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Notat 
 

 

Lillebælt Sport og Kultur - Etablering af multisal med flere anvendelsesmuligheder i 

tilknytning til Lillebæltsskolen (budgetnotat) 

 

Baggrund: 

Dette notat omhandler garantistillelse til Lillebælt Sport og Kultur med henblik på at der kan 

opføres en multisal, som først og fremmest skal anvendes som samlingssal for Lillebæltssko-

lens elever, lærer og forældre og til motion, leg og læring for de mindste elever. Skolen har i 

dag ikke en facilitet, hvor man kan samle hele personalet på en gang.  

 

Multisalen tiltænkes derudover anvendt til afvikling af forskellige musikarrangementer, skole-

teater og forskellige andre aktiviteter med folkeoplysende sigte.  

 

Forhistorie 

I den oprindelige skoleanlægsplan for 2009 var der kalkuleret med, at der, som en del af reno-

veringen af Lillebæltsskolen, skulle etableres en multisal i tilknytning til skolen. 

 

Da Lillebæltsskolen typisk kun anvender multisalen i dagtimerne, herunder i 40 skoleuger samt 

enkelte weekender, vil etableringen af en multisal på Lillebæltsskolen give en del overskuds-

kapacitet i ”ikke-skoleuger” og i ydertimerne, så kvadratmeterne ikke udnyttes optimalt. 

 

På den baggrund opstod ideen om at kombinere et ”musiksted/spillested” med en multisal, 

idet musikarrangementer og andre arrangementer typisk finder sted i et begrænset antal 

weekender og i ferier.  

 

For at hjælpe tingene i gang blev der således afsat 4,0 mio. kr. i budgetlægningen for 2020 og 

2021 til at yde anlægstilskud til etableringen af et spillested i Middelfart Kommune. Tanken 

var, at spillestedet som udgangspunkt skulle etableres udenfor kommunalt regi. 

 

Ud fra en målsætning om klog anvendelse af bygningskvadratmeter gav det derfor god mening 

at arbejde med en organisatorisk løsning, der kunne forene kræfterne i samme bygning.  

 

Analyse af mulige konstruktioner 

Der har i forbindelse med mulighederne for at etablere et ”kombineret spillested og multisal” 

været en lang afsøgnings- og afklaringsproces med ekspertbistand fra Horten Advokaterne. 

 

De mulige ejerkonstruktioner har været afsøgt med det udgangspunkt, at spillestedsdelen med 

det afsæt, at den kommercielle spillestedsdel skulle fylde en betydelig del.  

 

De undersøgte modeller for etableringen af et spillested omfatter:  

1) Fælles ejerskab mellem LSOK og erhvervsdrivende virksomhed, Spillesteds-

organisation.  

2) Fuldt ejerskab hos selvejende institution, LSOK  

3) Fuldt privat ejerskab hos erhvervsdrivende virksomhed, Spillestedsorganisation. 

4) Kommunalt ejerskab og drift 

5) Kommunalt ejerskab, udliciteret drift 

6) Fondsejerskab 

7) Foreningsejerskab 

8) Ejerforeningsmodel  
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Alle modeller, bortset fra en ren privat model uden kommunal involvering og ejerskab har gi-

vet betydelige kommunalfuldmagtsretlige og statsstøtteretlige problemstillinger, som forhin-

drer projektgennemførelse.  

 

Problemet med den private model er, at der som udgangspunkt skal rejses privat finansiering 

for en etableringsudgift i størrelsesordenen 16-18 mio. kr., hvilket ikke er realistisk.  

 

På baggrund af den lange afsøgningsproces og det fortsatte behov for en multisal/samlingssal i 

tilknytning til Lillebæltsskolen, er det forvaltningens anbefaling, at projektet nu re-fokuseres, 

så formålet er etablering af en ekstra hal i form af en multisal, som er beliggende på LSOK’s 

grund og under LSOK’s ejerskab1.  

 

Multisalen stilles herefter til rådighed for Middelfart Kommune, herunder Lillebæltsskolen via 

den almindelige driftstilskudsordning, som er gældende for kommunens øvrige haller. Det vil 

sige, at Lillebæltsskolen i dagtimerne kan benytte multisalen til samlingssal for lærer og ele-

ver, som idrætsfacilitet til let motion, leg og læring mv. Derudover kan samlingssalen bruges 

til skoleteater, skolernes musikarrangementer, eksamensafholdelse, ballet, kunst, borgermø-

der, valgafholdelse og til forskellige arrangementer til fremme af kulturlivet i Middelfart Kom-

mune. 

