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Tabel 1: Anlæg i alt (i 1.000 kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2022 2023 2024 2025 

Skattefinansierede anlæg - udgifter 69.485 133.827 142.846 14.860 

Skattefinansierede anlæg – Indtægter -4.990 -6.000 -15.475 -1.800 

Skattefinansierede anlæg – Netto 64.045 127.427 127.141 12.260 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Tabel 2: Andre Anlæg fordelt på udvalg (i 1.000. kr.) 

ANDRE ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2022 2023 2024 2025 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (udgifter) 22.040 39.285 39.450 8.855 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (indtægter) -4.990 0 -15.475 0 

Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter) 17.840 35.200 7.300 3.900 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget (udgifter) 29.155 58.942 95.866 1.665 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget (indtægter)    -1.800 

Andre anlæg i alt (udgifter) 69.035 133.427 142.616 14.420 

Andre anlæg i alt (indtægter -4.990 0 -15.475 -1.800 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Tabel 3: Udstykninger under økonomiudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2022 2023 2024 2025 

Udstykninger (udgifter) 450 400 230 440 

Udstykninger (indtægter) 0 -6.000 0 0 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 
Tabel 4: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2022 2023 2024 2025 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget,  

i alt (udgifter) 
22.040 39.285 39.450 8.855 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget,  

i alt (indtægter) 
-4.990  -15.475  

Helhedsplan for Solrød Center   1.885 3.220 

Pulje til trafikregulering og  

hastighedsdæmpende foranstaltninger 
1.360 1.905 1.905 1.905 

Reparation af broer og tunneller 2.800 2.200 2.200 2.200 

Ombygning og sikring af Taastrupvejen (Green Hills) 2.770    

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, 

inkl. bro over Cordoza 
1.200 4.400   

3-årig pulje til udvikling af regional cykelsti med nabo-

kommuner 
 1.500 1.500 700 

Kystbeskyttelsesprojekt område A 2.630    

Kystbeskyttelsesprojekt område A -4.400    

Kystbeskyttelsesprojekt område B   8.000  

Kystbeskyttelsesprojekt område B   -4.000  

Kystbeskyttelsesprojekt område C -590    

Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer 130  30  

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 310 310 310 310 

Affaldssortering i centrene 1.540    

Naturkvalitetsplan og Danmarks Vildeste kommune 420 120 120 120 

Klimaplan 2020-2030 400 400 400 400 

Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk  350   

Nødvendig vejafvanding i Havdrup Hovedgade 300    

Vejbelysning - udskiftning af energitunge lyskilder til 

LED 
3.900    

Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej 560    

Rådhuset - renovering 1.700 13.800 8.800  

Rådhuset – tilbygning 1.300 14.300 14.300  

Christians Have etape 4 - salg af grund til byggeri    -11.475  

Køb af vandtankvogn til beredskabet 720    
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Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

Helhedsplan for Solrød Center  

Mulighed for fortsat realisering af Helhedsplan for Solrød Center, der blev vedtaget af Solrød Byråd i august 2015. I 

Helhedsplanen er det anbefalet, at Solrød Kommune i samarbejde med lokale interessenter styrker Solrød Center via 

en række projekter, der har til formål at gøre centeret mere attraktivt for borgere og erhvervsdrivende. Der har siden i 

2016 foregået en prioritering og realisering i et samarbejde omkring disse projekter (undtaget herfra er ”Fyrtårnspro-

jektet”). Det forventes, at dette samarbejde vil fortsætte i de kommende år med et fælles ønske om en fortsat fornyelse 

af centeret mod øst.  

   

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger  

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerhe-

den, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved trafikuheld som kan 

relateres til kommunens veje. Hertil skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og fremkommelighed på 

kommunens veje og stier.     

      

Reparation af broer og tunneller 

Mange af kommunens broer/tunneller/bygværker nærmer sig 50 års alderen og der er behov for fortsat at have ved-

ligehold af disse bygværker sat i et planlagt vedligeholdelsessystem for ikke at få nedbrudt kapitalen på disse. Alle 

bygværker er i 2019 gennemgået for restlevetider og renoveringsbehov. Der vil fortsat blive lavet særeftersyn i det 

omfang restlevetiden er kompliceret at fastslå. Konsekvensen af manglede udførelse, vil være at det på et tidspunkt 

vil være nødvendigt at lukke nogle af de vej- og stiforbindelser, som involverer broer/tunnelser/bygværker som ikke 

er blevet tilstrækkeligt vedligeholdt - og som derfor vil være usikre at bevæge sig igennem/over/under.  

      

Ombygning og sikring af Taastrupvejen (Green Hills) 

Tåstrupvej skal have svingbaner til den nye bebyggelse, Green Hills, som skal bygges på Cordozagrunden. Herved 

sikres der en trafiksikker adgang til de kommende 350 boliger, som forventes at komme på grunden. 

Tåstrupvej skal have udført hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen fra Parkvej i nord til Cordozavej i 

syd, da hastigheden skal ændres fra 70 km/t i landzone til 50 km/t - som er byzonehastigheden. 

Tåstrupvej er synker pga. blød bund, og skal på en ca. 400 m strækning have opgravet vejbane i en dybde af 1,5 til 2 

meter, for at ændre og hæve vejens opbygning til en lettere konstruktion, som ikke mere vil synke. Den sunkne vej-

bane har de sidste 20 år givet problemer med oversvømmelse af vejen fra tid til anden fra den nærliggende å, Skæ-

ringsstreget, når vejrforholdene er uheldige.   
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Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordoza  

Del 2: Dette anlægsønske er en del af et samlet stiprojekt til kommunegrænsen mod Køge, som omfatter en direkte 

stiforbindelse mellem Solrød syd og bl.a. Køge Nord Station, som en del af en regional stiplan.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke en fornuftig forbindelse for lette trafikanter mellem Solrød den nye store station 

med regionale togforbindelser og stiføringen er aftalt i samarbejde med Køge Kommune, hvor det er afgørende at 

stien over Coordozavej udføres med bro, som placeres på forhøjet terræn vest for S-banen - på både syd- og nordsi-

den af Cordozavej. 

Broen over Cordozavej, ca. 27 meter lang og ca. 4,5 meter over vejbanen, kan udføres i træ, beton eller stål, idet stål 

dog ikke er en praktisk løsning i forhold til sikkerhedskrav fra den strømførende S-bane - og i øvrigt vil stålbroen 

være den dyreste løsning. Derfor er anlægsønsket prissat ud fra en træbro, hvor anlægsprisen for byrådets ønske om 

en betonbro, er ca. 1.1 mio. dyrere end træbro-løsningen.  

En mindre fællesbro over Skensved Å, skal udføres i samarbejde med Køge Kommune, som herefter skal udføre de-

res del af stien frem til stisystemet ved Køge Nord Station. 

Del 1: (jordarbejde ved Green Hills) er ansøgt som andet anlægsønske til 2021 med i alt 800.000 kr., som derfor, til 

det samlede projekt, skal tillægges dette ønske - således i alt 6,4 mio. for både Del 1 og Del 2. Dette anlægsønske er 

en del af et samlet stiprojekt til kommunegrænsen mod Køge, som omfatter en stiforbindelse mellem Solrød syd og 

bl.a. Køge Nord Station, som en del af en regional stiplan. Derfor har det konsekvenser for Solrøds borgere, hvis ikke 

Køge Nord Station kan blive mere tilgængelig på eksempelvis cykel eller til fods.     

 

3-årig pulje til udvikling af regional cykelsti med nabokommuner  

Igangværende drøftelser med nabokommuner handler om at få realiseret en supercykelsti fra Køge til Roskilde i sam-

arbejde med Supercykelstisekretariatet og Køge og Roskilde Kommuner. Projektet må forventes kun at kunne blive 

realiseret ved forventet tilskud fra Statens Cykelpulje hvor der forventes opnået tilskud i størrelsesorden 40-50% af 

den samlede anlægssum - foreløbig aftalt ansøgt sammen med nabokommuner i 2023. Anlægsprojektet er den for-

ventede egenfinansiering med det forventede tilskud fra Cykelpuljen. Ruten forventes at blive på eksisterende 

veje/stier ved opgradering af pladsfaciliteter, synlighed, tilgængelighed og fremkommelighed for også pendlercyklister 

- og vil også give solrødborgere i almindelighed mulighed for at kunne cykle sikkert på en sti fra Havdrup til Roskilde 

- som eller aldrig bliver muligt pga. kommunegrænsernes placering 

 

Kystsikring område A  

Kystsikring af område A. Det følger af kystbeskyttelsesloven at grundejere og ledningsejere, der bliver beskyttet af 

kystsikringen skal være med til at betale for kystsikringen. Byrådet har besluttet, at Solrød Kommune skal betale 50% 

og berørte grundejere og ledningsejere skal betale de resterende 50% af de samlede omkostninger. Kystsikringen i 

område A forventes gennemført i 2022. 

 

Kystsikring område B  

Kystsikring af område B. Det følger af kystbeskyttelsesloven at grundejere og ledningsejere, der bliver beskyttet af 

kystsikringen skal være med til at betale for kystsikringen. Byrådet har besluttet, at Solrød Kommune skal betale 50% 

og berørte grundejere og ledningsejere skal betale de resterende 50% af de samlede omkostninger. Kystsikringen i 

område B afventer færdiggørelsen af kystsikringen i de 2 andre områder, men forventes dog iværksat i 2024.  

