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 Tjekliste: 

 
 
.J 

1. □ Ansøg ved Randers Eventsekretariat 
om brug af plads og evt. økonomisk 
støtte.  

 

 
Tidsfrist: senest 13. april 2022 

 

2. □ Ansøg evt. ved Politiet. 

         □ Veje og Trafik  

         □ Ansøg evt. andre myndigheder: 
 □ Fødevarestyrelsen. 
 □ Arbejds lsynet. 
 □ Beredskab og Sikkerhed 
 □ Byggesagsmyndigheden  

 

 
Tidsfrist: senest 20. maj 2022 ved større 
arrangementer og 20. juni 2022 ved mindre 
arrangementer / kulturbegivenheder. 

 

3. □ Få gratis profilering af dit      
arrangement.  

 
 
 
 
 

 
Tidsfrist: senest 20. juni 2022 
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1. Ansøg om lån af plads 
 
Du ansøger om lån af en plads ved at udfylde vedhæftede skema 1 pkt A pr. mail til: 

Randers Eventsekretariat, Laksetorvet 1, 8900 Randers C, e-mail: randersfestuge@randers.dk 
 
 
Vær opmærksom på at der skal betales en stadepladsafgift for at leje plads på kommunens arealer hvis du 
har salg /servicering eller tager entré til eventen. Herunder kan du se priser for lejen i Randers Festuge 
2022: 

o Mandag-Fredag: 8,00 kr. pr. m2 pr. dag 
o Lørdag + søndag: 10,00 kr. pr. m2 pr. dag 

Eventsekretariatet sender en faktura til dig inden uge 33. 

 

2. . Ansøg om økonomisk støtte 

Randers Festuge har afsat midler til at kunne yde økonomisk tilskud. Tilskud bevilges ud fra en vurdering af, om 
arrangementet lever op til et eller flere af følgende fokusområder: 

 Arrangementer af nytænkende karakter 
 Arrangementer, der har en stærk tradition i festugen og løbende fornyr sit programindhold/-format 
 Arrangementer, der udfordrer eller udforsker kulturen i nye formater 
 Arrangementer, der inddrager publikum og/eller inddrager nye målgrupper 

Der kan efter nærmere aftale gives tilsagn om tilskud over en årrække i forbindelse med indkøring af nyt 
arrangement, der lever op til fokusområderne. 

Alle arrangementer skal være åben for alle, ikke-indtægtsgivende eller hvis budgettet viser, at I på trods af en vis 
indtægt vil få et underskud 

I ansøgningen skal I tydeligt beskrive, hvordan jeres arrangement understøtter ét eller flere af fokusområderne. 

Alle der modtager tilskud skal 1) bruge festugens officielle logo i al deres markedsføring og 2) oprette arrangementet 
på www.randersfestuge.dk senest 20. juni 2022. Logoet kan downloades på randersfestuge.dk under menulinjen. 

Skulle arrangementet mod forventning blive aflyst, så bortfalder tilsagnet om tilskud 

Udbetaling af tilskud 

Senest 14. oktober 2022 skal I aflevere et endeligt regnskab med indtægt og udgift sider. Når regnskabet er 
gennemgået og godkendt vil det bevilgede tilskud blive elektronisk udbetalt til cvr nr. – dog maksimalt svarende til 
de afholdte udgifter. 
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3.Markedsføring og gratis profilering af dit arrangement: 

Logo filerne kan hentes i menulinjen på www.randersfestuge.dk. Arrangører SKAL bruge selve logoet i alle 
egne pr tryksager og på de sociale medier, så der skabes stor tydelighed om, at det foregår i Randers 
Festuge. 

Det er valgfrit at bruge pay-off linjen Mærk Pulsen, men vi anbefaler det, hvis det giver værdi for jeres 
arrangement.  

a. Du kan få dit arrangement med i det trykte program ved at indtaste din 
arrangementsbeskrivelse via www.randersfestuge.dk.Programmet kommer i et forventet 
oplæg på ca. 65.000 stk.  

b. Du kan få dit arrangement på www.randersfestuge.dk  Vi overfører automatisk 
oplysningerne, som du har indtastet på www.randersfestuge.dk, til Randers Festuges trykte 
program.  

 
c.  ”Randers Festuges” sociale medier På basis af de oplysninger du indtaster på 

www.randersfestuge.dk omkring dit arrangement, forsøger vi at eksponere så mange 
arrangementer som muligt. Vi kan dog ikke garantere at alle arrangementer bliver 
eksponeret. Hjælp os gerne med at eksponere dit og andres arrangementer under Randers 
Festuge ved at like og dele opslagene på ”Randers Festuge” facebook-siden, samt på Randes 
Festuges instagram #Randersfestuge 

 
Vi anbefaler dig som arrangør også selv at markedsføre dit arrangement, så det når ud til flest mulige 
potentielle gæster.  

