
BILAG 

< TEKNIK OG MILJØUDVALGET > 

TAKSTER I 2021 

 

Benævnelse: Model A (Hovedforslag) Administration af ordning vedr. udlejningsløbehjul og -cykler på offentlige arealer 

Hjemmel:  

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  Taksterne for udlejningsløbehjul og -cykler er kostprisberegnet ud fra kommunens 

udgifter til administration med tilhørende overhead (fx sagsbehandling og 

fakturering), som fordeles pr. cykel/løbehjul der er omfattet af en aftale. 

Bemærkninger: Den angivne takst er pr. enhed (cykel eller løbehjul) omfattet af taksten. 

 
Cykler og løbehjul. (løbende p/l) 

 Takst 
Beløb i 2019 

(kr.) 

Beløb i 2020  

(kr.) 

Beløb i 2021  

(kr.) 

Delindtægt i 

2021 

(kr.) 

1. Aftale om opstilling af elektriske løbehjul   720 2.304.000 

2. Aftale om opstilling af leje cykler   480 1.536.000 

Ny 

takst 

     

      

     3.840.000 

 

Benævnelse: Fjernelse af løbehjul og cykler på offentlige arealer 

Hjemmel:  

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  Taksterne for løbehjul og cykler er kostprisberegnet ud fra kommunens udgifter 

forbundet med fjernelse af forkert placerede cykler og løbehjul 

Bemærkninger:  

 

 Takst 
Beløb i 2019 

(kr.) 

Beløb i 2020  

(kr.) 

Beløb i 2021  

(kr.) 

Delindtægt i 

2021 

(kr.) 

1. Fjernelse af elektriske løbehjul   1500 1.200.000 

2. Fjernelse af leje cykler   1500 600.000 

Ny 

takst 

    1.800.000 

 

  



BILAG 

< TEKNIK OG MILJØUDVALGET > 

TAKSTER I 2021 

 

Benævnelse: Model B Administration af ordning vedr. udlejningsløbehjul og -cykler på offentlige arealer 

Hjemmel:  

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  Taksterne for udlejningsløbehjul og -cykler er kostprisberegnet ud fra kommunens 

udgifter til administration med tilhørende overhead (fx sagsbehandling og 

fakturering), som fordeles pr. cykel/løbehjul der er omfattet af en aftale. 

Bemærkninger: Den angivne takst er pr. enhed (cykel eller løbehjul) omfattet af taksten. 

 
Cykler og løbehjul. (løbende p/l) 

 Takst 
Beløb i 2019 

(kr.) 

Beløb i 2020  

(kr.) 

Beløb i 2021  

(kr.) 

Delindtægt i 

2021 

(kr.) 

1. Aftale om opstilling af elektriske løbehjul   379 1.212.800 

2. Aftale om opstilling af leje cykler   253 809.600 

Ny 

takst 

     

      

     2.022.400 

 

Benævnelse: Fjernelse af løbehjul og cykler på offentlige arealer 

Hjemmel:  

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  Taksterne for løbehjul og cykler er kostprisberegnet ud fra kommunens udgifter 

forbundet med fjernelse af forkert placerede cykler og løbehjul 

Bemærkninger:  

 

 Takst 
Beløb i 2019 

(kr.) 

Beløb i 2020  

(kr.) 

Beløb i 2021  

(kr.) 

Delindtægt i 

2021 

(kr.) 

1. Fjernelse af elektriske løbehjul   1500 600.000 

2. Fjernelse af leje cykler   1500 300.000 

Ny 

takst 

    900.000 

 

  



VEJLEDNING TIL TAKSTBILAG 

 

 

Benævnelse: Model C Administration af ordning vedr. udlejningsløbehjul og -cykler på offentlige arealer 

Hjemmel:  

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  Taksterne for udlejningsløbehjul og -cykler er kostprisberegnet ud fra kommunens 

udgifter til administration med tilhørende overhead (fx sagsbehandling og 

fakturering), som fordeles pr. cykel/løbehjul der er omfattet af en aftale. 

Bemærkninger: Den angivne takst er pr. enhed (cykel eller løbehjul) omfattet af taksten. 

 
Cykler og løbehjul. (løbende p/l) 

 Takst 
Beløb i 2019 

(kr.) 

Beløb i 2020  

(kr.) 

Beløb i 2021  

(kr.) 

Delindtægt i 

2021 

(kr.) 

1. Aftale om opstilling af elektriske løbehjul   171 547.200 

2. Aftale om opstilling af leje cykler   114 364.000 

Ny 

takst 

     

      

     911.200 

 

Benævnelse: Fjernelse af løbehjul og cykler på offentlige arealer 

Hjemmel:  

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  Taksterne for løbehjul og cykler er kostprisberegnet ud fra kommunens udgifter 

forbundet med fjernelse af forkert placerede cykler og løbehjul 

Bemærkninger:  

 

 Takst 
Beløb i 2019 

(kr.) 

Beløb i 2020  

(kr.) 

Beløb i 2021  

(kr.) 

Delindtægt i 

2021 

(kr.) 

1. Fjernelse af elektriske løbehjul   338 135.200 

2. Fjernelse af leje cykler   338 67.600 

Ny 

takst 

    202.800 

 

  



VEJLEDNING TIL TAKSTBILAG 

 

 

 

Benævnelse: Model D Administration af ordning vedr. udlejningsløbehjul og -cykler på offentlige arealer 

Hjemmel:  

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  Taksterne for udlejningsløbehjul og -cykler er kostprisberegnet ud fra kommunens 

udgifter til administration med tilhørende overhead (fx sagsbehandling og 

fakturering), som fordeles pr. cykel/løbehjul der er omfattet af en aftale. 

Bemærkninger: Den angivne takst er pr. enhed (cykel eller løbehjul) omfattet af taksten. 

 
Cykler og løbehjul. (løbende p/l) 

 Takst 
Beløb i 2019 

(kr.) 

Beløb i 2020  

(kr.) 

Beløb i 2021  

(kr.) 

Delindtægt i 

2021 

(kr.) 

1. Aftale om opstilling af elektriske løbehjul   489 1.563.492 

2. Aftale om opstilling af leje cykler   143 456.701 

Ny 

takst 

     

      

     2.020.193 

 

Benævnelse: Fjernelse af løbehjul og cykler på offentlige arealer 

Hjemmel:  

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen 

Prisfastsættelsesprincip: Kostpris 

Kalkulationsprincip:  Taksterne for løbehjul og cykler er kostprisberegnet ud fra kommunens udgifter 

forbundet med fjernelse af forkert placerede cykler og løbehjul 

Bemærkninger:  

 

 Takst 
Beløb i 2019 

(kr.) 

Beløb i 2020  

(kr.) 

Beløb i 2021  

(kr.) 

Delindtægt i 

2021 

(kr.) 

1. Fjernelse af elektriske løbehjul   338 135.200 

2. Fjernelse af leje cykler   338 67.600 

Ny 

takst 

    202.800 

 