 

Kystsikring område C  

Kystsikring af område C. Det følger af kystbeskyttelsesloven at grundejere og ledningsejere, der bliver beskyttet af 

kystsikringen skal være med til at betale for kystsikringen. Byrådet har besluttet, at Solrød Kommune skal betale 50% 

og berørte grundejere og ledningsejere skal betale de resterende 50% af de samlede omkostninger. Kystsikringen i 

område C er endelig godkendt og gennemføres i 2021. I 2022 er afsat budget til den resterende betaling fra grundejer. 
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Kystsikring Solrød Kommunes bidrag som grundejer 

Kommunens påregnede udgifter som grundejer til kystsikring for område A lyder på kr. 130.000 og for område B på 

kr. 30.000 

 

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 

Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for 2014 – 2026 som indeholder løbende indsatser. Bl.a. skal kom-

munens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampagner for reduktion i anvendelsen 

af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, eksisterende olieudskillere skal gennemgås, 

vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstilladelser til vandværker, regnbetingede udledninger, infor-

mation til virksomheder og borgere om håndtering af regnvand, m.m. 

 

Affaldssortering i centrene 

I forbindelse med indførelse af ny affaldsordning hos de private husstande, er det en naturlig forlængelse også at 

affaldssortere i Solrød-, Jersie- og Havdrup Centre. Med budgetaftalen for budget 2021 er etableringen fremskyndet 

således at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. 

 

Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune 

Byrådet har hhv. 16. november 2020 og 15. februar 2021 vedtaget Naturkvalitetsplan 2020-2024 og deltagelse i Mil-

jøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Indsatserne i hhv. planen og deltagelsen i kon-

kurrencen er delvist overlappende og kræver ressourcer ud over de eksisterende. 

Indsatserne i kommunens bidrag til at blive Danmarks vildeste kommune omfatter: 1. Øget biodiversitet på de kom-

munale arealer, 2. Uddannelse af Naturambassadører og 3. Projekt ”Balance i ådalen mellem Havdrup og Solrød”.  

Der afsættes i 2022, 300.000 kr. til forøgelse af biodiversiteten på de kommunale arealer så som vejkanter, friarealer 

mv. Det kan fx dreje sig om afrømning af muld og udsåning af frø. Ændret drift finansieres inden for klippekortet. 

Derudover fastsættes der i budget 2022-2025 årligt 120.000 kr. til finansiering af en studentermedarbejder på        

naturområdet 15t /ugen.  

 

Klimaplan 2020-2030 

I klimaplanen er der lagt op til, at finansieringen af selve indsatserne gøres op i forbindelse med igangsættelsen af de 

enkelte projekter. De fleste reelle projekter vil kunne iværksættes ved relativt få midler til forundersøgelser og rådgi-

verydelser, hvorefter eksempelvis privat finansiering med eller uden offentlige tilskud overtager projektering og anlæg. 

Enkelte projekter vil kræve selvstændigt bevilligede anlægsmidler, eksempelvis ved kommunens interne iværksættelse 

af indsatser. Der er i 2021 afsat 400.000 kr. til forundersøgelser og rådgiverydelser. Fra 2022-2025 er der afsat 400.000 

kr. årligt i budgetforslag til anlæg. 

Mål og indsatser Klimaplan 2020-2030 sætter nye ambitiøse mål for drivhusgasreduktionen i Solrød Kommune. Mål-

sætningen, som afspejler det nationale mål er, at Solrød Kommune skal reducere drivhusgasser fra kommunen som 

geografisk enhed med 70 % i 2030. Klimaplanen indeholder desuden nye mål om, at Solrød Kommunes energiforsy-

ning (el og varme) skal baseres næsten udelukkende på vedvarende energi og at klimaplanens projekter skal opfylde 

EU’s målsætninger om energieffektivitet. 

For at opfylde målsætningerne er der identificeret en lang række indsatser på seks kerneområder: 

Energi (varme og el) 

Transport 

Myndighedsbehandling 

Erhverv 

Indkøb og forbrug 

Affald      
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Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk 

I forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet til det vedtagne serviceniveau - en fremskrevet 5-års hæn-

delse er der set på forskellige løsningsmuligheder i Solrød Strand området, som afleder regnvand til Solrød Bæk. Det 

er nødvendigt at undersøge mulighederne nærmere for at få et beslutningsgrundlag til at vælge den bedste og mest 

helhedsorienterede løsning. En af de løsningsmuligheder, der ønskes igangsat forundersøgelser af, er en omlægning 

af Solrød Bæk mod syd fra Tåstrupvej til udløb i Køge Bugt via renseanlæggets grund, parken ved Fasanvej og Solrød 

Strandpark. Undersøgelserne skal ske i samarbejde med KLAR Forsyning og der ønskes afsat midler til dette. Denne 

løsning kunne tilgodese et meget bedre vandløbsmiljø end den nuværende flisebelagte del af Solrød Bæk samtidig 

med at den kunne tilføre et nyt vandelement og øge biodiversiteten gennem Solrød Strandpark. Endvidere er det et 

alternativ til en stor og dyr pumpeledning fra Strandvejen ud til Køge Bugt.   

 

Nødvendig vejafvanding i Havdrup Hovedgade  

Solrød Kommune har i tidernes morgen overtaget en ældre hovedledning fra nuværende KLAR-Forsyning, da denne 

kun betjente vejafvandingen efter KLAR lagde nye ledninger til eget brug. Denne kommunale ledning er ved at være i 

meget dårlig stand, og det er anbefalet at renovere ledningen, alternativt tage den ud af brug og koble vejafvandingen 

på KLAR's nye regnvandsledninger. Det drejer sig om en strækning på knap 300 meter af Hovedgaden, inkl. 16 tilslut-

tede vejbrønde. Havdrup Hovedgade vil i de kommende år få vurderet om der skal saneres jf. Havdrup helhedsplan, 

herunder muligvis lægge plads til kommunens første andel af en supercykelstirute mellem Køge og Roskilde - uagtet 

hvad der sker, så skal vejafvandingen være intakt og i orden. Det ansøgte beløbsønske forventes at kunne dække enten 

renovering af ledning eller ny opkobling af de 16 vejbrønde til KLAR's ledninger. Endelig løsning vil afvente en opgø-

relse af det efterfølgende mest rentable driftsbudget.    

  

Vejbelysning - udskiftning af energitunge lyskilder til LED  

Energitunge lyskilder i vejbelysningen langs mange af kommunens store veje, som ikke natslukker, har metalhalo-

genpærer, som nu vil kunne erstattes med andre belysningsenheder, som teknologisk er nået op i en standard, som 

anbefales af SEAS som et meget fornuftigt alternativ. Der er tale om at udskifte belysningsenheder, som i gennem-

snit reduceres fra i gennemsnit 95 watt til 24 watt -og fortsat har samme belysningsstyrke - dog med natdæmpning i 

6 timer. Som "klimakommune" bør besparelsen i CO2 være åbenlys interessant, idet der ved en udskiftning som be-

skrevet opnås en samlet besparelse på 220.000 watt pr. efterfølgende år (= ca. 400.000 kr./år) ved nuværende kilo-

wattpris. 
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Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej 

Indkøb og montering af 30m forlængelse af EB Broen ved Øster Strandvej, så den bliver i alt ca. 90 meter. 

Forlængelsen består af:25m x 1,6m bred EB Bro FSC Fyr NTR-A, 5 m: 1 stk. platform 3,5 x 5,0m 

1 stk. bænk 2m lang med ryglæn; 4 stk. pløkke pr. broanker; 1 sæt beslag for sammenkobling til eksisterende bro; 1 

stk. trappe 9 trin med rækværk i 1 side; 1 stk. levering og montering.  

I alt 160.000 kr.  

 

Budgetaftalen indeholder desuden ønske om at afdække muligheden for at udføre handicapvenlig adgang til stran-

den i forbindelse med opførelsen af Strandens hus, som imidlertid ikke er medtaget i ovenfor af nedenstående årsag:  

 

I kombinationen med den kommende kystsikring, er det umiddelbart forventningen, at det vil være nødvendigt at 

udføre ramper forbi den kommende kystsikring - og en mulighed for at kunne kombinere disse ramper til stranden 

med den forventede elevator, som udføres i forbindelse med strandens hus og en forventet 1. sal.  

Udgangspunktet for en drøftelse med Handicaprådet vil være en projektering i overensstemmelse med Bygningsreg-

lementets krav til bl.a. max hældning af ramper og andre krav til ramper med dette formål. Som det beskrives i bud-

getaftalen, forventes ramperne først udført i forbindelse med Strandens Hus.  

Prissætningen og drøftelse m/ Handicaprådet vil være mere gunstig når både Kystsikring og Strandens Hus er nær-

mere de endelige udformninger.  Med henblik på at der er ting som skal afklares er det bedste bud på nuværende 

tidspunkt en udgift på 400.000 kr. til dette, så anlægsønsket samlet bliver på 560.000 kr.  

 

Rådhuset – renovering 

Der er en række omkostninger forbundet med at forblive i det nuværende rådhus. Solrød Kommune har opgjort om-

kostningerne forbundet med renovering af den eksisterende rådhusbygning. 

Disse nødvendige renoveringer omfatter rydning af eksisterende forhold, ombygning indvendigt og udvendigt samt 

genhusning i pavilloner. 

 

Rådhuset - tilbygning     

Pladsanalysen udarbejdet af Brøndum og Fliess i 2021 dokumenterer, at det nuværende antal kvadratmeter på råd-

huset er utilstrækkeligt i forhold til at understøtte medarbejderens opgaveløsning på en optimal måde. Både aktuelt 

og ikke mindst på sigt frem mod 2030 vil flere medarbejdere på kontorerne give stadig større udfordringer for det 

fysiske arbejdsmiljø. 

 

Antallet af medarbejdere på rådhuset vurderes at stige med 6% fra det nuværende niveau på 207 medarbejdere og 

til 219 medarbejdere allerede i 2024. I 2030 vil der være en forventet stigning på 8%, svarende til 224 medarbejdere. 

I forvejen er pladsen trang på de enkelte etager, hvorfor pladsmanglen dermed vil øges i de kommende år. Særlig på 

3. sal, men også 2. sal sidder medarbejderne trangt. 

Det forslås løst ved en tilbygning til det nuværende Rådhus på 1024 m2.    

  

Christians Have etape 4 - salg af grund  

I forbindelse med udvidelsen af Christians Have etape 4, bliver der solgt en grund til gennemførelsen af udvidelsen. 

