
Regler for anvisning af lokaler og udendørsanlæg. 

 
1. Lovgrundlag 

 
Folkeoplysningsudvalget anviser egnede ledige offentlige lokaler, herunder kulturhuse, 
idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, der tilhører kommunen, regionen eller 
staten, og er beliggende i Egedal Kommune. 

Stk. 2. Lokaler og udendørsanlæg anvises til godkendte folkeoplysende foreninger, jf. 
folkeoplysningslovens kap. 6, § 21 og § 22. 

 

 
2. Generelle bestemmelser 

 
Ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til den frie folkeoplysende virksomhed, anvises i 
det omfang de findes egnede til det angivne formål, og når de er ledige, dvs. når kommunen, 
regionen eller staten ikke selv bruger dem eller har disponeret over dem til anden side. 

Stk. 2. Det er en betingelse for anvisning af lokaler m.m., at foreningen opfylder lovens 
tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at foreningen får tilskud til undervisning 
eller aktiviteter. 

Stk. 3. Det er en betingelse for anvisning af lokaler m.m., at foreningen afgiver erklæring om, 
at de indhenter børneattester på de ansatte og beskæftigede personer, som har med 
børn/unge under 15 år at gøre, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 4. Pligten gælder også, 
selvom foreningen på ansøgningstidspunktet ikke har ansat eller beskæftiger personer, som 
har med børn/unge under 15 år at gøre. 

Stk. 4. Foreligger erklæringen nævnt i stk. 3 ikke, skal kommunen, jf. folkeoplysningslovens § 
33, stk. 7, undlade at anvise lokaler m.v. til foreningen. 

Stk. 5. Der kan komme ændringer i løbet af sæsonen, f.eks. aflysninger ved kommunens egen 
brug af lokalerne og diverse reparationsarbejde. Aflysninger meddeles foreningerne med 
minimum 30 dages varsel. Denne frist for aflysning gælder også når foreninger aflyser egne 
særarrangementer. Ved afholdelse af valghandlinger sker aflysninger hurtigst muligt efter 
udskrivelsen af valg. 

Stk. 6. Skoleledelsen på de enkelte skoler sikrer, at skolens reservationer af sine lokaler 
ajourføres i det kommunale bookingsystem, således at det kommunale bookingsystem er 
fælles referenceramme for alle, herunder den endelige godkendelse af bookning af lokaler i 
Egedal Kommune. 

Stk. 7. Den kommunale anvisningsforpligtelse ophører, når et lokale udlejes eller 
bortforpagtes, eller når den fulde brugsret overgår til anden side uden for 
folkeoplysningslovens område. 



 
 

3. Fordelingsprincipper 
 
Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal anvisningsrækkefølgen normalt være: 

 
1. Aktiviteter for børn og unge 

 
2. Voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil. 

 
3. Aktiviteter for voksne. 

 
Stk. 2. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for 
handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed normalt ske før anden anvisning. 

Stk. 3. Ved anvisning af lokaler går kommunens borgere forud for andre. 
 
Stk. 4. Som udgangspunkt er det sidste periodes bruger, der har brugsretten til lokalet i 
næste periode, jf. dog stk. 1. 

Stk. 5. Hvis et lokale eller udendørsanlæg ikke kan fordeles efter principperne i stk. 1-4, finder 
følgende supplerende fordelingsprincipper anvendelse: 

a) Aktiviteter for børn og unge: 

 Primetime: I tidsrummet indtil kl. 20.00 (kaldes primetime) fordeles tiderne efter 
et alderskriterium, jf. § 3, hvor hold med de yngste deltagere som udgangspunkt 
tildeles de tidligste tider. Hold, hvor børn deltager med deres forældre eller 
bedsteforældre prioriteres efter barnets alder. 

 
 Aktiviteter for blandede hold. Hold, der består både af unge under 18 år og voksne 

på 18 år og derover prioriteres fremfor hold, der kun består af voksne over 18 år, 
såfremt minimum 51 % af holdets deltagere er under 18 år. 