 

Hallen etableres således alene med lovlige kommunale formål i sigte og dimensioneres ikke 

med henblik på ikke-kommunale formål.  

 

 

Mulighed for udlejning af til private musikarrangementer 

En kommune, eller kommunalt støttet hal, vil have mulighed for at sælge overkapacitet til 

markedspris under forudsætning af omkostningerne som minimum er dækket.  

 

Samtidig er der i meget begrænset omfang adgang til at varetage accessoriske opgaver, dvs. 

opgaver, der som udgangspunkt ikke er kommunale opgaver, men som har en nær og naturlig 

tilknytning til en lovlig kommunal aktivitet. Dette vil bero på en konkret og individuel vurdering 

af aktiviteten.  

 

En multisal, der kan samle Lillebæltsskolens lærere, elever og forældre til skoleteater og sko-

lemusikarrangementer, vil i sagens natur have et arealomfang / dimensionering, som ligger 

naturligt indenfor den dimensionering, et spillested ville have haft. Der er således ikke tale om 

at kommunen opfører eller støtter opførelse af en bygning med det formål senere at lejebyg-

ningen ud. 

 

Der er med andre ord tale om ”lovlig overkapacitet” i ydertimerne og weekender, som i be-

grænset omfang kan udlejes til musikarrangementer, i det omfang arrangementerne ikke op-

tager plads for andre lovlige kommunale opgaver.   

 

Der vil således være mulighed for at LSOK kan udleje den overkapacitet, der er i multisalen ud 

nogle få uger om året til større musikarrangementer.  

 

Afgørende for at udlejningen til musikarrangementer ikke kolliderer med kommunalfuldmagten 

er, at musikarrangementerne fremmer kulturlivet i Middelfart Kommune. Aktiviteterne skal 

være almennyttige og må ikke varetages med det formål at opnå fortjeneste.  

 

Hvis multisalen lejes ud til et større musikarrangement, som fx RUB (Rock Under Broen) afvik-

ler, er det helt afgørende, at Rock Under Broen har et vedtægtsbestemt alment sigte, dvs. at 

indtjeningen fra musikarrangementet i sidste ende går til lokale almennyttige formål, som fx 

den lokale fodboldklub (breddeidræt). Forvaltningen har modtaget foreningernes vedtægter, 

og kan konstatere, at forudsætningen er opfyldt.   

 

                                           
1 Multisalen kan etableres med et kommegaranteret lån under den udtrykkelige forudsætning, 

at de kommercielle elementer af visse dele af Lillebælt Sport og Kultur håndteres via den nye 

fondskonstruktion, som analysen fra BDO Revision anbefaler.   
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Eksempelvis bemærker Indenrigsministeriet i en udtalelse vedrørende Skanderborg Festivallen, 

at: ”det er en betingelse for kommunens adgang til at yde ikke-øremærket støtte til en privat 

forening, at den private forenings opgavevaretagelse ikke sker med henblik på at opnå fortje-

neste”.  

 

Afgørelsen konkluderer, at da det fulgte af foreningens vedtægter, at et overskud alene kunne 

bruges til lovlige kommunale formål, kunne Skanderborg Kommune vederlagsfrit stille et areal 

til rådighed for foreningen bag Skanderborg-festivallen, selv om foreningen også varetog 

kommercielle aktiviteter i forbindelse med Festivallen (fx salg af øl og merchandise).  

 

Afsat økonomi til multisal og spillested  

I den oprindelige skoleanlægsplan for 2009 var der kalkuleret med, at der som en del af reno-

veringen af Lillebæltsskolen skulle etableres en multisal i tilknytning til skolen med en dengang 

anslået anlægsomkostning på ca. 10 mio. kr. (omregnet til nutidspriser).  

 

Den afsatte økonomi til multisalen er over to omgange blevet reduceret.  

 

Da den afsatte anlægsramme viste sig i 2020 viste sig at være utilstrækkelig til at nå omkring 

de renoveringsopgaver, der lå i skolerenoveringsplanen, blev den interne fordeling mellem ho-

vedrenoveringen og multisaldelen justeret til, således at det afsatte beløb til multisalen blev 

justeret ned til 6,0 mio. kr., mens de godt 4 mio. kr. blev kalkuleret ind i projekteringen af 

hovedanlægsprojektet.  

 

Det resterende budget til multisalen blev i 2021 efter den konstaterede budgetoverskridelse på 

Vestre Skole omprioriteret med 3,7 mio. kr. til fordyrelsen af anlægsopgaven på Vestre Skole 

og 2,3 mio. kr. til en anlægspulje til øvrige projekter på skoleområdet.  