Logoer kan downloades fra www.randersfestuge.dk under menu fane bladet. 

 

4. Bæredygtighed 

Klimaet er under pres, og der er behov for handling, også når det handler om Randers Festuge. Selvom festugen 
måske ikke ”sviner” meget i det store billede, så har bestyrelsen dog besluttet, at vi og alle aktører/bidragydere stille 
og roligt begynder at forholde os til grønne og bæredygtige handlinger. 

Vi tænker, at I hver for sig leverer ind på forskelligt niveau, da jeres institution, forening, restaurant m.v. har 
forskellige prioritereringer og måder at arbejde med bæredygtighed. Nogle af jer er formentlig allerede i gang, andre 
ønsker måske inspiration til at komme i gang.  

På den baggrund ønsker vi i år at danne os et overblik over, hvem og hvordan I allerede arbejder med bæredygtige 
indsatser eller har gjort overvejelser om at komme i gang. Det gør vi i form af et skema, som bliver udsendt senere. 
Vi tænker også at lave et mindre antal interviews til at understøtte informationerne fra skemaet.  Disse samlede data 
vil give os et overblik, som vi kan arbejde ud fra i de kommende år. 

Vi bidrager også gerne med inspiration, så grib endelig fat i os.  
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5. Ansøg om tilladelser ved Myndigheder 

 
Når der skal afholdes et udendørsarrangement i forbindelse med Randers Festuge, skal der sandsynligvis 
en tilladelse fra vejmyndigheden, politiet og andre myndigheder.  
 

5. a Vejmyndigheden  

Hvis der i forbindelse med almindelig udeservering bruges vejareal til borde, stole, parasoller og lignende 
skal der ansøges til Veje og Trafik, Randers Kommune.  
 
Vilkår og link til ansøgning  sker via www.virk.dk som findes på: https://www.randers.dk/borger/vej-trafik-
og-parkering/veje-gader-og-stier/brug-af-vejareal-til-andet-end-faerdsel/udeservering/ 
 
Hvis der i Randers Festuge benyttes ekstra materiel, f.eks. telte, barer m.m., udover det der er givet 
tilladelse til i den almindelige udeserveringstilladelse, skal der ansøges via linket ovenfor. Hvis det samme 
materiel benyttes hvert år i Randers Festuge, kan der ansøges om flere år ad gangen.  
 
Husk at oplyse, hvor mange ekstra kvadratmeter I ønsker at råde over i Randers Festuge, udover den 
almindelige udeservering.   
 
5.b Østjyllands Politi 

På Østjyllands Politis hjemmeside finder du ansøgningsblanketter samt uddybende vejledninger i 
forbindelse med ansøgninger af forskellig karakter, så gå venligst ind og find frem til, hvad netop dit/jeres 
arrangement skal have søgt af tilladelser.  Ansøgningsfristen er 20. maj 2022 ved større arrangementer og 
20. juni 2022 ved mindre arrangementer / kulturbegivenheder. 

Ansøg om tilladelse, hvis du vil holde en festival, udendørs koncerter, en indendørs koncert i anderledes rammer, 
eller et udendørs kulturarrangement, hvor mange mennesker er samlet. Det kan fx være koncerter, motionsløb / 
cykelløb, markeder / foodmarkeder, en koncert i en nedlagt bygning, et dyrskue eller en drive-in bio.  
Baggårdskoncerter går under udendørs koncerter. 