 

Køb af ny vandtankvogn til beredskabet  

Byrådet har besluttet at det nuværende lejet køretøj erstattes af indkøb af en nyere vandtankvogn fra ETK Brand & 

Redning Køge.  
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Familie- og uddannelsesudvalget 
 

Tabel 5:  Anlæg fordelt på projekter, Familie- og uddannelsesudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2022 2023 2024 2025 

Familie- og uddannelsesudvalget, i alt 17.840 35.200 7.300 3.900 

Pulje til udvidelse af dagtilbudskapacitet 5.200    

Birkebo, til- og ombygning 540 4.900   

Etablering af CTS i daginstitutioner  1.500   

Havdrup skole, reparation af tage på bygning A 3.000 3.000   

Havdrup skole, renovering af SFO  3.300   

Uglegårdsskolen – genopretningsplan 3.500 4.700  3.900 

Uglegårdsskolen , næste fase af ventilationsprojekt   4.200  

Munkekærskolen, tagrenovering 5.600 6.800 3.100  

Solrød Gl. skole, klimaskærm 10Solrød  6.500   

Solrød Gl. skole, klimaskærm Børn- og unge- 

rådgivningen 
 4.500   

 

Pulje til udvidelse af dagtilbudskapacitet 

På baggrund af udviklingen i antal børn og den eksisterende fysiske kapacitet i de enkelte områder i kommunen, er 

der med de seneste udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet fortsat et behov for at se på en optimering af 

udnyttelsen af eksisterende kvadratmeter. Der tager udgangspunkt i den udarbejdede rapport fra Brøndum og Fliess 

fra 2021, hvor der er anført en mulig øgning af kapacitet inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Pen-

gene bruges til etablering af kontor, personalerum og depot i Tryllehytten som frigør et ekstra grupperum til en bør-

negruppe, samt yderligere et grupperum til en børnegruppe. I Parkbo etableres der et ekstra grupperum som giver 

plads til en ekstra børnegruppe. De resterende penge anvendes til garderober, inventar m.v. for at sikre de nødven-

dige fysiske rammer. 

 

Birkebo om- og tilbygning  

Garderobeforholdene i Birkebo børnehave er meget trange. Garderoberne er placeret i børnehaven, så forældre og 

børn skal gennem børnehaven for at nå frem til dem. Dette gør, at skidt bliver slæbt gennem hele børnehaven, og 

der er et stort slid på gulvene. Et af garderobeområderne med 15 garderobepladser, er også gennemgang ind til 

vuggestuen. Garderoben skal placeres således, at man som forælder og børn først kommer ind i garderoben, tager 

sko m.m. af og dernæst kommer ind i børnehaven. En ny garderobe i stedet for 3 garderober som i dag vil give mere 

plads til børn og personale, være mere overskuelig, give færre konflikter og bedre arbejdsstillinger for personalet.  

 

Anlægsprojektet indeholder: 

 Nedrivning af udestue/overdækning og om- og tilbygning på ca. 80 m2.  

 Der etableres et større alrum til aktiviteter og dertil nye garderoberum. 

 I forbindelse med om- og tilbygningen etableres der ventilation i bygningen. 
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Etablering af CTS i daginstitutioner  

13 daginstitutioner, på nær Eventyrhaven, 1/2 Børnenes Idrætshus i Solrød Kommune mangler CTS overvågning og 

styring af varme-, vand-, el- og andre tekniske anlæg.  Når disse er installeret, forventes en årlig driftsbesvarelse på 

40.000 kr. pr. år. Besparelserne er primært energibesparelser og vil derfor betyde reducering af CO2 udledning. Yde-

mere vil dette anlæg sikre brugerne et godt og sundt indeklima.     

      

Havdrup skole, reparation af tage på bygning A  

Der skal foretages en tagrenovering på bygning A og på bygning B, hvor der gennem de senere år er blevet udført 

adskillige småreparationer og udskiftninger af defekte tagplader pga. utætheder i tagbeklædningen. Aktuelt er der 

igen lækager i tagets rygning, og en reparation kan medføre skader på den eksisterende tagbeklædning, da tagpla-

derne er meget møre grundet alder. For at sikre et tørt og sikkert indemiljø i bygningernes faciliteter skal tagbeklæd-

ning og underkonstruktion udskiftes på begge bygninger. Renoveringsarbejdet planlægges udført i 2 etaper - byg-

ning A i 2022 og bygning B i 2023. Tagrenoveringen gennemføres for at sikre de to bygningers konstruktioner og 

faciliteter mod vedvarende utætheder og eventuelle vandskader. Samtidig sigtes der mod en mere driftssikker og 

vedligeholdelsesvenlig tagløsning. 

 

Havdrup skole, renovering af SFO 

SFO'ens lokaler er iøjnefaldende umoderne og tilgodeser ikke et nutidigt behov for et udviklings- og indlæringsrigt 

miljø for SFO'ens elever. Bygningen er fra 1920, og de indvendige faciliteter er synligt slidte, mørke, utidssvarende og 

har en uhensigtsmæssig forældet indretning. Derfor er det er stort - og nødvendigt ønske om, at der foretages en 

gennemgribende renovering af bygningens indvendige faciliteter.   

 

Uglegårdsskolen – genopretningsplan   

Uglegårdsskolen viser tydelige tegn på nedbrud og slitage, Derfor har Ingeniørfirmaet Strunge Jensen udarbejdet en 

drift- og vedligeholdelsesrapport allerede i 2018. I følge rapporten er der et vedligeholdelsesbehov på ca. 30 mio. kr., 

som ikke kan indeholdes i det nuværende budget for skolen.                                                                                                                    

Arbejderne for årene 2021 og 2022 blev fremrykket til udførelse i 2020 i forbindelse med coronakrisen med bl.a. fjer-

nelse af råd i bærende bjælker i facader, renovering af pergola samt vinduer/skydedøre/yderdøre, og facade.  

I 2021 er arbejdet med renovering af tærede vandrør udført. Der er i 2021 ligeledes sket en ændring af rækkefølgen 

af arbejder, således at tagarbejder er rykket frem, foruden en om disponering af midler for de enkelte budgetår, men 

det samlede budget har ikke ændret sig, budgettet for 2024 udsættes. 

I 2022 skal der ske en reparation af tage, som skal minutiøst gennemgås, og enkelte steder på hvælvsiderne skal 

tage partielt udskiftes, foruden der skal ske en renovering af utætte ovenlys kupler. Derudover så er der afsat midler 

til forsat udskiftning af facader, da behovet er større end hidtil antaget. Derudover er der mange punkterede termo-

ruder på skolen, som skal skiftes.  

I 2023 udbedring af ovenlys forsættes. Beklædning på siderne af ovenlys skiftes, da de er angrebet af råd og enkelte 

steder faldet af.  Derudover opstartes arbejdet med genopretning af belægninger da disse mange steder er meget 

ujævne, derudover skal der ske en terrænregulering med tilkørsel af jord. 

I 2025 forsættes arbejdet med udbedring af udearealer derud over udskiftes rådskadet tømmer i kanalen, og på 

broer over kanalen. Elinstallationer gennemgås og brandsikring af gennemførsler af installationer. Der er en del ald-

rende installationer på skolen, som bør skiftes. Derudover er der sat midler af til eventuelle afsluttende arbejder i for-

bindelse med genopretningsarbejdet. 
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Uglegårdsskolen, næste fase af ventilationsprojekt     

De resterende ventilationsanlæg på Uglegårdsskolen har nået grænsen for anvendelighed og bør udskiftes. I den 

nuværende tilstand må det forventes, at der fra nu af kommer øgede udgifter til afhjælpende vedligehold af anlæg 

og automatik. En udskiftning af ventilations anlæggene vil markant forbedre indeklimaet for børn og lærere på sko-

len. 

  

Munkekærskolen, tagrenovering 

Der skal udføres en generel tagrenovering på Munkekærskolen. Der er gennem flere år foretaget en lang række små-

reparationer med udskiftning af defekte tagplader. Tagbeklædningen har nået enden af sin levetid, der hvor det ikke 

er økonomisk rationelt at forsætte med små reparationer, da der nu er store tagflader der ikke er tætte ved regnskyl, 

det betyder, at der ved regnskyl drypper vand ned gennem utætte tagflader.                                                                                                                     

Anlægsprojektet indeholder en totalrenovering af skolens tagkonstruktion, og de samlede arbejder planlægges ud-

ført i 3 etaper, hvor hver etape omfatter hver sit bygningsspor (Blok D+C / Blok E + F + G / Blok A + B). Den samlede 

renovering planlægges at strække sig over 3 år Blok C+D først derefter Blok E+F+G og afsluttende med Blok A+B. 

Renoveringen vil sikre skolens bygninger en ny langtidsholdbar og tæt tagbeklædning. 

 

Solrød Gl. skole, klimaskærm 10Solrød   

Da klimaskærmen hos 10 klassen fremstår slidt og er utæt, er det nødvendigt at udskifte vinduer og yderdøre, efter-

isolere og pladebeklæde facade i bygningerne, der er fra starten af 1970'erne. Målet er at forbedre arbejdsforhol-

dene og sikre bygningen mod vandindtrængning til skade for medarbejdere og elever, der oplever trækgener. I til-

fælde af, at Borgernes Hus realiseres, bør man overveje, om dette arbejde skal udføres, eller om man eventuelt skal 

nedrive bygningerne. Der vil være besparelser i forbindelse med anlægget som helhed, hvis det udføres samtidigt 

med facaden på Børn- og ungerådgivningens bygning.   

