
Tillæg til projektvejledningen 
- Rammevilkår, Tema 5 og 6  

 

Hvorfor er der blevet lavet et tillæg?  

 

Hvad bygger ERST tillægget på?  

 



Har ERST skærpet kravene og lavet en ny 
praksis?  

 

 BEK nr. 305 af 29/03/2016  

 

§ 4, nr. 2 

I denne bekendtgørelse forstås ved: Projekt med almennyttig 
karakter, at projektet har til formål, ved blandt andet 
offentlig tilgængelighed, at tilgodese en større, typisk 
ubekendt, kreds af nydere, at formålet med projektet ud fra 
en almindelig fremherskende opfattelse kan anses som nyttigt 
for den brede kreds af nydere, og at projektet iværksættes 
uden fortjeneste for øje. 



Tre-trins-raket  

 

 

 

 

 

 

 Step 1  

•Begrebet ”almennyttig” 
• Et projekt har et almennyttigt formål, når formålet ud fra en 

almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som 
nyttigt. Nogle eksempler kan være sociale, kunstneriske og 
andre kulturelle formål.  

Step 2  

•Begrebet ”større og ubekendt kreds af nydere”  

• For at et projekt kan anses for almennyttigt kræves det, at en 
større og typisk ubekendt kreds af nydere kan få gavn af 
projektet. Det kræves derfor, at projektet hverken 
diskriminerer, eller kun stilles til rådighed for en stærkt 
afgrænset personkreds. Desuden ligger der ligeledes en 
forståelse af, at projektet er eller kan blive en fordel for en 
større og oftest uafgrænset personkreds. 

Step 3  

•Begrebet ”uden fortjeneste for øje”  
•For at være almennyttigt skal projektet desuden oprettes uden 
fortjeneste for øje. Dette forhindrer dog ikke, at en almennyttig 
forening, som nævnt i Folkeoplysningsloven, må opkræve et 
kontingent. Kontingentet skal være ens for alle og alene dække den 
daglige drift og almindelige vedligehold.  



Begrebet ”almennyttig”   

 Sociale projekter (fx idræt) 

 

 Kunstneriske projekter   

 

 Kulturelle projekter 

 

 Flere eksempler på et projekt, der har et 
almennyttigt formål – obs. ikke en juridisk person!  



Begrebet ”typisk større og ubekendt 
kreds af nydere”  
  En almennyttig forening der søger om støtte til 

inventar til et lokale stillet til rådighed af 
kommunen.  

 

 En fodboldklub der søger om støtte til nye 
fodboldmål til placering på offentligt tilgængelige 
fodboldbaner.  

 

 En iskiosk på stranden der søger om støtte til et 
toilet til opstilling ved kiosken og som er til rådighed 
for alle uden betaling.  

 



Begrebet ”uden fortjeneste for øje”  
 

 Der kan gives tilskud til et projekt, hvor der 
opkræves en engangsbetaling for indgang, fx et 
museum, og indtægten alene dækker 
driftsomkostningerne. 

 

 Der kan gives tilskud til en fond eller en forening der 
udlejer et værelse, shelter eller andet, og hvor 
indtægten alene dækker vedligeholdelse og drift.  

 



 Der kan ikke gives tilskud til en fond eller en forening 
der udlejer et værelse eller andet og hvor indtægten 
bruges på forbedring og udvidelse af projektet.  

 

 Der kan ikke gives tilskud, hvis projektet resulterer i, 
at medlemmerne af den fond eller forening der står 
bag projektet, opnår en økonomisk fortjeneste ifm. 
projektet. Dette gælder også, selv om fonden eller 
foreningen i vedtægtens formålsbestemmelse 
betegnes som almennyttig = MÅL A 

 

 Landsretsdom: SKM2010.556.VLR 

 



 

 

 

 Der kan ikke gives tilskud, hvis en fodboldklub 
søger om støtte til fodboldmål, og anvendelsen af 
fodboldmålene forudsætter en særlig og ekstra 
betaling udover det almindelige kontingent. Det kan 
fx være med henblik på at sende en afgrænset kreds 
af de kontingentbetalende medlemmer afsted på 
fodboldlejr.   

 

     



Fodboldklub  
kontingent, jf. folkeoplysningsloven 

200 kr. halvårligt  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

200 kr./t.    0,00 kr./t.  



Begrund, redegør, forklar… 
 
 
 
 

 

 

 


