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1 Formål
Der er flere formål med at udarbejde denne politik for kortvarigt udlån af arealer/pladser, som
Skanderborg Kommune ejer.
Ramme
Politikken for udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune skal give den politiske ramme for
kortvarig udlån af arealer, som tilhører Skanderborg Kommune.
Med til at ”skabe liv” i kommunen
Ved udarbejdelse af politikken er der taget udgangspunkt i, at de arealer/pladser, som
Skanderborg Kommune ejer rundt omkring i kommunen, skal være med til at skabe liv i
kommunen. Arealerne skal være til rådighed for f.eks.:
o
o
o

borgere, foreninger, skoler, institutioner mv.
virksomheder
cirkus og tivoli

Udlån af arealer skal være med til at udfylde følgende vision i Kommuneplan 09 for Skanderborg
Kommune:
”Skanderborg Byråd ønsker, at alle kommunens byer og landsbyer skal danne rammer om et
godt hverdagsliv for kommunens borgere og virksomheder. De kvaliteter og styrker, som de
forskellige byer har, skal understøttes og videreudvikles på et bæredygtigt grundlag.
Kommunens største byer skal indeholde spændende midtbyer og gode fritids- og kulturtilbud,
som kan skabe grundlag for øget bosætning og erhvervsudvikling.”
Hensyn til naboer
Dette ønske om at ”skabe liv i kommunen” skal afvejes i forhold til hensyn til naboer og et
hensyn til muligheden for at vedligeholde arealerne.
Overblik
Politikken (og de efterfølgende administrative retningslinier) skal give borgerne i Skanderborg
Kommune et overblik over de arealer, som kommunen låner ud. Den skal gøre det lettere for
borgerne at overskue de forhold/de myndigheder, som man skal tage hensyn til, når man har
ansvaret for et arrangement på et offentligt areal.
Tydelig sagsgang og ensartethed i afgørelser
For administrationen i Skanderborg Kommune skal politikken være med til at forenkle og
tydeliggøre sagsgangen og skabe ensartethed i afgørelser om udlån af arealer.
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2 Afgrænsning
Arealer
Denne politik omfatter kortvarigt udlån (få dage) af arealer ejet af Skanderborg Kommune.
Eksempler på det er:







idrætsarealer/sportspladser
arealer/pladser i byer og landsbyer *
fortove
vejarealer
skove
søer

*) Af oversigten på side 7 fremgår de arealer, som umiddelbart er omfattet af denne politik.
Listen over arealer kan løbende suppleres af administrationen.
Derudover omfatter denne politik stadepladser i 4 byer i Skanderborg Kommune.
Denne politik omfatter ikke:








Permanent råderet over fortove og vejarealer
Permanent placering af tekniske anlæg på offentlige veje og grønne arealer
Udlån i henhold til folkeoplysningsloven
Leje- og forpagtningsaftaler
Udlån af arealer til Skanderborg Festivalklub til SMUKFEST (Dyrehaven mm), som
aftales særskilt
Udlån af arealer/skove til jagt
Privat ejede arealer

4

POLITIK FOR UDLÅN AF AREALER EJET AF
SKANDERBORG KOMMUNE

3 Principper for udlån af arealer/pladser
3.1 Hvilke arrangementer kan der lånes arealer til
Skanderborg Kommune udlåner kommunale arealer ud fra:






et ønske om at stille kommunale arealer til rådighed for kulturelle og sportslige aktiviteter
arrangeret af:
o borgere, lokale foreninger, skoler, institutioner mv.
o lokale virksomheder
o cirkus, tivoli og lign.
et hensyn til eventuelle faste brugere af arealet
et hensyn til naboer til arealet/berørte borgere
arealets bæredygtighed, dvs. muligheden for at vedligeholde arealet