 

Solrød Gl. skole, klimaskærm Børn- og ungerådgivningen     

Da klimaskærmen hos børn- og unge rådgivningen fremstår slidt og er utæt, er det nødvendigt at udskifte vinduer 

og yderdøre, efterisolere og pladebeklæde facade i bygningen, der er fra starten af 1970'erne. Målet er at forbedre 

arbejdsforholdene og sikre bygningen mod vandindtrængning til skade for medarbejdere, der oplever trækgener. I 

tilfælde af, at Borgernes Hus realiseres, bør man overveje, om dette arbejde skal udføres, eller om man eventuelt skal 

nedrive bygningerne. Der vil være besparelser i forbindelse med anlægget som helhed, hvis det udføres samtidigt 

med facaden på 10. klassens bygninger. 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

 

Tabel 6:  Anlæg fordelt på projekter, Social-, sundheds- og fritidsudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2022 2023 2024 2025 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt (udgifter) 29.155 58.942 95.866 1.665 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt (indtæg-

ter) 
   -1.800 

Udvidelses af idrætsfaciliteter ved SIC 10.440 13.000   

Havdrup Idrætscenter - nyt gulv i hal 1    1.000 

Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC 600    

Opgradering af faciliteter for handicappede i svømme-

hallen 
  1.400  

Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen 300 320   

Strandens Hus 14.225    

Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering 1.100    

Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)  24.462 68.046  

Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)  7.695 20.655  

Plejecenter Fr. Have etape 4 (tilskud til servicearealer) - 

2025 
   -1.800 

Idrætsanlægsfond 260 665 665 665 

Aktivitets- og frivillighedscenteret, etablering af CTS og 

udskiftning af ventilationsanlæg 
1.600    

Aktivitets- og frivillighedscenteret, optimering af ud-

nyttelse af lokaler 
 2.000   

Udvidelse af lokalekapacitet i hjemmeplejen og syge-

plejen 
 10.800 5.100  

Havdrup Idrætscenter – Elevator til Pepes Bar 630    

 

Udvidelse af idrætsfaciliteter ved SIC 

I 2018 blev gennemført en brugerinddragelsesproces med henblik på at afklare behovet for idrætsfaciliteter ved SIS. 

Der blev peget på opførelse af en ny idrætshal. Da det videre arbejde med anlægget afventede salgsaftalen på 

Cordoza, er arbejdet først fortsat med den videre afklaring i foråret 2021. Det forventes tilbudsgivning fra totalentre-

prenører i 3. kvartal med igangsætning af byggeri i 4. kvartal 2021.    

 

Havdrup Idrætscenter - nyt gulv i hal 1   

Halgulvet i Hal 1 i Havdrup Idrætscenter er nedslidt. reparationer forekommer med jævne mellemrum, og det går 

udover de sportslige aktiviteter. Hal 1 bliver benyttet af skolen, badminton, fodbold mm. Det vil være et stort løft for 

brugerne at skifte gulvet ud i de kommende år. 

 



MÅL OG ØKONOMI 2022-2025 

POLITIKOMRÅDE 11: SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG 

13 

 

Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC 

Halgulvet slår store sprækker mellem de enkelte gulvbrædder/stave. Skaden er konstateret inden for den seneste 

periode, og tidsperioden for, hvornår skaden er opstået, kendes ikke umiddelbart. Grundet et alt for lavt fugtniveau i 

hallen (målt til "16" - burde min. være på "45") er halgulvet udtørret, og resultatet er blevet til store sprækker mellem 

stavene. Gennem en periode i 2020-2021 er der indlejret interim luftfugtning i hallen, hvilket i mindre grad har af-

hjulpet problemet, men det er ikke tilstrækkeligt. Sprækkerne mellem de enkelte stave medfører et usikkert og løst 

underlag, som kan resultere i benskader og faldulykker for idrætsudøverne. Den konkrete årsag til den manglende 

luftfugtighed i hallen kan måske findes i følgende forhold: 1) Der er opsat grundvandspumpe udenfor tæt på byg-

ningen 2) Ventilation er lavet og virker som den skal 3) Periode med koldt vejr og dermed tør luft. 4) Coronaperiode 

med nedsat aktivitet i hallen. Tilsammen er det "tænkte" parametre, som imidlertid ikke burde medvirke til den me-

get lave luftfugtighed i hallen, som er blevet målt af en ekstern ventilationsspecialist (Coromatic A/S). For at løse pro-

blemet med den manglende luftfugtighed anbefales det, at der installeres et luftbefugtningsanlæg til det eksiste-

rende ventilationsanlæg. Det kan sikre den fornødne luftfugtighed i hallen. Investeringen i et luftbefugtningsanlæg 

retfærdiggøres i en fremadrettet større energibesparelse samt en større gevinst ved en høj reducering af den årlige 

CO2 belastning. Ved sikring af den nødvendige og konstante luftfugtighed i hallen, så vurderes det eksisterende hal-

gulv til at have en resterende levetid på op til 15-20 år. Der eksisterer umiddelbart to tekniske løsninger, hvortil vi 

anbefaler et luftbefugtningsanlæg, der på sigt vil være den mest driftsøkonomiske investering. 

     

Opgradering af faciliteter for handicappede i svømmehallen 

For at tilgodese alle kommunens borgere, er der brug for, at der bliver etableret bedre tilbud og forhold for alle bor-

gere, så svømmehallen følger med tiden. Udover den kommende lift til gangbesværede borgere, så har der ikke væ-

ret større forbedringer af faciliteter, bassiner eller omklædningsrum i de sidste 12 år. Idrætssektionen ønsker derfor 

at inddrage de forskellige brugere/råd, samt nøglemedarbejdere fra idrætsområdet, med henblik på at etablere for-

skellige forbedringer, som kan håndteres i driften og i forhold til anlæg. I forhold til anlæg vedrører det en infrarød 

sauna og sauna i svømmehallen til lindring af muskulatur. Formålet er, at borgerne bliver holdt i gang med sunde 

tilbud. Det vil også medføre en øget indtjening, da der vil komme flere gæster med de nye initiativer. Ved at saunaer 

etableres ved bassinerne, så kan tilsyn foregå som del af den almindelige livredningstilsyn. De gamle saunaer i om-

klædningen, hvor der ikke kan være samme tilsyn, kan omdannes til depoter til opbevaring af udstyr for forenings 

aktiviteter og aktiviteter for offentlige gæster. Initiativet vil understøtte pejlemærkerne om åbenhed og inddragelse 

af borgerne og fleksible rammer, så Solrød kommune er det bedste sted at leve og bo.   

 

Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen  

Varmeanlægget i Jersie er udtjent og udskiftningsmodent. Det har ikke været udskiftet siden hallens etablering i 

1971. Vand- og varmeanlægget med rør og radiatorer skal derfor udskiftes. Udskiftningen vil omfatte rørledninger i 

kælderetage samt rørledninger/rørinstallationer i stueetage - med fokus på de samlede omklædningsfaciliteter. Ud-

skiftning af installationer i omklædningsrummene er omfattende og tiltrængt, hvorfor en lettere renovering af Jersie 

Hallens omklædningsfaciliteter indgår i det samlede renoveringsprojekt. De eksisterende omklædningsfaciliteter 

fremstår "som oprindeligt bygget" og mangler at opfylde et nutidigt behov. 

 

Strandens Hus - faciliteter ved Øster Strandvej 

Projektets formål er etablere Strandens Hus, hvorved rammerne for rekreativ og uddannelsesmæssig anvendelse af 

strandområdet forbedres for en række interessenter. Det er bl.a. hensigten at opføre nye klubfaciliteter til fritidsbru-

gere til kajak, sejlsport, vinterbadning m.m. samt bygning til opbevaring af bl.a. kajakker samt saunaer mm.

      

Planlægning af plejecenterbyggeri – projektering 

Anlæg til planlægning og projektering af nyt plejecenter, med forventet opstart af byggeri i 2023.  
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Plejecenter Christian Have etape 4 (boligdel) 

Prognosen over den forventede efterspørgsel efter plejehjemsboliger viser, at der er behov for en udbygning af Ple-

jecenter Christians Have med 45 boliger og 900 m2 serviceareal, der skal være klar til indflytning 1. januar 2025. Det 

er forudsat, at den kommunale grund sælges til 3.000 kr. pr. m2. Den beregnede anlægsudgift til boligerne tager ud-

gangspunkt i maksimum støtte beløb pr. m2 i 2021 inkl. energitillæg på 31.190 kr. inkl. moms i følge Bolig- og Plan-

styrelsen.      

 

Plejecenter Christians Have etape 4 (serviceareal)     

Anlæg til tilhørende serviceareal i forbindelse med udbygningen Plejecenter Christians Have, etape 4. Der er behov 

for 900 m2 serviceareal. Den beregnede anlægsudgift tager udgangspunkt i 28.500 kr. m2 ex. moms inkl. inventar, 

udearealer, p-pladser m.m.      

 

Plejecenter Christians Have etape 4 (tilskud til servicearealer) – 2025 

I forbindelse med udvidelse af Plejecenter Christians Have modtages et tilskud på 40.000 kr. pr. ældrebolig fra staten 

efter godkendelse af skema C i 2019. 

      

Idrætsanlægsfond  

Idrætsanlægsfond, hvor der kan ansøges om tilskud til dækning af anlægsudgifter på op til 80 %. De nærmere krite-

rier for ordningen fastlægges af Social-, sundheds- og fritidsudvalget.   

   

Aktivitets- og frivillighedscenteret, etablering af CTS og udskiftning af ventilationsanlæg  

Der er behov for CTS for at overvåge og styre varme-, vand-, el- og andre tekniske anlæg. Samtidig er der et stort 

behov for at erstatte 3 meget gamle ventilationsanlæg i bygningen. Opdateringen af ventilationssystemet vil dog 

indebære en gennembrydning af tag med de konsekvenser, det har reparationsmæssigt. Der forventes en årlig be-

sparelse på drift på ca. 50.000 kr. pr. år. Besparelserne er primært energi besparelser og vil derfor betyde reducering 

af CO2 udledning. Ydemere vil dette anlæg sikre brugerne et godt og sundt indeklima. Der forventes dog udgifter i 

forbindelse med dette anlæg til drift og service, så den endelige besparelse kommer til at være ca. 15.000 kr. 

