagen før (max. 4 timer) 321    315    

Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12) 321    315    

Rengøring af gulve og toiletter efter endt brug, efter regning.   

   

Skoler:   

Almindelige klasselokaler, alle skoler,  296    290    

Faglokaler, alle skoler, pr. time  296    290    

Birkerød Skole, Lille arena, pr. time   296    290    

Birkerød Skole, Globen, pr. time  438    430    

Birkerød Skole, Stor arena, pr. time  438    430    

Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time  581    570    

Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time  296    290    

Søholmskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time 296    290    

Trørødskolens musikrum, pr. time 296    290    

Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time: 723    710    

Skolernes kantiner, pr. time 438    430    
   

Kulturcenter Mantzius:   

Mødelokaler, pr. time 296    290    

Spejlsalen, pr. time 296    290    

Galleriet, pr. time, dog maximalt 2.400 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 296    290    

Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer) 321    315    

Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12) 321    315    

Aulaen, pr. time 296  

Performancehuset, 1905-scenen, pr. time 520    510    

Performancehuset, bestykket øvelokaler, voksne over 25 år, pr. time, max. 250 kr. for 3 
sammenhængende timer 

102    100    

Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, Hverdage kl. 8:00 - 17:00 max. 
16.250 kr. pr. arrangement 

1.304    1.280    

Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, hverdag efter kl. 17:00 samt 
lørdag søn- og helligdage - max. 16.250 kr. pr. arrangement 

1.906    1.870    

Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 1 måned før aftaledag = 75 
procent af pris 

  

Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 7 dage før aftaledag = 100 
procent af pris 

  

Mantziussalen, konferencepakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time - 
inkl. tekniker, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 

1.656    1.625    

Mantziussalen, konferencepakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time - 
inkl. tekniker, min. 4 timer, hverdage efter kl. 17.00 samt lørdag, søn- og helligdage 

2.007    1.970    



Mantziussalen, scene, standard ved udlejning og inkl. i salsleje 14 x 6 x 1 meter   

Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer 9.293    9.120    

Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign efter regning) 8.152    8.000    

Mantziussalen, leje af flygel 2.140    2.100    

Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning   

Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning   

   

Kulturcenter Mariehøj:   

Ebba Bredas salon pr. time 120     

Musiklokale 1-9, pr. time 168    165    

Griegsalen, pr. time  581    570    

Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time  296    290    

Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time  168    165    

Værksted 1 og 3- 5, pr. time 296    290    

Værksted 2, Ib Geertsen 296     

IT-undervisningslokale, pr. time  296    290    

Spejlsalen 296    290    

Studie 1, bestykket øvelokale, pr. time for min. 2 timer pr. gang (højst 250 kr.  100    100    

pr. 3 timer)   

 
Studie 3 (Ib Spang Olsen) 

296    290    

Personalekantinen (Mødestedet) 168    165    

Hundetræningsbanen, pr. time 168    165    

Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time  296    290    

Richard Mortensen, pr. time  296    290    

Richard Mortensen, opstilling af borde og stole 713    700    

Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole 713    700    

Per Kirkeby, pr. time  459    450    

Per Kirkeby, opstilling af borde og stole 713    700    

 
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole 

 
713    

 
700    

Kultursalen, pr. time, dog max. 16.000 kr. pr. arrangement.  1.967    1.930    

Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris   

Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris   

Kultursalen, opsætning og nedtagning mixer og øvrigt lydudstyr 1.401    1.375    

Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper 652    640    

Kultursalen, opsætning af scene 1.712    1.680    

Kultursalen, nedtagning af scene 1.712    1.680    

Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk. 71    70    

Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk. 71    70    

Kultursalen, opstilling af stole 917    900    

Kultursalen, nedtagning af stole 917    900    

Kultursalen, opstilling af borde 459    450    

Kultursalen, nedtagning af borde 459    450    

Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene 1.304    1.280    

Minigolf, leje af udstyr, pr. person 25    25    
   

Skolernes idrætshaller:   

Birkerød Skole, idrætshal, pr. time 443    435    

Gården, idrætshal, pr. time 443    435    

Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, idrætshal, pr. time 443    435    

Skovlyskolen, idrætshal, pr. time 443    435    

Trørødskolen, idrætshal, pr. time 443    435    

Vedbækhallen, idrætshal, pr. time 443    435    



   

Skolernes gymnastiksale:   

Pr. time 296    290    
   

Søndervangshallen:   

Salen, pr. time, dog max. 7.290 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 581    570    

Idrætshallen, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement 1.472    1.445    
  

 
Birkerød Idrætscenter:  