 
 Nærhedsprincippet 

For børn og unge tages i videst muligt omfang hensyn til aktiviteter med 
tilknytning til nærmiljøet, da det særligt for børne- og ungeaktiviteter er vigtigt, 
at der ikke er unødigt langt til faciliteterne. 

 
b) Optimal udnyttelsesgrad: De foreninger, som kan udnytte hele sæsonen 

prioriteres højere end foreninger, som kun anvender faciliteten i en del af 
sæsonen. 

 
c) Den hele forening: Så vidt det er muligt tages der hensyn til foreningers ønske 

om, at samle foreningens aktiviteter for såvel børn, unge som voksne. Målet er 
bl.a. at øge foreningens mulighed for at skabe den helhed, der kan danne grobund 
for socialt samvær – enten i lokaler eller på idrætsanlæggenes væresteder. 

 

d) Vurdering af timebehov: For at sikre, at den ansøgte fordeling af timer modsvarer 
en forenings reelle behov sammenholdes de indkomne ansøgningers oplysning om 
aktivitetstype og timebehov med: 

 Foreningens nuværende medlemstal, medlemssammensætning og udviklingen i 
begge i de seneste tre år. 



 Foreningens nuværende timetal samt udviklingen i dens timetal i de seneste tre år. 
 Det samlede antal timer til rådighed i fordelingen, samt hvor stor efterspørgslen er. 

 
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder også for nye aktiviteter (aktivitetsudvidelser) og 
start af nye foreninger. 

 

 
4. Lokaleudgifter og -udstyr 

 
De i afsnit 1 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, 
rengøring og fornødent udstyr. 

Stk. 2. Kommunen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med 
benyttelse af lokaler m.v., der tilhører regionen, staten samt visse undervisningslokaler, jf. 
folkeoplysningslovens § 21, stk. 1, nr. 2-4. 

Stk. 3. Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der 
er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. 

Stk. 4. Foreninger må ikke udleje eller videreformidle faciliteterne til tredjepart. 
 
Stk. 5. Egedal Kommune kan kræve de faktiske omkostninger dækket af foreningerne, som 
skyldes foreningernes brug af et lokale m.v. efter godkendt åbningstid. 

Stk. 6. For entrégivende arrangementer kan der opkræves lejeafgift. Dette gælder også, hvor 
en godkendt forenings aktiviteter strækker sig ud over den godkendte åbningstid, og hvor der 
skal være personale til stede. 

 

 
5. Procedure 

 
For sommeraktiviteter: 

 

Primo september annonceres der i de lokale medier om ønsker fra foreninger m.v. til lokaler og 
udendørsanlæg for den kommende sommersæson. 

Stk. 2. Ansøgeren/foreningerne skal senest den 1. oktober indtaste deres ønsker i det 
kommunale bookingsystem for den kommende sommersæson. 

Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget anviser på sit møde i november måned lokaler og 
udendørsanlæg for den kommende sommersæson. 

For vinter aktiviteter: 
 
Stk. 4. Primo januar annonceres der i de lokale medier om ønsker fra foreninger m.v. til 
lokaler og udendørsanlæg for den kommende vintersæson. 

Stk. 5. Ansøgeren/foreningerne skal senest den 1. februar indtaste deres ønsker i det 
kommunale bookingsystem for den kommende vintersæson. 



Stk. 6. Folkeoplysningsudvalget anviser på sit møde i marts måned lokaler og udendørsanlæg 
for den kommende vintersæson. 

Stk. 7. For så vidt angår ønsker til brug af lokaler m.v. i skoletiden, sker anvisningen hurtigst 
muligt efter, at skolernes skemalægning er endeligt på plads og normalt senest ultimo maj. 

Stk. 8. Inden Folkeoplysningsudvalget anviser lokaler og udendørsanlæg, jf. stk. 3, 6 og 7, 
afholdes et eller flere fordelingsmøder. Møderne omhandler både sæsonlån samt enkelt- og 
særarrangementer. 