 

Havdrup Idrætscenter – Elevator til Pepes Bar  

På budgettemadagen i juni måned 2020 blev fremlagt forskellige forslag til etablering af medborgerhus i Havdrup. I 

budgetaftalen for 2021 blev aftaleparterne enige om, at en fremtidig etablering i Fakta-bygningen er ideel, men 

denne bygning er udlejet frem til 2024. Pepes Bar i Havdrup Idrætscenter er også en mulighed, men adgangsforhol-

dene er ikke ideelle specielt ikke for handicappede. Aftaleparterne afsatte derfor 650.000 kr. til etablering af elevator 

på Havdrup Idrætscenter til Pepes Bar. Projektet udskydes til 2022 og det resterende rådighedsbeløb er overført til 

2022. 

 

Aktivitets- og frivillighedscenteret, optimering af udnyttelse af lokaler 

Ældre- og sundhedsområdet er i vækst, hvilket betyder, at der er behov for at skabe en bedre udnyttelse af de eksi-

sterende lokaler. For at imødekomme et stigende behov med udvidelse af personale, er der behov for etablering af 4 

nye kontorer/samtalerum. En optimering af Aktivitets- og Frivilligcentret vil omfatte installering af et nyt indskudt 

etagedæk over gangarealet i afsnittet Daghjem.      
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Udvidelse af lokalekapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen 

Ældreområdet, som består af Visitation og Koordination (VK), Den kommunale Hjemmepleje (DKH) og Den kommu-

nale Sygepleje (DKS) er samlet set udfordret på administrative arbejdspladser. Dette betyder, at der er behov for at 

se på en udvidelse af lokalerne på Solrød Center 4, 1. sal, i dagligt tale kaldet ”Hatten”. 

I forbindelse med den øgede demografi og dermed et øget antal medarbejdere i hjemme- og sygeplejen er der 

pladsudfordringer til garderobe, omklædningsfaciliteter, administration og elever. 

Ældrechefen har midlertidigt overtaget kontor for leder af Hjemmeplejen, 

Hjemmeplejen og sygeplejen er begge enheder er i vækst og presset på trivsel grundet manglende plads. 

Behov for udbygning: 

• Kontor til Ældrechef samt plads til den administrative stab i umiddelbar nærhed – i alt 7 pladser 

• Kontor til leder af DKS, samt 4 administrative kontorpladser i umiddelbar nærhed af dokumentationsrummet 

• Definere og etablere dokumentationsrum, med mulighed for stillepladser. Lokalet skal kunne rumme 20 pc-ar-

bejdspladser 

• Et kontor til studerende og elever med 6 PC pladser og 6 pladser til diverse samarbejde, forberedelser og vejlednin-

ger. 

• Et mindre depot til specialerelaterede produkter. 

• Et omklædningsrum med plads til 35 skabs- og garderobepladser. 

Forslaget rummer en fremtidssikring af kapaciteten for den kommunale hjemmepleje og sygepleje og sikrer, at kon-

tor, omklædning, og opmagasinering fremadrettet kan holdes på 1. salen over biblioteket. 

Derudover så opretholdes der et godt arbejdsmiljø for den kommunale hjemme- og sygepleje i lokaler der tilsvarer 

behovet. 

Ændringen omfatter en udvidelse af ca. 730 m2 og ombygning af ca. 130 m2.   
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Afledt drift af anlægsprojekter
Tabel 7: Afledt drift af anlægsprojekter i budget 2022-2025 (i 1.000 kr.) 

AFLEDT DRIFT 2022 2023 2024 2025 

Afledt drift i alt 32 450 852 1682 

Aktivitets- og frivillighedscenteret, etablering af CTS og 

udskiftning af ventilationsanlæg  
 -15 -15 -15 

Udvidelse af idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter  421 629 629 

Helhedsplan for Solrød Center   50 50 

Christians Have Plejecenter etape 4 - serviceareal    370 

Etablering af CTS i daginstitutioner   -40 -40 

Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC 15 15 15 15 

Udvidelse af lokalekapacitet i hjemmeplejen og syge-

plejen 
 150 300 300 

Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer 7 7 14 14 

Naturkvalitetsplan og Danmarks Vildeste kommune 10 10 10 10 

Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej  25 25 25 

Rådhuset tilbygning    425 

Uglegårdsskolen , næste fase af ventilationsprojekt  25 25 25 

Vejbelysning - udskiftning af energitunge lyskilder til 

LED 
 -400 -400 -400 

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, 

inkl. bro over Cordoza 
  5 5 

3-årig pulje til udvikling af regional cykelsti med nabo-

kommuner 
   35 

Birkebo- om og tilbygning  22 44 44 

Strandens Hus  190 190 190 

 

 

Aktivitets- og frivillighedscenteret, etablering af CTS og udskiftning af ventilationsanlæg  

Afledt drift vedrørende etablering af CTS og udskiftning af ventilationsanlæg Aktivitets- og frivillighedscenteret. Be-

løbet dækker over besparelse på 50 t.kr. og udgift til drift og service på 35 t.kr. 

  

Udvidelse af idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter 

Afsat drift til ny hal ved Solrød Idrætscenter. Det forventes at hallen tages i brug fra maj 2023, så i 2023 er der afsat 

drift til 8 måneder.   

 

Helhedsplan for Solrød Center 

Drift i forbindelse med ændringen i Solrød Center. 
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Christians Have Plejecenter etape 4 – serviceareal 

Driftsudgifter til serviceareal i forbindelse med Christians Have Plejecenter etape 4. 

 

Etablering af CTS i daginstitutioner 

Etablering af CTS giver bedre overvågning og styring af varme-, vand-, el- og andre tekniske anlæg. Samlet giver 

dette en besparelse på 40 kr. årligt. 

 

Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC 

Driftsudgifter i forbindelse med etablering af Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC  

 

Udvidelse af lokalekapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen 

Driftsudgifter til øget bygningsareal for Udvidelse af lokalekapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen 

 

Kystsikring Kommunens udgifter som grundejer 

Som grundejer betaler Solrød Kommune en del de løbende driftsudgifter vedrørende kystsikring.  

 

Naturkvalitetsplan og Danmarks Vildeste kommune 

Driftsudgifter i forbindelse naturkvalitetsplan og deltagelse i Danmarks Vildeste kommune. 

 

Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej 

Driftsudgifter til vedligehold af badebro ved Østre Strandvej 

 

Rådhuset tilbygning 

Driftsudgifter for tilbygning til rådhuset. 

 

Uglegårdsskolen - næste fase af ventilationsprojekt 

Driftsudgifter som følge af næste fase af ventilationsprojekt. 

 

Vejbelysning - udskiftning af energitunge lyskilder til LED 

Udskiftning af energitunge lyskilder giver en økonomisk besparelse som samlet udgør 400.000 kr. årligt. 

 

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordoza 

Driftsudgifter til vedligehold af sti og bro. 

 

3-årig pulje til udvikling af regional cykelsti med nabokommuner 

Driftsudgifter til en cykel. 

 

Birkebo- om og tilbygning 

Afledt drift til bygningsmæssig drift i forbindelse med om-og tilbygning til Birkebo. 

 

Strandens Hus 

Afledt drift til bygningsmæssig drift i forbindelse med Strandens Hus. 
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Udstykninger 
 

Tabel 8: :Anlæg fordelt på udstykninger (i 1.000. kr.) 

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2022 2023 2024 2025 

Udstykninger i alt (udgifter) 450 400 230 440 

Udstykninger i alt (indtægter)  -6.000   

Trylleskov Strand 450 400 230 440 

Øvrige udstykninger (udgifter)     

Øvrige udstykninger (indtægter)  -6.000   

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Trylleskov Strand 
 

Tabel 9: Trylleskov Strand udgifter (i 1.000 kr.)  

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2022 2023 2024 2025 

Trylleskov Strand, udgifter i alt 450 400 230 440 

Projektleder og økonomimedarbejder  150 150 130 130 

Grønne områder 300 250 100  

Stationsplads    310 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

 

Den nye bydel Trylleskov Strand er i perioden fra 2007 og i årene herefter blevet udbygget til en ny bydel med vil-

laer, rækkehuse, integreret daginstitution, m.m. Der mangler den sidste færdiggørelse af veje og grønne områder. 

 

Øvrige udstykninger 
 

Tabel 10: Øvrige udstykninger indtægter (i 1.000 kr.)

ØVRIGE UDSTYKNINGER, INDTÆGTER 2022 2023 2024 2025 

Øvrige udstykninger, indtægter i alt  -6.000   

Green Hills   -6.000   

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Efter salg af Cordozagrunden til projektet Green Hills vil der blive foretaget en justering af salgsindtægten på bag-

grund af endeligt opført antal m2 til boliger. Det forventes at denne opgørelse vil medføre en merindtægt på ca. 

6.000.000 kr. 
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område  
 
Tabel 1 Person- og grundskatter m.v. 

Tabel 2 Inkassogebyrer 

                                                      
1 Stigning i promillesats for rottebekæmpelse skyldes ny lovgivning, hvor der er krav om mulighed for indendørs skadedyrsbekæmpelse i 

weekenden. 