 
Opvisningsbane, pr. kamp 2.909    2.855    

Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 1.019    1.000    

Klub- og mødelokaler, pr. time 296    290    

Glassalen, pr. time 739    725    

Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time 739    725    

Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time 968    950    

1 idrætshal, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement 1.472    1.445    

2 idrætshaller, pr. time, dog max. 32.500 kr. pr. arrangement 2.935    2.880    

Aflysning af idrætshal(ler) fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris   

Aflysning af idrætshal(ler) fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris   

Ved særligt store arrangementer og ved arrangementer med indtægtsgivende   

virksomhed forhandles arrangørens egen indsats og eventuel yderligere    

betaling for særlig ressource- krævende indsats fra kommunens side    

(opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.)   

 
  

Rundforbi Idrætsanlæg:   

Atletikområde, pr. stævne 2.089    2.050    

Opvisningsbane, pr. kamp 2.909    2.855    

 
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 

 
1.019    

 
1.000    

Klub- og mødelokaler, pr. time 296    290    

Idrætslokaler, pr. time 448    440    

 
Idrætshal, pr. time 

 
1.472    

 
1.445    

Klatretårn, pr. person for 2 timer med klatreudstyr, max. 700 kr. pr. dag pr. arrangement 51    50    

Klatretårn, pr. person pr. påbegyndt efterfølgende time 15    15    

Petanque pr. bane 71    70    
   

Rudegaard Idrætsanlæg:   

Atletikområde, pr. stævne 5.839    5.730    

Opvisningsbane, pr. kamp 2.909    2.855    

Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 1.019    1.000    

Klub- og mødelokaler, pr. time 296    290    

Idrætslokaler, pr. time 448    440    

Idrætshal, pr. time 1.472    1.445    
   

Vedbæk Idrætsanlæg:  
 

Opvisningsbane, pr. kamp 2.909    2.855    

Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 1.019    1.000    
   

Birkerød Svømmehal:   

Pr. bane, pr. time 224    220    

Helt svømmebassin, pr. time 2.038    2.000    

Varmtvandsbassin, pr. time 785    770    
   

Rundforbi Svømmehal:   



Pr. bane, pr. time 224    220    

Helt svømmebassin, pr. time 2.038    2.000    
   

Trørødskolens svømmehal:   

Pr. bane, pr. time 224    220    

Helt svømmebassin, pr. time 1.529    1.500    
   

Birkerød Tennis- og Squashanlæg:   

Squashbane, pr. time Variabel 80    

Squashbane, klippekort til 6 timer på banen Variabel 400    
   

Birkerød Badmintonhal:   

Pr. bane, pr. time 82    80    

Leje af Birkerød Badmintonhal, pr. hal 296    290    

Mødelokalet 296     

   

Cykelmyggens cykellegeplads   

Leje af cykelbane + udstyr - Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) i Rudersdal 0    0    

Leje af cykelbane + udstyr. Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) udenfor Rudersdal 204    200    

"Fødselsdagsfest" - leje af bane og udstyr for borgere i Rudersdal 204    200    
   

Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og udendørs anlæg:   

Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang 1.121    1.100    
   

Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen) 1.121    1.100    

I tilfælde af at rengøringsselskab skal indkaldes, videresendes   

den modtagne faktura på de faktiske omkostninger   

   

Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud 1.371    1.345    
  

 
Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg 1.121    1.100    

I tilfælde af nøglens bortkomst eller manglende aflevering efter endt brug   

opkræves et gebyr. Hvis låsesmed skal indkaldes, videresendes den   

modtagne faktura på de faktiske omkostninger.   

   

Manglende aflåsning af lokale efter endt brug, pr. gang 1.121    1.100    

I tilfælde, hvor bruger ikke har låst efter endt brug, og hver der efterfølgende sker hær-   

værk, tyveri eller lignende, gøres bruger ansvarlig for kommunens tab som følge heraf.   
   

Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud 5.997    5.885    
   

Ved længerevarende lejeaftaler af max. 1 års varighed kan prisen forhandles særskilt.   

   

Ved særligt store arrangementer og arrangementer (f.eks. sportsskoler) med    

indtægtsgivende virksomhed, hvor hele anlægget benyttes (fodboldbaner,   
 

omklædningsrum og mødelokaler), pr. dag minimum 8.279    8.125    

Ved særligt store arrangementer på idrætsanlæggene kan individuel pris forhandles.  
 

  
 

Ved andre særlige arrangementer, som f.eks. salg af fyrværkeri, juletræer   
 

og lignende, forhandles prisen for brug af areal i hvert enkelt tilfælde.  
 

 
 

 

 
 

 

 


