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Regler for benyttelse af kommunale lokaler, anlæg m.v. til fritidsformål. 
 

 
§ 1. Ansøgning om benyttelse af lokaler og udendørsanlæg ved eller i  kommunens skoler, idræts- 
anlæg, svømmehal og fritidsejendomme til ugentlig anvendelse i den kommende sæson indsendes 
til Kultur og Fritidsafdelingen omkring d. 1. december (udendørsanlæg) d. 1. marts (idrætshaller 
og 2. runde for udendørsanlæg) og d. 1. maj (øvrige lokaler). Fristerne annonceres forud i den 
lokale presse. Ved enkeltudlån i sæsonen kontaktes de enkelte institutioner. 
 
§ 2. I det omfang lokaler og anlæg ikke skal bruges til kommunens egen virksomhed, kan de 
stilles til rådighed for andre brugere efter prioritering som fastsat i Folkeoplysningsloven: 
 
1. Aktiviteter for børn og unge efter folkeoplysningsloven. 
2. Voksenundervisning efter folkeoplysningsloven. 
3. Aktiviteter for voksne efter folkeoplysningsloven. 
4. Interesseorganisationer og lign., udenbys foreninger og statsinstitutioner. 
 
Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til handicappede, skal anvisning til folkeoplysende 
virksomhed for handicappede dog normalt ske før anden anvisning. 
 
Stk. 2. Lokaler kan kun i særlige, lejlighedsvise tilfælde udlejes til erhvervsmæssige formål. 
 
Stk. 3. Lokaler kan ikke stilles til rådighed for private formål. 
 
§ 3. For benyttelse af lokaler og idrætsanlæg til aktiviteter efter folkeoplysningsloven betales 
timegebyr fastsat af Byrådet. Gebyrerne skal efter loven anvendes til nedbringelse af 
driftsudgifterne ved brug af egne eller lejede lokaler. 
 
Stk. 2. For benyttelse af henholdsvis faste mødelokaler til aktiviteter efter folkeoplysningsloven 
og lejlighedsvise mødelokaler og andre lokaler til aktiviteter for voksne efter folkeoplysnings- 
loven betales et gebyr, der fastsættes af Byrådet. Gebyrerne skal efter loven anvendes til 
nedbringelse af udgifterne ved brug af egne eller lejede lokaler. 
 
Stk. 3. Lokaler og anlæg til folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningsloven stilles 
gratis til rådighed. 
 
Stk. 4. For benyttelse af lokaler og anlæg til interesseorganisationer og lign., udenbys foreninger 
og statsinstitutioner betales lejetakster fastsat af Byrådet.  
 
Stk. 5. Alle brugere skal betale leje/gebyr for benyttelse til:  
 
1.. Selskabelige formål 
2. Overnatningsarrangementer. 
 
Gebyrernes og lejetaksternes størrelse fastsættes af byrådet. 
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Stk. 6. Gebyrerne og taksterne reguleres hvert år med den i budgetdirektivet fastsatte prisstigning 
for lejeindtægter. 
 
§ 4. Skolernes lokaler vil normalt ikke kunne stilles til rådighed i ferier. 
 
§ 5. Benyttelse af lokaler, anlæg og undervisningsmateriel sker på brugerens ansvar. Brugeren må 
sikre, at faciliteterne anvendes og afleveres i overensstemmelse med dette regulativ. 
 
§ 6. Lokaler og anlæg må kun benyttes til de ansøgte aktiviteter og i den tid, der er tildelt. De 
sidste brugere den enkelte dag i f.eks. skolehaller skal efter den bookede tid til aktiviteten have 
den fornødne tid til omklædning og bad. 
 
§ 7. Undervisningsmateriel må kun benyttes, hvis det betjenes af kyndige instruktører. 
 
§ 8. Brugeren skal straks underrette den tilsynsførende om skader eller mangler ved lokaler, 
anlæg og undervisningsmateriel. 
 
§ 9. Det er en betingelse for servering af øl m.v. ved større arrangementer, at der er givet en 
lejlighedstilladelse fra politiet. 
 
§ 10. Hvor der for visse lokaler og anlæg er udarbejdet specielle regler, skal disse nøje 
overholdes. 
 