Politiets ansøgningsblanketter findes digitalt på: https://politi.dk/offentlige-arrangementer  

Udeservering: Salg af alkohol i udeserverings området må kun forgå til egne kunder inden for eget areal. 
Planlægger du decideret salg af alkohol med bardisk til gaden skal du ansøge om lejlighedstilladelse hos 
Østjyllands Politi, benyt vedhæftet link:   https://politi.dk/offentlige-arrangementer/udskaenkning-af-alkohol-
lejlighedstilladelse  

Kontaktinfo Østjyllands Politi: 

Bevillings- og Tilladelsessektionen, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C Tlf. +45 87 31 14 48 

Direkte +45 87 31 10 10, Lokal 6010, E-mail ojyl-bevilling@politi.dk 
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5.c Byggemyndigheden  

Midlertidige telte og transportable konstruktioner 
Du skal søge byggetilladelse til transportable konstruktioner og midlertidige telte, der ikke er certificeret, 
og er omfattet af kravet om enten certificering eller byggetilladelse.  

I bygningsreglementets Bilag 11e: Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i 
forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer kan du læse mere om, hvilke type 
konstruktioner, der kræver byggetilladelse, og hvilke krav der er til byggesagsbehandlingen. Hvis 
opstillingsperioden er mere end 6 uger, skal der altid søges byggetilladelse. 

Du skal påregne en sagsbehandlingstid på 20 arbejdsdage, og der opfordres til, at der søges i god tid, hvis 
der er tale om større eller komplekse konstruktioner. 

Midlertidige arrangementer 
Byggemyndigheden varetager også godkendelser og tilladelser til forskellige midlertidige arrangementer 
som: 

 Midlertidige arrangementer til mere end 150 personer 
 Midlertidige forsamlingstelte, camping- og salgsområder til mere end 150 personer 

Flere af arrangementerne kan du afvikle uden at søge byggetilladelse, hvis du følger bygningsreglementets 
vejledninger i sin helhed. Arrangementerne skal dog stadig meddeles til kommunen med relevante 
oplysninger. Du kan læse mere om de forskellige typer arrangementer på Randers Kommunes hjemmeside 
Telte, transportable konstruktioner og midlertidige arrangementer og i bygningsreglementets vejledninger: 

- Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og 
salgsområder version 1.1 

- Bilag 11a: Vejledning om arrangementplaner for midlertidige udendørsarrangementer 
- Bilag 11c: Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger (til mere end 150 

personer) 

Frist for meddelelse af midlertidige arrangementer er i de fleste tilfælde 4 uger inden arrangementet skal 
afvikles. Ved større arrangementer opfordres til, at indsendelsen sker i god tid.  

Hvis du ikke overholder Bygningsreglementets vejledninger i sin helhed, skal du søge byggetilladelse. I den 
forbindelse kan du vælge enten at inddrage en certificeret brandrådgiver eller få kommunen til at foretage 
den brandtekniske sagsbehandling på baggrund af dokumentation der redegør for, at det brandmæssige 
sikkerhedsniveau er opretholdt. 

Du skal påregne en sagsbehandlingstid på 20 arbejdsdage, og der opfordres til, at der søges i god tid, hvis 
der er tale om større eller komplekse konstruktioner. 

Ansøgning om byggetilladelse – Meddelelser - Godkendelser 
Du finder link til ansøgning om byggetilladelse – meddelelser om afvikling af midlertidige arrangementer – 
godkendelse af pladsfordelingsplaner - på Randers Kommunes hjemmeside Telte, transportable 
konstruktioner og midlertidige arrangementer. 
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Byggesagsgebyr 
Ved ansøgning om byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at der vil blive opkrævet byggesagsgebyr 
for sagsbehandlingen. Du skal derfor oplyse, hvem fakturaen skal sendes til. Der afregnes pr. forbrugt time, 
og du kan se timeprisen på Randers Kommunes hjemmeside Byggetilladelse. 

Kontakt 
Spørgsmål af generel karakter kan rettes til byggesagsafdelingens vagttelefon tlf. 89 15 51 00. Ved mere 
konkrete spørgsmål kan du anmode om en forhåndsdialog ved at sende os en besked via Randers 
kommunes hjemmeside Forhåndsdialog. 

 

5.d Beredskab og Sikkerhed  
Beredskab & Sikkerhed vil foretage lovpligtig brandsyn til alle arrangementer, typisk én time før 
arrangementet starter. Hvis arrangementet omfatter en midlertidig konstruktion, der enten skal være 
certificeret eller kræver byggetilladelse, skal der kunne fremvises dokumentation her for på forlangende. 