 

Herudover er der som nævnt akkumuleret afsat 4,0 mio. kr. til anlægstilskud til et spillested 

på særskilt anlægsbevilling.  

 

Det vil sige, at der samlet set er et disponibelt restbudget på 6,3 mio. kr. inkl. anlægsreser-

ven, der kan anvendes til deponering i forbindelse med kommunal garantistillelse for LSOK kan 

opføre en multisal.  

 

Da anlægsopgaven i alt forventes at beløbe sig til 16-18 mio. kr. så mangler der 10-12 mio. 

kr., som skal tilvejebringes enten i form af fri låneramme eller ved deponering. Det skal hertil 

bemærkes, at der er tale om et ”groft overslag” og den samlede anlægsøkonomi behøver de-

tailberegning.  

 

Den aktuelt ledige låneramme på 2021-budgettet, som p.t. er kalkuleret til 6,8 mio. kr. vil 

kunne indgå i løsningen, såfremt garantien sker i umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen 

(dvs. i indevbærende år). 

 

Det skal herudover bemærkes, at der vil være en medgående driftsøkonomisk virkning i form 

af øget udgift til driftstilskud til faciliteten. 

 

Endelig skal det bemærkes, at lyd- og lysudstyr til multisalen vil kunne tilvejebringes fra priva-

te aktører som et sponsorat.  

 

 

Kommunal garantistillelse  

 

Da anlægsstøtte ikke kan øremærkes og en kommunegaranti anses for at være anlægsstøtte, 

skal Lillebælt Sport og Kultur opfylde støtteforudsætningerne både i forhold til kommunalfuld-

magten, Konkurrencelovens §11a og Statsstøttereglerne TEUF Art. 107-109.  

 

Den manglende mulighed for at øremærke driftsstøtte betyder, at der ikke kan stilles garanti 

for lovlige støtteformål i LSOK, hvis LSOK samtidig har visse aktiviteter, der betragtes som 

ikke støtteberettigede formål.  
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Der pågår i øjeblikket et arbejde med at lade LSOK overgå til en fondskonstruktion, som opnår 

fornøden økonomisk separation mellem støtteformål. Fondskonstruktionen forventes indført 

med virkning fra 1.1.2022.  

 

Fondskonstruktionen indebærer, at de kommercielle aktiviteter i Bowling, Diner, Cafe udskilles 

i selvstændige juridiske enheder, således der er en klar opdeling mellem støtteberettigede og 

ikke-støtteberettigede aktiviteter. 

 

Konkluderende kan det således konstateres, at der ikke kan stilles garanti for låneoptagelse til 

opførelse af en multisal før fondskonstruktionen er på plads.  

 

Garantistillelsen vil således komme til at indgå i lånerammen for 2022.  

 

Deponering 

 

Der er aktuelt ikke ledig låneramme til at løfte den fulde garantistillelse, men forskellige løs-

ninger kan overvejes, herunder:  

 

 De allerede afsatte anlægsbudgetter til spillested/multisal kan konverteres til depone-

ring. 

 Der kan forhåndshjemtages lån på lånerammen på 2021 med henblik på at dække de-

poneringsforpligtelsen i forbindelse med garantistillelse i 2022.  

 Middelfart Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2022 ansøgt om låne-

dispensation til anlægsprojekter. 

 

Hvis projektet prioriteres, kan den samlede garantiløsning se således ud.  

 

Finansiering af facilitet Beløb mio. kr.  

Budget til anlægstilskud til spillested konverteres til deponering  4,011 

Ikke disponeret restbudget til Lillebæltsskolen anvendes til deponering  2,348 

Forhåndslånehjemtagelse på låneramme 2021 anvendes til deponering i 2022  6,777 

Disponibelt budget til formålet  13,136 

Manko som skal dækkes ved fri låneramme eller deponering i 2022 2,864 - 4,864 
 

Det er forvaltningens vurdering, at der i øjeblikket er en fri låneramme på 2021-budgettet på 

6,777 mio. kr. Denne låneramme kan eventuelt indgå indirekte i en løsning i form af, at der 

forhåndshjemtages kommunale lån i 2021 med henblik på at skabe yderligere råderum for 

deponering i 2022.  

 

Eventuelle deponerede lånebeløb vil herefter kunne frigives med 1/25 del pr. år over 25 år.   

 

Deponerede beløb fragår (tæller ikke med i) kommunens likviditetsopgørelse, dvs. deponering 

belaster kommunens likviditet.  

 


