
VEJLEDNING til ansøgning af LOKALETILSKUD 

Denne vejledning giver en uddybende angivelse af tilskudsberettigede udgifter mv. ansøgningen 
udfylder du digitalt via www.foreningsportalen.roskilde.dk > Tilskud. 
Du kan læse mere om de samlede tilskudsregler i Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i 

Roskilde Kommune. 
Kontaktperson: Kasper Kristensen, Kultur og Idræt, mail: kasperk@roskilde.dk, tlf. 46 31 30 00. 

1. Prioritetsrenter.
Renter af prioritetsgæld vedr. egne lokaler og lejrpladser:
Renter og administrationsgebyr af gæld, der er tinglyst på ejendommen. Byggelånsrenter fra det 
tidspunkt, ejendommen tages i brug. Renter af banklån sikret ved tinglyst ejerpantebrev, når 
banklånet afløser et byggelån, efter at byggeriet er afsluttet.

Der ydes ikke tilskud til renter af kassekredit og kautionslån, morarenter, strafgebyrer og lignende. 

2. Lejebeløb.
Lejebeløb vedr. lejede lokaler og lejrpladser:
Leje af lokaler til offentlige entrégivende arrangementer kan ikke medtages; men derimod leje ved
entrégivende lukkede medlemsarrangementer. Halleje til turnering kan medtages, såfremt der ikke
tages entre, eller der er givet dispensation.
Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil - f.eks.
andespil, bingospil o.l., hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen eller dennes medlemmer -
kan ikke medregnes.
Depositum og indskud til husleje kan ikke medregnes.

3. Ejendomsskatter.
Her medtages grundskyld til kommune.

4. Forbrugsudgifter:
4. A. Renovation:
Her medtages udgifter til f.eks. leje af container, og skorstensfejerudgifter.

4.B. Afgift til vand og kloak:
Her medtages alle udgifter i det pågældende kalenderår - dvs. alle 4 rater samt restafregning på
årsopgørelsen vedr. forbrugsafgifter (vand, kloakbidrag og miljøafgift).

4.C. El:
Udgifter i det pågældende kalenderår - dvs. alle 4 rater samt restafregning på årsopgørelsen.

4.D. Opvarmning:
Olie: Udgifter til opvarmning med olie.
Fjernvarme & Gas: Udgifter i det pågældende kalenderår - dvs. alle 4 rater samt restafregning på
årsopgørelsen.

5. Rengøring og tilsyn:
5.A. Rengøringsartikler:
Udgifter til almindelige rengøringsartikler, vedligeholdelse og udskiftning af støvsuger m.m.
Udgifter til personlig hygiejne så som håndsæbe, papirhåndklæder, toiletpapir, vaskemidler o. lign.
er ikke tilskudsberettigede.



5.B. Rengøringsløn:
Bruttolønudgifter (løn + feriepenge) til rengøring, herunder hjemmeservice til pasning af
byggegrund, græsslåning og snerydning af lejrpladser m.m. hvor der foregår aktivitet. Bemærk at
omfanget skal være godkendt af kommunen.

5.C. Vagtordning:
Udgifter til godkendt vagtordning (f.eks. Securitas). Udgifter vedr. vagtordning er ikke
tilskudsberettiget, hvis der kun er tale om sikring af varelager i f.eks. kiosk.
Etableringsudgifter til alarmanlæg dækkes af klubben, driftsudgifterne er tilskudsberettiget.

5.D. Tilsynsløn:
Udgifter til tilsyn med bygninger og lejrpladser - f.eks. halinspektør. Bemærk at omfanget skal være
godkendt af kommunen. Dette gælder ikke tilsyn med de aktiviteter, der foregår i lokaler og på
lejrpladsen.

6. Forsikringer:
6.A. Ejendomsforsikringer:
Man kan kun medtage forsikringer, der vedrører ejendommen (lejrpladsen) f.eks. brand-, glas-,
hus- og grundejerforsikring. Derimod kan lovpligtig ulykkesforsikring ikke medtages. Erhvervs- og
erhvervsansvarsforsikring, samt løsøreforsikringer kan ikke medtages.

6.B. Arbejdsskadeforsikring:
Udgifter til lovpligtig arbejdsskadeforsikring i forbindelse med tilsynet og rengøringen. Den
lovpligtige ulykkesforsikring vedr. tilsyn kan anføres under dette punkt.

6. C. Falck-abonnement:
Kun den del af abonnementet, der vedr. ejendommen f.eks. pulverslukker og
brandslukningstæpper, er tilskudsberettiget.

7. Vedligeholdelse:
(SKAL altid specificeres, skriv i meddelelsesfeltet og vedhæft bilag som dokumentation ved
afregning)
Udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokalerne, byggegrunden og evt. lejrpladsen. Egentlige
fornyelser er som udgangspunkt forbedringer, der ikke er tilskudsberettigede, men kan medtages,
såfremt det kan godtgøres, at fornyelsen ville være billigere end reparation.
Vedligeholdelse af belysning er tilskudsberettiget – herunder indkøb af el-pærer. Nøgler og
fragtomkostninger i forbindelse med varelevering er tilskudsberettiget. Driftsudgifter til maskiner
der bruges i forbindelse med vedligeholdelse af ridebaner og lejrpladser er tillige tilskudsberettiget.
Der ydes ikke tilskud til vedligeholdelse af inventar – herunder vedligeholdelse og udskiftning af
hårde hvidevarer o.l.

8. Aktivitetstimer:
Hvis foreningen benytter flere selvstændige lokaler i samme ejendom, kan aktivitetstimerne
medregnes for hvert enkelt lokale, når der er aktivitet.
I oplyser det forventede antal aktivitetstimer for ansøgningsperioden.
Lokaler som bad, omklædningsrum, gang, depotrum, garage o.l. kan ikke medregnes som
aktivitetslokaler.
I ansøgningsskemaet skelnes der mellem aktivitetstimer i haller og i lokaler.



8. Lejeindtægter:
Angiv den fulde lejeindtægt ved udlejning til foreninger, der ikke modtager lokaletilskud og for dem
der modtager et lokaletilskud, herunder indtægter ved udlejning og fremleje eller bortforpagtning af
kiosker, restaurationslokaler m.v.
I ansøgningsskemaet skelnes der mellem indtægter fra foreninger, som IKKE modtager
lokaletilskud og indtægter fra foreninger som modtager et lokaletilskud.

NB: Telefonabonnement er ikke tilskudsberettiget. 