Hvis du har spørgsmål til det lovpligtig brandsyn, er du velkommen til at kontakte Beredskab og sikkerhed 
på tlf. 89 15 21 12 for forebyggelse eller på forebyggelse@bsik.dk hos Beredskab og Sikkerhed  

 

5. e. Fødevarestyrelsen 

Hvis du gerne vil servere mad til din event skal du undersøge om du skal søge tilladelse ved 
fødevarestyrelsen. Læs mere her: www.fødevarestyrelsen.dk.  

 

5.f. Arbejdstilsynet 

Som arrangør er det din pligt at sikre at Lov om røgfrie miljøer overholdes. Du kan finde mere information 
på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk. Her kan du desuden også finde definitionen af indendørs eller 
udendørs, og derved se hvilke regler der gælder for dit arrangement. 
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6. Særlige retningslinjer ved brug af udendørs arealer. 

Der gælder nogle særlige retningslinjer ved leje af udendørsarealer i Randers Festuge. Vær derfor opmærksom på 
følgende 

 Adgang til toiletter; Når der er salg af mad og drikkevarer ved arrangementet, så påhviler det arrangøren at 
opstille et passende antal toiletter i nærheden af arrangementet.  

 Opstilling af toiletter; Såfremt ansøger har behov for opstilling af toilet/afledning af spildevand, må 
tilslutning til kloakforsyningen kun ske ved autoriseret kloakmester. 
Det er ansøgers eget ansvar at kontakte og træffe aftale med autoriseret kloakmester samt afholde udgifter 
her til. Nedtagning / lukning skal også ske ved autoriseret kloakmester. 

 Tilslutning til EL; Såfremt ansøger har behov for tilslutning af el, må tilslutning kun ske ved autoriseret el-
installatør. 
Det er ansøgers eget ansvar at kontakte og træffe aftale med autoriseret el-installatør samt afholde udgifter 
her til. 
Hvor der er opsat bimåler, skal måler aflæses ved opstart og nedtagning, og forbrug meddeles Kultur og 
Fritid. Nedtagning / lukning skal også ske ved autoriseret el-installatør. 

 Økonomi; Randers Kommune forbeholder sig ret til at opkræve betaling for afledning af spildevand samt 
forbrug af henholdsvis vand og el 

 Støj; Der må ikke komme berettigede klager over støj m.v. fra arrangementet. 
 Renholdelse; Arealet og dets omgivelser skal dagligt renholdes og opryddes for affald, der måtte stamme fra 

arrangementet. Bortskaffelse af affald sker på arrangøren regning. 
 Ved lejlighedstilladelser, hvor der skal ske servering af ”andre stærke drikke”, skal der medvirke en 

restauratør eller bestyrer. 
 Musik og aktivitetstelte; arrangøren skal senest den 20. maj fremsende ansøgning vedlagt en mål fast 

tegning over placeringen af arrangementet på pladsen til Veje- og Trafik på vejeogtrafik@randers.dk samt en 
kopi til lr@randers.dk, Randers Event, herunder placering af mobile toiletvogne.  

 Skiltning af sponsorer; Skiltning må kun ske i eget teltområde, og der må ikke anbringes udvendig synlig 
skiltning/bannere, som kan virke generende for Randers Festuges hovedsponsorer. Hvad angår al skiltning 
på hegn langs offentligvej må skiltning kun forekomme med front mod teltområdet. Hvis der skulle opstå 
tvivl om dette emne, er du altid velkommen til at kontakte Randers Eventsekretariat på tlf.: 8915 1004.  

 Private gårdhaver med offentlig tilgængelig arrangementer:  
 Man skal ansøge Politiet for at få en arrangementstilladelse, sende en mail på ojyl-bevilling@politi.dk 

 Randers Festuge forventer i 2022 at indgå aftale med 5-6 hovedsponsorer. Navnene på disse findes på 
www.randersfestuge.dk. Vi pointerer, at disse virksomheder herudover ikke kan forventes at engagere sig 
med øvrige sponsorater i forbindelse med Randers Festuge. Vi anmoder derfor om, at man som arrangør 
ikke kontakter disse virksomheder. 

Det er vigtigt at overholde disse vilkår idet overtrædelse vil kunne medføre, at en evt. tilladelse vil blive inddraget 
med kort varsel, og uden dækning af evt. tab det måtte medføre dig 

 

GOD FESTUGE 