Takstoversigt 2022 

PERSON- OG GRUNDSKATTER M.V. 2021 2022 

Personskat 24,71 % 24,81 % 

Grundskyld – Landbrugsejendomme 6,15 ‰ 6,15 ‰ 

Grundskyld – Øvrige ejendomme 20,95 ‰ 20,95 ‰ 

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens grundværdi 14,475 ‰ 14,475 ‰ 

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 ‰ 8,75 ‰ 

Kirkeskat 0,89 % 0,89 % 

Garantiprovision på lån optaget i forsyningsområdet, hvor kommunen stiller garanti   

 Solrød Spildevand A/S  0,4 % 0,4 % 

 Solrød Fjernvarme 0,55 % 0,55 % 

 Solrød Biogas A/S 2,0 % 2,0 % 

Rottebekæmpelsesgebyr – andel af ejendomsværdien1 0,015 ‰ 0,022 ‰ 

INKASSOGEBYRER 2021 2022 

Rykkergebyr for restancer op til 500 kr. 150 150 

Erindrings- og rykkerskrivelser, pr. stk. 250 250 

Rentebetaling for sent indbetalte / udestående fordringer, rente pr. påbegyndt måned 1,0 % 1,0 % 

Rentebetaling for restance vedrørende ejendomsskat, rente pr. påbegyndt måned 0,5 % 0,5 % 

Underretning om udlæg på ejendomsskat. Retsafgift i grundtakst:  

- plus tillæg 0,5 % af beløb over 3.000 kr. 
300 Bortfalder 

Gebyr for underretning om udlægsforretning 450 450 
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Tabel 3 Diverse 

 

  

                                                      
2 Taksten kendes først når cirkulæreskrivelse om regulering for af gebyr for sundhedskort er vedtaget i slutningen af oktober. 

3 Taksten for 2022 er først afklaret når finansloven er vedtaget 

DIVERSE 2021 2022 

Bopælsattest, pr. stk. 75 75 

Sundhedskort, pr. stk2 210 210 

ID-kort til unge, pr. stk.3 150 150 

Folkeregisteroplysning, pr. stk. 75  

Gebyrer for forkerte oplysninger til Det Centrale Personregister   

 Bøde ved anmeldelse af flytning senere end 5 dage – indtil en måned 500 500 

 Bøde ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning 1.200 1.200 

 Bøde ved afgivelse af urigtige oplysninger om bopælsforhold 1.200 1.200 

A-pas (18 – 64 år) inkl. fingeraftryk3 890 890 

B-pas (0 – 11 år) ekskl. fingeraftryk3 150 150 

B-pas (12 – 17 år) inkl. fingeraftryk3 178 178 

C-pas (fra 65 år) inkl. fingeraftryk3 378 378 

Ombytning af kørekort (slitage eller mistet)3 280 280 

Fornyelse af kørekort (over 70 år)3 140 140 

Kørekort med kørelærergodkendelse3 280 280 
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Tabel 4 Renovation Énfamieliebolig 

Tabel 5 Renovation lejlighed med egen miljøstation 

 

  

RENOVATION, INKL. MOMS – ÉNFAMILIEBOLIG OG SOMMERHUS 2021 2022 

Samlet takst pr. år. 3.741 4.351 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år 811 993 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 663 628 

 heraf farligt affald, pr. år. 146 224 

 heraf administration, pr. år. 465 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 602 782 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 1.054 1.199 

Dagrenovation   

 Énfamilie 240 liters Mad/rest ugetømning pr. år 2.027 2.483 

 Énfamilie 360 liters  mad/rest beholder (14-dages tømning)  1.216 1.490 

 Énfamilie 360 liters mad/rest ugetømning pr. år 3.041 3.725 

RENOVATION, INKL. MOMS – LEJLIGHED MED EGEN MILJØSTATION 2021 2022 

Samlet takst pr. år.  2.546 3.294 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år.  527 745 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 332 314 

 heraf farligt affald, pr. år. 146 224 

 heraf administration, pr. år. 465 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 391 586 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 685 899 

Dagrenovation   

 Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning) 3.649 4.470 

Dagrenovation (tillæg)   

 Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år (beholdere) 791 1.117 
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Tabel 6 Renovation, lejlighed 

Tabel 7 Renovation rækkehus 

 

  

RENOVATION, INKL. MOMS – LEJLIGHED 2021 2022 

Samlet takst pr. år.  2.645 3.451 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år.  527 745 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 431 471 

 heraf farligt affald, pr. år. 146 224 

 heraf administration, pr. år. 465 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 391 586 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 685 899 

Dagrenovation   

 Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning) 3.649 4.470 

Dagrenovation (tillæg)   

 Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år (beholdere) 791 1.117 

RENOVATION, INKL. MOMS – RÆKKEHUS 2021 2022 

Samlet takst pr. år. 3.115 3.631 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år.  649 795 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 531 503 

 heraf farligt affald, pr. år. 146 224 

 heraf administration, pr. år. 465 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 481 625 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 843 959 

Dagrenovation   

 Rækkehus 240 liters mad/rest ugetømning pr. år 1.622 1.987 

 Rækkehus 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning) pr. år  973 1.192 

 Rækkehus 360 liters mad/rest ugetømning pr. år 2.433 2.980 
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Tabel 8 Renovation rækkehus med egen miljøstation 

Tabel 9 Sækkemærker rækkehus med egen miljøstation 

Tabel 10 Renovation, særgebyr for ekstraordinære opgaver 

 

  

RENOVATION, INKL. MOMS – RÆKKEHUS MED EGEN MILJØSTATION 2021 2022 

Samlet takst pr. år. 2.916 3.442 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning) pr. år. 649 795 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 332 314 

 heraf farligt affald, pr. år. 146 224 

 heraf administration, pr. år. 465 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 481 625 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 843 959 

Dagrenovation   

 Ekstra 660 liter til restaffald (14-dages tømning) 3.649 4.470 

SÆKKEMÆRKER OG EKSTRATØMNING 2021 2022 

 Sækkemærker pr. stk. (dagrenovation) 25 25 

Ekstra tømning:   

 Dagrenovation i beholdere på hjul 200 200 

 Dagrenovation i nedgravede løsninger 500 500 

Internet ekspeditionsgebyr 25 25 

RENOVATION, SÆRGEBYR FOR EKSTRAORDINÆRE OPGAVER 2021 2022 

Bil med 1 mand pr. påbegyndt time 700 700 

Bil med 2 mand pr. påbegyndt time 1.150 1.150 
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Tabel 11 Renovation, leje af ladcontainer 

Tabel 12 Renovation virksomheder 

Tabel 13: Renovation, kommunale ejendomme 

Tabel 14: Gebyrer for byggesager 

                                                      
4 Dagrenovation for kommunale ejendomme opkræves efter kapacitet. Hver ejendom vil således betale et antal takster afhængigt af deres kapacitet 

5 Gebyr opkræves i to rater, første rate fra forhåndsdialogmøde til og med tilladelse/afgørelse og anden rate med ibrugtagning/lovliggørelse og afslutning af 

byggesagen. 

RENOVATION, LEJE AF LADCONTAINER 2021 2022 

Ladcontainer (fast placeret hele året) pr. år 5.250 5.250 

Ladcontainer sat ud 12 gange årligt 6.000 6.000 

RENOVATION, INKL. MOMS – VIRKSOMHEDER  2021 2022 

Erhverv standard 240 liter pr. år 811 1.518 

Erhverv ugetømning 240 liter pr. år 2.027 3.008 

Erhverv 360/400 liter 1.216 2.015 

Erhverv 360/400 liter ugetømning 3.041 4.250 

Erhverv 770 liter  4.001 

Erhverv 770 liter ugetømning  9.216 

Anvisning for affald fra erhverv. pris pr. påbegyndt  627 641 

RENOVATION, KOMMUNALE EJENDOMME 2021 2022 

 Dagrenovation4 930 1.171 

 Dagrenovation4 (Plejecenter Christians Have) 605 878 

 Farligt affald 146 224 

 Administration 467 527 

 Storskrald og haveaffald 611 784 

 Glas, papir, dåser, plast, og pap 1082 1203 

GEBYRER FOR BYGGESAGER  2021 2022 

Byggetilladelser, dispensationer, helhedsvurderinger, lovliggørelser5 og  

nedrivninger kr. pr. time 
627 641 

Øvrig byggesagsbehandling kr. pr. time 627 641 
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Tabel 15: Gebyrer for udtegning af kort, kopier, scanning m.m. 

GEBYRER FOR UDTEGNING AF KORT, KOPIER, SCANNING M.M. 2021 2022 

A4 (210mm x 297mm)   

 Papir kr. pr. stk. 40 40 

 Ekspeditionsgebyr 0 0 

A3 (297mm x 420mm)   

 Papir kr. pr. stk. 150 150 

 Ekspeditionsgebyr 100 100 

A2 (420mm x 594mm)   

 Papir kr. pr. stk. 300 300 

 ekspeditionsgebyr 100 100 

A1 (594mm x 841mm)   

 Papir kr. pr. stk. 600 600 

 Ekspeditionsgebyr 100 100 

Publikationer, kommuneplaner, byplaner og lokalplaner og landsbyregistranter 65 65 

Attester, BBR – ejer/lejemeddelelser, oplysninger om matrikel, ejendomsnummer  

og ejerforhold mm.  pr. stk. 
70 70 

Fysisk eller digital kopi af sagsbilag og tegninger, pr. stk.   