3.2 Hvad kan man låne et areal til?
Det er ikke muligt at udarbejde en udtømmende oversigt over arrangementer, som kan finde
sted på kommunale arealer. Dertil kommer, at de forskellige kommunale arealer egner sig mere
eller mindre godt til forskellige arrangementer.
Ansøgninger om lån af kommunale arealer kan ”groft” opdeles i tre hovedgrupper:
1. Ikke kommercielle arrangementer
2. Kulturarrangementer
3. Kommercielle arrangementer
Ad. 1: Ikke kommercielle arrangementer
Eksempler:
 Arrangementer af skoler, institutioner
 Foreningsarrangementer (eksempler: spejdere, folkedansere)
 Mindre private arrangementer, f.eks. picnic og gadefest
Ad. 2: Kulturarrangementer
 Åbne kulturarrangementer som f.eks. koncerter, teaterforestillinger, og ”åben biograf”
Ad. 3: Kommercielle arrangementer
Eksempler:
 Cirkus og tivoli
 Betalingskoncerter
 Virksomhedsarrangementer for kunder (dvs. ikke interne arrangementer).

3.3 Betaling for lån
Der betales ikke for lån af pladser/arealer tilhørende Skanderborg Kommune. Dog er der fastsat
betaling/takster for cirkus og tivoli.
Taksten for cirkus og tivoli fastsættes én gang om året i forbindelse med vedtagelsen af
budgettet.
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3.4 Hvor ofte kan der ske udlån af et areal/en plads?
Der kan for det enkelte areal /den enkelte plads fastsættes retningslinier for:




Hvor ofte arealet kan udlånes
Længden af udlånet
Periode mellem udlån

Begrænsninger i udlån af et areal sker ud fra:




Hensynet til naboerne (støj og/eller megen trafik)
Andre brugere af arealet
Belastning af arealet

3.4 Opbevaring
Der gives ikke tilladelse til udelukkende ”opbevaring”/henstilling af genstande på de arealer, som
er omfattet af denne politik, idet arealerne:
 ønskes friholdt til arrangementer
 ikke skal skæmmes af ”ting”, som henstilles på arealet

3.5 Stadepladser
Der er mulighed for at leje stadepladser på:





Torvet i Galten, 3 pladser
Torvet i Hørning, 6 pladser
På parkeringspladser langs Parallelvej i Ry, 3 pladser
Kulturtorvet i Skanderborg, 6 pladser

Generelt for stadepladser:
”Stadetiden” er fredag kl. 9 – 18 og lørdag kl. 9 – 13.
Administrationen kan dispensere fra ovennævnte.
Taksten for en stadeplads fastsættes én gang om året i forbindelse med vedtagelsen af
budgettet.

3.6 Pølsevogne og lignende
Skanderborg Kommune kan efter ansøgning give tilladelse til opstilling af mobile pølsevogne.
Arealer til opstilling af pølsevogne:
Administrationen bemyndiges til at udpege bestemte arealer, hvor der kan gives tilladelse til
opstilling af mobile pølsevogne.
Takst
Taksten for opstilling af pølsevogn fastsættes én gang om året i forbindelse med vedtagelsen af
budgettet.
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Oversigt:
Galten:
 Torvet
 Bytoften
Hørning:
 Torvet (Marmorpladsen)
 Cirkuspladsen – ved Hørning Hallen
Ry:





Det gamle stadion/Mølleskolens Idrætsplads (kan kun udlånes efter aftale med
Mølleskoleni skoleferier/efter skoletid)
Siimtoften
Grønt areal ved Kyhnsvej ud mod rundkørselen
Parkeringspladser ved Parallelvej (stadepladser)

Skanderborg:
 Kulturhustorvet
 Byparken
 HK-bakken ved Oddervej
 Cirkuspladsen ved Birkevej
 Guldbryllupsanlægget ved Capri
 Dyrehaven
 Søbadet
 Skvæt Mølle Skoven
Skovby:
 Hørslevbanen ved Hørslevvej
Stilling:
 Grønt areal ved Ægirsvej
Virring:
 Virring Eng
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