
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

      
 

Tilskuds- og gebyrblad for fritidsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Ringkøbing-Skjern Kommune fremskriver årligt de tilskudsberettigede timepriser for tilskud til 

foreningerne.  

Fremskrivningen for folkeoplysningsområder 2023 er fra KL udmeldt til at være 2,4%. 

Lokaletilskud til lokaler lejet på timebasis i selvejende faciliteter 
 
Godkendte folkeoplysende foreninger der tilbyder faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter kan ansøge 

om lokaletilskud. Hvis din forening er godkendt til at ansøge om lokaletilskud, kan du ansøge om 

tilskud til foreningens dokumenterede afholdte udgifter. 

Lokaletilskuddet er et tilskud, som udbetales til foreninger på baggrund af de udgifter, de har til 

tilskudsgodkendte faciliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dog er der et maksimalt tilskud pr. time 

som er: 

Selvejende 

faciliteter 

Størrelse Maksimal timepris 

(kr. pr. time) 2022 

Maksimal timepris 

(kr. pr. time) 2023 

Idrætshaller 800 m2 + 631 646 

Idrætshaller 500-799 m2 438 448 

Idrætshaller 300-499 m2 297 304 

Svømmehaller Stort bassin + mindre (12*25) 1.028 1.052 

Svømmehaller Halv bassin størrelse 715 732 

Birum 300m2 eller mindre 214 219 

 

Taksterne for lokaletilskudsberettigede lokaler anvendes i forhold til fastsættelse af gebyr for 

benyttelse af offentlige lokaler. 

 

 

 

N O T A T  

Sagsbehandler 
Jonas Caben Iversen 
Direkte telefon 
99 74 11 63 
Dato 
1. november 2022 
Sagsnummer 
22-024153 

Til 

 
Kopi 

 
Fra 

Jonas Caben Iversen 
Emne 

Timepriser og gebyr 2023 
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Gebyrtakst for benyttelse af offentlige lokaler 
 

Der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg. Der kan således ikke søges 

lokaletilskud til gebyret. 

Byrådet besluttede den 10. december 2019 at ændre gebyrtaksten således den fastsættes til at være 

90% af billigste egenbetaling ved leje af private lokaler. 

Offentlige lokaler Størrelse Gebyrtakst 2021 

(kr. pr. time)  

Gebyrtakst 2022 

(kr. pr. time) 

Idrætshaller 800m2 + 142 145 

Minihaller 500-799m2 99 101 

Gymnastiksale 300-499m2 67 68 

Birum/aula 300m2 eller mindre 48 49 

 

Tilskud til omklædning i forbindelse med udeidræt 
 

Tilskud til omklædning af udeidræt bliver beregnet ud fra en tilskudsberettiget sæsonpris pr. medlem 

pr. tilskudsår. Heraf kan foreningen modtage lokaletilskud (75%). 

Taksten fremskrives med den af KL udmeldte procent. 

Tilskudsberettiget sæsonpris pr.  medlem   pr. 

tilskudsår (2022) 

Tilskudsberettiget sæsonpris pr.  medlem   pr. 

tilskudsår (2023) 

428 kr. 438 kr. 

 

Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige lokaletilskudssatser vil være mindre end i forhold til 

ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes der kun lokaletilskud i forhold til den reelle 

udgift. 

Tilskud til fitness og motionscentre 
 

Foreningsfitnesscentre som har døgnåbent modtager betaling efter en tilskudsmodel som er baseret 

på centrets størrelse og medlemmer. 

Taksten pr. m2 fremskrives med den af KL udmeldte procent. 

 Tilskud 2022 Tilskud 2022 

Pr. m2 motionslokale til og med 

100m2 

602 616 

Pr. m2 motionslokale over 

100m2 

214 219 

Pr. medlem under 25 år 250 250 

Pr. medlem over 25 år 60 60 

 