 A4 (210mm x 297mm) 5 5 

 A3 (297mm x 420mm) 10 10 

 Indskanning A2 (420mm x 594mm) 90 90 

 Indskanning A1 (594mm x 841mm) 145 145 

 Indskanning A0 (841mm x 1.189mm) 200 200 

 Ud plotning A2 (420mm x 594mm) 40 40 

 Ud plotning A1 (594mm x 841mm) 65 65 

 Ud plotning A0 (841mm x 1.189mm) 100 100 

 Udlevering af pdf-filer 50 50 
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Tabel 16, Takster til børnepasning 

 

  

                                                      
6 Takst i kr. i 11 måneder, juli måned er betalingsfri 

Familie- og uddannelsesudvalgets område 

TAKSTER TIL BØRNEPASNING6 2021 2022 

Dagpleje      Fuldtid (48 timer) 3.485 3.049 

          Deltid – 30 timers tilbud 2.241 1.982 

Vuggestue   Fuldtid (51 timer i 2021, 50 timer i 2022) 3.385 3.573 

          Deltid - 30 timers tilbud 2.069 2.159 

Børnehave   Fuldtid (51 timer i 2021, 50 timer i 2022) 1.772 1.849 

          Deltid – 30 timers tilbud 1.219 1.226 

Frokostmåltid i vuggestue/børnehave (uanset timetal) 703 701 

SFO 1 2.107 2.000 

SFO 2 757 764 

Ungdomsklub Gratis Gratis 
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Tabel 17: Deltidspladser og kombinationspladser 

Tabel 18 Maksimalt tilskud for dagtilbud i private pasningsordninger 

Tabel 19 Tilskud for deltidsplads i private dagtilbud 

 

  

                                                      
7 Takst i kr. i 11 måneder, juli måned er betalingsfri 

DELTIDSPLADSER OG KOMBINATIONSPLADSER7 2021 2022 

Dagpleje   

Deltid – 30 timers tilbud 2.241 1.982 

Deltid – 35 timers tilbud 2.567 2.282 

Deltid – 38 timers tilbud 2.762 2.462 

Vuggestue   

Deltid – 30 timers tilbud 2.069 2.159 

Deltid – 35 timers tilbud 2.353 2.482 

Deltid – 40 timers tilbud 2.638 2.806 

Børnehave   

Deltid – 30 timers tilbud 1.219 1.226 

Deltid – 35 timers tilbud 1.362 1.394 

Deltid – 40 timers tilbud 1.505 1.562 

MAKSIMALT TILSKUD FOR DELTIDSTILBUD I PRIVATE PASNINGSORDNINGER 2021 2022 

Vuggestue   Fuldtid (51 timer i 2021, 50 timer i 2022) 6.982 7.595 

          Deltid - 30 timers tilbud 4.110 4.468 

Børnehave   Fuldtid (51 timer i 2021, 50 timer i 2022) 3.655 3.931 

          Deltid – 30 timers tilbud 2.160 2.313 

TILSKUD FOR DELTIDSPLADS I PRIVATE DAGTILBUD 2021 2022 

Vuggestue – maksimalt tilskud pr. time (op til 75 pct. af dokumenteret udgift) 137 152 

Børnehave - maksimalt tilskud pr. time (op til 75 pct. af dokumenteret udgift) 72 78 
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Tabel 20: Diverse 

 

  

DIVERSE 2021 2022 

Ungdomsskolen   

 Knallertkørekort, pr. stk. 480 500 

Skoler   

 Udlejning af lokaler til privatskoler og foreninger, pr. time 240 240 

Naturbørnehaven   

 Udlejning Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov pr. time 240 240 

 Maksimal pris pr. dag/overnatning er 6 gange timetakst   
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Tabel 21 Musikskolen 

                                                      
8 I tilfælde af musiklærerens fravær sker der ingen refusion i forældrebetaling i de to første aflysninger i løbet af en sæson. Musikskolen opererer med søskenderabat, 

hvor to søskende, der begge går til et undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. Desuden opereres der med flerfagsrabat, således at en 

elev, der går til flere undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. De to rabatter kan dog ikke optræde samtidig, og den samlede rabat på et 

tilbud kan ikke over-stige 25 %. 

9 For soloundervisning betales desuden 50 kr. for hele sæsonen for dækning af afgift til Copy-Dan for undervisningsmaterialer. Beløbet betales som et engangsbeløb 

sammen med den første rate 

10 For soloundervisning betales desuden 50 kr. for hele sæsonen for dækning af afgift til Copy-Dan for undervisningsmaterialer. Beløbet betales som et engangsbeløb 

sammen med den første rate 

MUSIKSKOLEN8 2021 2022 

Børnemusik9   

 Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.050 1.050 

 Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 2.090 2.090 

 Musiclab, 120 min. ugentligt, pr. 3 måneder 

Gratis, hvis man er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning 
 300 

 Rytmik for 1-3 årige, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 

 Musik for 4-5 årige og 6-7 årige, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 

 Rytmisk kor, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder Gratis Gratis 

 Sammenspil for ikke-soloelever, pr. 3 måneder 260 260 

 Solrød Drummer band, 75 min. ugentligt, pr. 3 måneder 400 Udgår 

 Musikproduktion, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 330 330 

 Solrød Band Klub, 100 min. ugentligt, pr. 3 måneder.  

Gratis, hvis man er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning 
300 300 

 Dr. Band, 50 min. ugentligt, pr. uge, pr. hold 400 400 

Musik og leg for børn med særlige behov10   

 Solo, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.050 1.050 

 Solo, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 2.090 2.090 

 Holdundervisning, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 

 Billedkunst for 2. og 3. klasse, 105 min. ugentligt, pr. 3 måneder  500 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalgets 

område 
 

Tabel 22: Madpriser 

 

  

                                                      
11 De nye priser afventer Danmarks Statistiks offentliggørelse af prisregister. De nye priser vil indgå ved 2. behandlingen af budget 2022-2025. 

MADPRISER 2021 202211 

Visiterede borgere, pr. måltid   

 Hovedret, normal inkl. transport 52,00  

 Hovedret, diæt inkl. transport 55,00  

Tilkøb   

 Forret/dessert 14,50  

 Forret/dessert – diæt 16,50  

 Råkost 20,00  

 Energidrik 9,50  

 Morgenmad 21,50  

 Dagens kage 28,00  

 Klar suppe 16,50  

 Dagens suppe 16,50  

 Citronfromage 16,50  

 Frugtgrød med fløde 16,50  

 Mælkemad 16,50  

 Øllebrød med fløde 16,50  

 Gæstemad, hovedret 65,00  
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Tabel 23 Plejecenter Christians Have 

Tabel 24 Frit valg 

 

 

Tabel 25 Daghjem/dagcenter 

 

  

                                                      
12 Ordningen for tøjvask forventes at starte i løbet af 1. halvår 2022 

PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE 2021 2022 

Rehabiliteringsophold, pr. døgn   

 Døgnkost 125,50 128,00 

 Vask af linned mv. 29,00   30,00 

Plejeboliger, pr. måned   

 Vask og leje af linned mv. 260,00  266,00 

 Betaling til husholdningskassen i bo-gruppen 3.644,00 3.911,00 

FRIT VALG 2021 2022 

Tøjvask12 8 kg vasketøjssæk. 1 gang hver anden uge  70,00 

Tøjvask 12 kg vasketøjssæk. 1 gang hver anden uge  100,00 

DAGHJEM/DAGCENTER 2021 2022 

Kørsel til og fra Daghjem/Dagcenter, pr. måned 380,00 388,00 
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Tabel 26 Solrød Svømmehal – offentlig åbningstid 

SOLRØD SVØMMEHAL 2021 2022 

Sæsonkort   

 Morgenbadning, årskort 1.750 1.750 

 Morgenbadning, halvårskort 925 925 

 Morgenbadning, kvartalskort 525 525 

Entrebillet    

Morgenbillet 

 Mandag – fredag 06.00 – 08.00 

 Tirsdag og torsdag 08.00-09.00 

 

30 

30 

 

30 

30 

Eftermiddags og pensionistbillet 

 Mandag – onsdag 14.00-15.00 (pensionist svømning) 

 Mandag – onsdag 15.00 – 16.30 

 

20 

20 

 

20 

20 

Aften og weekendbillet 

 Mandag – onsdag 16.30 – 22.00 

 Lørdag – søndag 08.00 – 14.00 

 

35 

35 

 

35 

35 

Babysvømning og graviditetsbadning billet 

 Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (i varmtvandsbassin, pris pr. gæst) 
25 25 

Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har 

gratis entre   
Gratis Gratis 

Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, Sfo´er internt i kommunen, 

Børn  
10 10 

Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, Sfo´er  internt i kommunen, 

Voksen 
10 10 

Arrangementspakker – prisfastsættes ift det enkelte arrangement Arrangement Arrangement 

Værdikort, pålydende 600 kr. 500 500 

Leje af svømmehal, pr. påbegyndt time   

 Udlejning til andre kommuner og privatskoler 925 925 

 Afbudstimer i skoletiden 925 925 

 Udlejning af hele svømmehallen til private 1.380 1.380 

 Udlejning af 25 m. bassin (6 baner – helt bassin) 925 925 

 Udlejning af 25 m. bassin (3 baner – halvt bassin) 495 495 

 Udlejning af baby bassin i skoletid 555 555 

 Udlejning af øvebassin 760 760 

 Livredder 280 280 
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Tabel 27 Idrætshaller 

Tabel 28: Udlejning af sale 

IDRÆTSHALLER 2021 2022 

Solrød Idrætscenter Hal A, pr. påbegyndt time 740 740 

 Solrød Idrætscenter Hal A storskærmen, pr. påbegyndt time 250 250 

 Solrød Idrætscenter 1/6 Hal A, pr. påbegyndt time 100 100 

Solrød Idrætscenter Hal B,  pr. påbegyndt time 600 600 

 Solrød Idrætscenter 1/2 Hal B,  pr. påbegyndt time 200 200 

 Solrød Idrætscenter 1/4 Hal B,  pr. påbegyndt time 100 100 

Solrød Idrætscenter Hal C,  pr. påbegyndt time 600 600 

 Solrød Idrætscenter 1/3 Hal C,  pr. påbegyndt time 200 200 

 Solrød Idrætscenter 1/6 Hal C,  pr. påbegyndt time 100 100 

Havdrup Idrætscenter Hal 1,  pr. påbegyndt time 600 600 

 Havdrup Idrætscenter 1/6 Hal 1,  pr. påbegyndt time 100 100 

Havdrup Idrætscenter Hal 2,  pr. påbegyndt time 600 600 

 Havdrup Idrætscenter, springgrav,  pr. påbegyndt time 650 650 

 Havdrup Idrætscenter 1/3 Hal 2,  pr. påbegyndt time 200 200 

 Havdrup Idrætscenter 1/6 Hal 2,  pr. påbegyndt time 100 100 

Jersie Hallen,  pr. påbegyndt time 600 600 

Munkekærhallen,  pr. påbegyndt time 600 600 

SALE 2021 2022 

Festalen på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time 240 240 

Store gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time 240 240 

Lille gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. påbegyndt time 240 240 

