
 

 

 
   

 

Bilag 6 - Indtægter, udgifter og takstberegning 
 

 
Takster 2022 
 

Nedenstående tabel viser indtægter og udgifter i forbindelse med 
udlejningsløbehjul og -cykler for hele 2022. 
 

Takster Løbehjul 2022 
Takst 378 kr. x 3.200 køretøjer                                1.209.600,00 kr.  

Administrativ medarbejder (0,6 årsværk)                                   -408.000,00 kr.  

Parkeringsvagt (2 årsværk)                                   -850.000,00 kr.  

Udgifter i alt                                -1.258.000,00 kr.  

Balance                                 - 48.400,00 kr.  

Figur 9. Indtægter og udgifter for administration og tilsyn af 

udlejningsløbehjul. 

 

Takster Cykler 2022 
Takst 117 kr. x 7.050 køretøjer                                   824.850,00 kr.  

Administrativ medarbejder (0,4 årsværk) -272.000,00 kr. 

Balance                                   552.850,00 kr.  

Figur 10. Indtægter og udgifter for administration af udlejningscykler. 

 
Taksterne var i sin tid baseret på en række skønsmæssige antagelser om 

antallet af ansøgninger og antallet af køretøjer (som blev skønnet til 
3.200 løbehjul og 3.200 cykler). Taksten blev i sin tid højere for løbehjul, 
da forvaltningen forventede at skulle håndtere mindst dobbelt så 

mange ulovligt opstillede løbehjul som ulovligt opstillede cykler. 
 
I maj 2021 var der alene én udbyder af cykler. Per august 2022 er der 

imidlertid fire som samlet har tilladelse til 7.050 udlejningscykler i 
København. 
 
Indtægter fra afhentede køretøjer (takst 338 kr.) 
 
Nedenstående tabel angiver antallet af afhentede køretøjer og 

udleverede køretøjer. Københavns Kommune kan alene pålægge et 
gebyr ved afhentede køretøjer som et krav for udlevering af køretøjet til 
den pågældende operatør. Hvis køretøjet ikke afhentes af operatøren 

indenfor en bestemt frist, kan Københavns Kommune principielt sælge 
eller bortgive køretøjet. 
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Gebyr for afhentede 

køretøjer 

Køretøjer afhentet 

af Københavns 

Kommune 

Udleveret 

til 

operatør 

Gebyr for 

afhentning 

Indtægt 

Løbehjul 1 0 338 kr.  0 kr. 

Cykler 1 0 338 kr. 0 kr.  

Figur 11. Gebyr for udlejningskøretøjer afhentet af Københavns Kommune 

 
Som ses er der kun to køretøjer der er afhentet af forvaltningen og som 

der er opkrævet gebyr for. Da ingen køretøjer per august 2022 er 
udleveret til en operatør, er der ikke nogen indtægt endnu. 
 

Det bemærkes at indtægten fra gebyret i forbindelse med afhentning af 
køretøjet skal gå til administration, opbevaring og transport af køretøjet. 

 
 


