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Lokaletilskud - til hvad ?
Note

1. Lejebeløb Hytter, private lokaler, forsamlingshuse, * Lokalerne og lejrpladserne skal være beliggende i 
ridehaller, lejrpladser. Danmark.
Selvejende institutioner * Stævner: Der ydes lokaletilskud efter de almindelige til-

skudsregler (haller, klublokale) under forudsætning af,
at arrangementet ikke er entrégivende.
* Der ydes tilskud til det aftalte lejebeløb og udgifterne til 
alm. vedligeholdelse ifølge kontrakten.
* Der ydes ikke lokaletilskud til lejre afholdt i forlystelses-
parker, feriecentre, campingpladser, hoteller mv.

2. Renter af prioritetsgæld Renter * Afdrag medregnes ikke.
Administrationsbidrag

3. Ejendomsskat Ejendomsskat, herunder rottebekæmpelse
Skorstensfejer
Dagrenovation, genbrugsgebyr

4. Afgifter Vand, kloakbidrag * Vedlæg års/kvartals/månedsopgørelse.
* Vandafgift: Vand vedr. udendørs anlæg er ikke tilskuds-
berettiget (tennis-, fodboldbaner, etc.)

5. Bygningsforsikringer Bygningsforsikring
Brandforsikring

6. EL udgifter Udgifter til el, der vedrører tilskudsberettigede lokaler * Vedlæg års/kvartals/månedsopgørelse.
* El vedrørende udendørsanlæg er ikke tilskudsberettiget.
Der fratrækkes 1/3 - hvis ikke andet er aftalt

7. Opvarmning El, olie, fjernvarme eller naturgas, der vedrører tilskuds- * Vedlæg årsopgørelse.
berettigede lokaler

8. Rengøring Løn * Vedlæg årsopgørelse fra skat eller anden dokumentation.
8a. Tilsyn (åbne-/lukke funktion) Løn / udgifter til tilsyn med lokalerne (åbne/lukke funktion) * Vedlæg årsopgørelse fra skat eller anden dokumentation.
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8b. Materialer til rengøring Rengøringsartikler til rengøring af lokaler * Vedlæg bilag / dokumentation.
(Herunder også gulvklude, klude, støvsugerposer mv.) *Papirvarer og plastposer/sække er ikke tilskudsberettiget.

8c. Tjenesteydelser Vagtselskab (alarmabonnement, ikke udkald/alarmer) * Batterier, nøgler, mv. er ikke tilskudsberettiget.
Vinduespolering 2 x årligt
Dagrenovation, genbrugsgebyr

9. Vedligeholdelse af Eksempler på almindelig vedligeholdelse: Ved almindelig vedligeholdelse forståes:
    ejendommen / lokalet Skorstensfejer, eftersyn af oliefyr Opretholdelse af den standard, som lokalerne havde, dvs.
      (Ikke renovering/forbedringer) Reparation af døre, gulve, vinduer, maling og tapet her er ikke tale om nybyggeri/udvidelse af lokaler, større

Vedligeholdelse af komfur, emhætte, køleskab, renoveringsopgaver samt nyanskaffelser af inventar og
 opvaskemaskine mv. materiel.

Vedligeholdelse af tyverialarm (selve anlægget) Der kan kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser,
HUSK AT SKRIVE PÅ HVERT ENKELT BILAG, Serviceaftaler, brandeftersyn hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation
HVAD UDGIFTEN VEDRØRER Tagsten og tagplader

Kloak Energisparende foranstaltninger skal forhåndsgodkendes
Mindre anskaffelser af værktøj mv. i forbindelse med ved-

Udgifter vedr. sauna er ikke tilskudsberettigede
ligeholdelse

Alle enkeltstående vedligeholdelsesopgaver på
20.000 kr. eller derover, skal have en skriftlig god-
kendelse af forvaltningen - uanset om den/de kan
indeholdes i indsendt budget.
Pludselig opståede skader skal meddeles forvaltnin-
gen straks.

For rideklubber og golfklubber findes specielle tilskudsordninger.