Gymnastiksal på Uglegårdsskolen, pr. påbegyndt time 240 240 

Gymnastiksal på Havdrup Skole, pr. påbegyndt time 240 240 

Træningssal 1 på Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time 240 240 

Træningssal 2 på Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time 240 240 
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Tabel 29: Motionsrum – Solrød Idrætscenter 

Tabel 30 Kunstgræsbaner – Solrød Idrætscenter 

Tabel 31 Serviceydelser på idrætsfaciliteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIONSRUM – SOLRØD IDRÆTSCENTER 2021 2022 

Motionsrum i Solrød Idrætscenter, pr. påbegyndt time 550 550 

KUNSTGRÆSBANER – SOLRØD IDRÆTSCENTER 2021 2022 

Kunstgræsbaner ved Solrød Idrætscenter Gratis Gratis 

SERVICEYDELSER PÅ IDRÆTSFACILITETER  2021 2022 

Udlejning af borde, pr. stk. 30 30 

Udlejning af stole, pr. stk. 10 10 

Opsætning af scene, pr. gang 1.000 1.000 

Opsætninger, pr. stol 10 10 

Opsætninger, pr. bord 35 35 

Gaffatape til gulvsammenføjning Materialepris Materialepris 

Udlægning af beskyttelsesgulv, pr. hal 4.000 4.000 

Teknisk servicemedarbejder, pr. time 282 282 

Overnatning i idrætslokaler, pr. person,  

udtaget er folkeoplysende foreninger i kommunen 
33 33 

Erstatninger – alle typer materialer 
Pris for 

genanskaffelse 

Pris for 

genanskaffelse 
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Tabel 32 Leje af reklameplads i Solrøds Idrætscenter 

 

Tabel 33 Mødelokaler 

 

  

LEJE AF REKLAMEPLADS I SOLRØD IDRÆTSCENTER  2021 2022 

Hal A - Skilt ved uret 6.500 6.500 

Hal A - Skilt på Langsiden 5.000 5.000 

Hal A - Skilt på endevæg – ved uret 10.000 10.000 

Hal A -Skilt på endevæg – under uret 3.000 3.000 

Hal A - Skilt ved LED-skærm 10.000 10.000 

Hal A – Skilt under LED-skærm 3.000 3.000 

Motionsrum – Skilt 1.500 1.500 

Reklameindslag på LED-skærm á 10 sek. 3 gange i timen 10.000 10.000 

Filhåndtering uanset varighed af indslag – fast pris kr. 725,- 725 725 

Kombinationsaftale med LED-skærm og skiltene i Hal A 
10.000 +  

½ takst på skiltet 

10.000 +  

½ takst på skiltet 

MØDELOKALER 2021 2022 

Salen i Aktivitets- og Frivilligcenter, pr. påbegyndt time 375 375 

Lokale 25 A + B på Solrød Bibliotek og Kulturhus, pr. påbegyndt time 375 375 

Andre mødelokaler, pr. påbegyndt time 249 249 

Åbent bibliotek og kulturhus Gratis Gratis 
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Tabel 34 Solrød Bibliotek og Kulturhus 

SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS 2021 2022 

Bøder og gebyrer - voksen (fra 15 år)   

 Lånetid overskredet 20 20 

 Efter 7 dage 45 45 

 Efter 14 dage 65 65 

 Efter 30 dage 100 100 

 Regning (6 uger)  

– sendes til opkrævning ved 200 kr. 
210 210 

Bøder og gebyrer - barn (op til 14 år)   

 Lånetid overskredet 10 10 

 Efter 7 dage 25 25 

 Efter 14 dage 35 35 

 Efter 30 dage 65 65 

 Regning (6 uger) 85 85 

 Efter 8 uger Opkrævning Opkrævning 

Erstatninger – alle typer materialer 

Materialets pris  

+ tillæg for 

klargøring 85,- 

Materialets pris  

+ tillæg for 

klargøring 85,- 

Andet materiale   

 CD, DVD og lydbøger, pr. stk. 
Pris for  

genanskaffelse 

Pris for  

genanskaffelse 

 Konsolspil og brætspil pr. stk. 
Pris for  

genanskaffelse 

Pris for  

genanskaffelse 

 Bilag til håndarbejdsblade mv. 
Pris for  

genanskaffelse 

Pris for  

genanskaffelse 

Påmindelse om frist for aflevering - SMS reminder Gratis Gratis 

Påmindelse om frist for aflevering - E-mail reminder Gratis Gratis 

Fotokopier, pr. stk. 2 2 

Print A4, pr. stk.  3 3 

Print A3, pr. stk. 5 5 

Salg af kasserede materialer Efter skøn Efter skøn 

Aktivering af alarm unødigt med udkald af vagt 2.000 2.000 

Åbning af nøddøre unødigt 750 750 
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Tabel 35 Arrangementer på Solrød Bibliotek og kulturhus med deltager betaling 

 

  

ARRANGEMENTER PÅ SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS  

MED DELTAGER BETALING  
2021 2022 

Arrangementer – pris fastsættes i forhold til det enkelte arrangement  Arrangement Arrangement 

Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap 

har gratis entre   
Gratis Gratis 
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Bevillingsniveau  
Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en nettobevilling pr. 

udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder. 

 

Definitionen på serviceudgifter, overførselsudgifter samt brugerfinansierede områder følger de definitioner, der er 

vedtaget af Indenrigs- og boligministeriet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, visse udgifter til ældrebo-

liger samt refusion vedr. det specialiserede socialområde er udtaget af servicerammen. Derfor er der en opdeling af 

serviceudgifter i 2 typer: ”serviceudgifter inden for servicerammen” og ”serviceudgifter uden for servicerammen”. 

 

Bevillingsniveauet for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb (budgetbeløb) vedr. anlægsarbejder er ligeledes lagt på 

udvalgsniveau. Anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse. 

 

Bevillingsniveauet for finansiering er rent teknisk lagt på det pågældende udvalg, Økonomi- teknik – og miljø. Der er 

dog praksis for, at det er Byrådet, der er bevilligende myndighed.  

 

Udvalgene kan inden for bevillingen omplacere budgetbeløb fra en konto til en anden, når blot det samlede forbrug 

ikke overskrider den meddelte bevilling. I dette er inkluderet muligheden for, at bevilge øgede udgifter ved øgede 

indtægter, så længe nettobeløbet er nul. Takstændring kræver Byrådets godkendelse. 

 

Udvalgenes nettobevilling er fordelt til budgetansvarlige Institutions- og Afdelingsledere, der er forpligtet til at sørge 

for bevillingsmæssig dækning ved såvel overskridelse af som besparelse på det tildelte budget, dog under iagttagelse 

af bestemmelserne vedr. Økonomisk Decentralisering (ØD). 

 

Økonomisk Decentralisering (ØD) 
Institutions-/afdelingslederen er ansvarlig for overholdelse af institutionens/afdelingens samlede budget og vedtagne 

politikker og mål og har fuld disponeringsret over ØD-rammen, i overensstemmelse med styringsreglerne for Økono-

misk Decentralisering, som kan findes i Principper for Økonomistyring.  

 

Områder inden for det enkelte ledelsesområde, der er omfattet af Økonomisk Decentralisering (ØD) er udskilt til sær-

skilte profitcentre i OPUS (kommunens økonomisystem).  

 

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/afdelin-

gen/rådhusets ØD-ramme. Almindelig drift og lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Det betyder, at hvis der 

bliver ledige stillinger, vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. Der gives derved mulighed 

for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt inden for det enkelte budgetår og dermed også mellem årene. 

 

Der kan maksimalt overføres op til 3 % af indeværende års korrigerede driftsbudgetramme på den enkelte institu-

tion/afdeling. Hvis overskuddet beløbsmæssigt overstiger 3 % tilfalder resten af overskuddet kommunens kassebe-

holdning.  

 

Underskud, der overstiger 1 % af institutionens /afdelingens ØD-ramme, skal følges op af en handleplan med henblik 

på at skabe balance eller overskud inden udgangen af det følgende regnskabsår.

Bevillingsregler 
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Tabel 1 Bevillinger, der indgår i budget 2022 og budgetoverslagsårene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGETÅR, MIO. KR. 2022 2023 2024 2025 

(faste priser - undtaget finansiering, der er løbende priser)     

1. Drift og refusion 1.407,4 1.426,1 1.441,8 1.455,2 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 241,9 244,5 244,6 244,9 

Serviceudgifter – ramme 244,3 246,8 247,0 247,3 

Brugerfinansierede områder -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

Familie- og uddannelsesudvalget 457,5 462,4 468,5 474,6 

Serviceudgifter – ramme 456,6 461,8 466,9 473,0 

Serviceudgifter – udenfor ramme -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 

Overførselsudgifter 4,9 4,7 5,6 5,6 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 708,1 719,2 728,7 735,7 

Serviceudgifter – ramme 390,4 400,8 409,8 416,2 

Serviceudgifter – udenfor ramme 69,2 71,7 73,3 74,0 

Overførselsudgifter 248,5 246,8 245,6 245,4 

2. Anlæg 64,5 127,8 127,4 13,1 

ØU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 17,1 39,3 24,0 8,9 

FU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 17,8 35,2 7,3 3,9 

SU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 29,2 58,9 95,9 -0,1 

ØU – Skattefinansierede anlæg - udstykninger 0,5 -5,6 0,2 0,4 

3. Finansiering (ØU) -1.471,9 -1.583,6 -1.634,7 -1.565,4 

Finansiering, skatter -1.431,0 -1.451,4 1.507,3 1.570,7 

Finansiering, tilskud og udligning -28,2 -59,1 -65,2 -54,7 

Finansiering, renter 0,8 0,8 1,1 1,0 

Finansiering, afdrag på lån 21,3 23,0 23,6 24,0 

Finansiering, øvrige finansforskydninger -2,1 -27,5 21,4 -1,2 

Finansiering, lånoptagelse -5,5 -1,5 -81,4 0,0 

Finansiering, likvide aktiver -27,2 -67,9 -27,1 36,1 
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