§ 11. Har en bruger fået anvist et lokale eller anlæg, der rent undtagelsesvis skal benyttes til andet 
formål, skal brugeren have meddelelse herom senest 14 dage forinden. 
 
§ 12. Udvalg for Kultur og Fritid kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne. 
 
§ 13. Reglerne træder i kraft straks ved vedtagelsen. 
 
 
 
Således vedtaget af Byrådet i møde den 26. marts 2007. 
  
 
   Næstved Byråd, den  
    P. b. v.  
                            
         /   
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Bemærkninger til regulativ 
 
Regulativet tage først og fremmest sigte på brugen af kommunale faciliteter til folkeoplysning og 
fritidsaktiviteter efter Folkeoplysningsloven, men også til andre formål. 
 
De lokaler, som regulativet omfatter, er afgrænset indenfor Udvalg for Kultur og Fritids 
ansvarsområde: 

• Skolerne 

• Fritids- og Kulturejendomme 

• Offentlige haller (idræts- og svømmehaller) 

• Stadion og idrætsanlæg. 
 
Aftaler, der indgås efter lejeloven, falder udenfor for dette regulativ. 
 

 

Til § 2 stk. 1 
Ved Kommunens egen virksomhed forstås driften af folkeskolen, ungdomsskolen, 

musikskolen samt byrådets og forvaltningernes borgermøder, budgetudstillinger og lignende. 

 

Ad 1 Aktiviteter for børn og unge efter Folkeoplysningsloven 

Her forstås de godkendte idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer der er 

berettiget til tilskud til deres børne- og ungdomsarbejde for medlemmer under 25 år. 

 

Ad 2 Voksenundervisning efter Folkeoplysningsloven 

Her forstås de godkendte foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. 
 

Ad 3 Aktiviteter for voksne efter Folkeoplysningsloven. 

Her forstås de godkendte foreninger som tilbyder foreningsarbejde, der ikke opfylder 

betingelserne for at få tilskud til børne- og ungdomsarbejde for medlemmer under 25 år. 

Som eksempler herpå kan nævnes 

• Kulturelle foreninger såsom kunst- og teaterforeninger, politiske foreninger, 

indvandreforeninger, grundejer- og boligforeninger. 

• Sociale, velgørende og humanitære foreninger 

 

Ad 4 Interesseorganisationer og lign., udenbys foreninger og statsinstitutioner 

Her forstås faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer, handelsstandsforeninger, 

erhvervsråd, cityforeninger og tilsvarende. 

 

Til § 2 stk. 2 
Her tænkes på større arrangementer som udstillinger, årsmøder og lignende. 

Almindelige møder for erhvervslivet kan tidligst bookes 2 måneder før arrangementets 
afholdelse, så foreningslivets førsteret til disse lokaler tilgodeses. 

 

Til § 2 stk. 3 
Der kan ikke lånes/lejes kommunale lokaler til rådighed for private fester og lignende. 

 



Næstved Kommune 

Børne- og Kulturforvaltningen 
Kultur og Fritidsafdelingen 

Side 4 

 

 

Til §  3 stk. 3 
Der opkræves ikke gebyr for voksenundervisning. 

 

Til § 3 stk. 5 
Ved offentlige arrangementer med overskudsgivende sigte forstås: 

• Offentlig, entrégivende arrangementer 

• Offentlige andespil, bingo, loppemarkeder, sodavandsdiskoteker og udstillinger, 

hvori indgår økonomisk gevinst for foreninger eller betaling for deltagelse. 

 

Overnatningsarrangementer 
Gebyret tilfalder den enkelte institution, som regel en skole, til dækning af de ekstra 

omkostninger et sådan arrangement giver. Eksempler herpå er skolebetjentbistand, ekstra 

rengøring samt el, vand og varme. 

 

Det er en betingelse for kommunale lokalers benyttelse til overnatning, at brugeren har 

undersøgt og gjort brug af ledig kapacitet på vandrehjem og hos de selvejende haller, hvor 

der er mulighed herfor.  

 

Det er brugerens pligt at indhente brandmyndighedens tilladelse til 

overnatningsarrangementer. Brugeren skal ved anmodning kunne dokumentere dette overfor 

kommunens tilsynsførende, inden arrangementets påbegyndelse. 