Stk. 9. På baggrund af fordelingsmøderne, jf. stk. 8, udsender Egedal Kommune et oplæg til 
fordeling af tider i en 14 dages høring til de foreninger, som har meldt ønsker ind i 
bookingsystemet. Eventuelle høringssvar forelægges Folkeoplysningsudvalget inden udvalget 
træffer beslutning om anvisning. 

 

 
6. Gebyr 

 
Byrådet kan efter indhentet udtalelse fra Kultur og Erhvervsudvalget og 
Folkeoplysningsudvalget beslutte, at der skal opkræves gebyr for brug af de anviste lokaler og 
udendørsanlæg, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 og 5 

Stk. 2. Gebyrer kan kun opkræves, såfremt kommunen yder supplerende lokaletilskud. 
 
Stk. 3. Gebyret indgår i den pulje, der anvendes til frivillige supplerende lokaletilskud inden 
for det pågældende område. 

 

7. Særlige forhold i forbindelse med anvisningen 

Folkeoplysningsudvalget kan, når særlige forhold taler derfor, samle anvisningen af lokaler 
m.v. geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller, dog således at der tages hensyn til, at 
deltagerne får rimelige transportafstande. 

Stk. 2. Ved særlige forhold forstås navnlig ferieperioder, weekender og tidlige eller sene 
tidspunkter af døgnet, hvor de lokaler m.v., der er til rådighed ikke udnyttes fuldt ud. 

 

 
8. Ordensbestemmelser, tilsyn m.m. 

 
Folkeoplysningsudvalget kan fastsætte ordensbestemmelser og vilkår for brug af Egedal 
Kommunes lokaler og udendørsanlæg m.v. 

Stk. 2. Egedal Kommunes administration fører tilsyn med, at foreninger der er anvist lokaler 
overholder folkeoplysningsloven, og ordensbestemmelser for det enkelte lokale m.m. 

Stk. 3. Egedal Kommunes administration kan forlange at få alle de oplysninger meddelt, som 
er nødvendige for en vurdering af, om et anvist lokale er anvendt efter loven ud fra de 
forudsatte betingelser for folkeoplysende virksomhed, herunder oplysninger om en forenings 
medlemstal. 



Stk. 4. Kultur- og Erhvervsudvalget kan efter skriftligt varsel inddrage tilladelsen til at benytte 
lokaler m.v., hvis det gentagne gange konstateres, at lokalerne, haller eller udendørsanlæg 
ikke udnyttes i rimeligt omfang eller til det formål de er anvist til. Tilsvarende gælder, hvis 
foreningerne ikke overholder folkeoplysningsloven og hvis de regler, der er fastsat af ejerne af 
lokalerne m.v., for brug af lokalerne, overtrædes. 

Stk. 5. Benyttelse af anlægget sker på eget ansvar, og Egedal Kommune påtager sig intet 
ansvar for tyveri eller glemte sager. 

Stk. 6. I tilfælde af skade på Egedal Kommunes ejendom (bygninger, anlæg, inventar m.v.) 
rejser Egedal Kommune krav om erstatning over for den ansvarlige skadevolder efter dansk 
rets almindelige erstatningsregler. 

 

 
9. Ikrafttræden 

 
Reglerne træder i kraft dagen efter der er truffet beslutning herom på et møde i 
Folkeoplysningsudvalget. 

 

 
Bilag: 

 
1. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på Idrætsområdet 
2. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg i Smørum Kulturhus 
3. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på Græstedgård) bliver udfærdiget efterår 2019 
4. Anvisning af lokaler i Stenløse Kulturhus) bliver udfærdiget efterår 2019 
5. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på skoler) bliver udfærdiget efterår 2019 
6. Særligt vedr. koloni i Sverige) bliver udfærdiget efterår 2019 

 

 
Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget på møde den 25. juni 2019, kommunens journalnummer 
18/17326. 


