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MIDLERTIDIG PRIS- OG ARRANGEMENTSPOLITIK SOM 

FØLGE AF COVID-19 RESTRIKTIONER 

Midlertidige areallejepriser for arrangementer i de kongelige slotshaver og 

slotsanlæg 

 

UDLEJNING 

Slots- og Kulturstyrelsen har indført en midlertidig pris- og arrangementspolitik, som gælder 

så længe der er COVID-19 restriktioner. Denne prispolitik skal ses i sammenhæng med den 

gældende arrangements- og prispolitik 2018 – 2021. 

 

 

 

 

  



 

 

Side 2 

PRISOVERSIGT 

Sjælland 
 

*     Kategori A og B priser er inkl. moms 

**   Kategori C, D og E priser er momsfrie. Der tages forbehold for evt. ændringer 

  

Priser (kr.) Kategori A* Kategori B* Kategori C** Kategori D** Kategori E**

Definition Små private arrangementer 

uden udstyr såsom vielser, 

skovture, mindre løb. 

Små offentlige arrangementer 

med mindre scener og evt. 

siddepladser, som aktiverer 

mindre anvendte græsarealer 

i haverne. Maks. 1 dag inkl. 

opsætnings- og 

nedtagningsdage eller aftalt 

periode. Maksimalt 500 

deltagere.

Mellemstore arrangementer 

med udstyr, åbent for alle,  1-

dags arrangement ekskl. 

opsætnings- og 

nedtagningsdage, dog maks. 

3 dage. Antal boder/telte 

aftales med SLKS.

Større offentlige 

arrangementer med udstyr, 

uden indhegning,  maks. 8 

dage inkl. opsætnings- og 

nedtagningsdage. Maksimalt 

én plæne.

Større arrangementer med 

eksklusiv ret til arealet med 

udstyr og indhegning, maks. 8 

dage  inkl. opsætnings- og 

nedtagningsdage.

Kongens Have 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event 105.000 kr. pr. event -

Frederiksberg Have 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event 105.000 kr. pr. event -

Søndermarken 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event 85.000 kr. pr. event 

130.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje på 210.000 kr. 

Bibliotekshaven 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event 72.500 kr. pr. event 

72.500 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 167.500 kr. 

Amaliehaven 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event - -

Christiansborg 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event - -

Christian den 4.s 

Bryghus (udearealer)
2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event 72.500 kr. pr. event 

72.500 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 167.500 kr. 

Gl. Dok 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event 72.500 kr. pr. event 

72.500 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 167.500 kr. 

Sankt Petri Kirke 

(udearealer)
2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event - -

Trekroner Søfort 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 35.000 kr. pr. event 72.500 kr. pr. event 

72.500 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 167.500 kr. 

Bernstorff 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 30.000 kr. pr. event 72.500 kr. pr. event 

72.500 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 167.500 kr. 

Charlottenlund 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 30.000 kr. pr. event 55.000 kr. pr. event 

55.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 135.000 kr. 

Frederiksborg 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 30.000 kr. pr. event 55.000 kr. pr. event 

55.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 135.000 kr. 

Fredensborg 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 30.000 kr. pr. event 55.000 kr. pr. event 

55.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 135.000 kr. 

Sorgenfri 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 30.000 kr. pr. event 55.000 kr. pr. event 

55.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 135.000 kr. 

Kronborg 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 30.000 kr. pr. event 55.000 kr. pr. event 

55.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 135.000 kr. 

Roskilde Palæ 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 27.500 kr. pr. event 50.000 kr. pr. event 

50.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 90.000 kr. 

Esrum Kloster 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 27.500 kr. pr. event 50.000 kr. pr. event 

50.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 90.000 kr. 



 

 

Side 3 

Jyllland 

 

*     Kategori A og B priser er inkl. moms 

**   Kategori C, D og E priser er momsfrie. Der tages forbehold for evt. ændringer 

 

 

Priser (kr.) Kategori A* Kategori B* Kategori C** Kategori D** Kategori E**

Definition Små private arrangementer 

uden udstyr såsom vielser, 

skovture, mindre løb. 

Små offentlige arrangementer 

med mindre scener og evt. 

siddepladser, som aktiverer 

mindre anvendte græsarealer 

i haverne. Maks. 1 dag inkl. 

opsætnings- og 

nedtagningsdage eller aftalt 

periode. Maksimalt 500 

deltagere.

Mellemstore arrangementer 

med udstyr, åbent for alle,  1-

dags arrangement ekskl. 

opsætnings- og 

nedtagningsdage, dog maks. 

3 dage. Antal boder/telte 

aftales med SLKS.

Større offentlige 

arrangementer med udstyr, 

uden indhegning,  maks. 8 

dage inkl. opsætnings- og 

nedtagningsdage. Maksimalt 

én plæne.

Større arrangementer med 

eksklusiv ret til arealet med 

udstyr og indhegning, maks. 8 

dage  inkl. opsætnings- og 

nedtagningsdage.

Koldinghus 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 27.500 kr. pr. event 50.000 kr. pr. event 

50.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 90.000 kr. 

Sønderborg 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 27.500 kr. pr. event 50.000 kr. pr. event 

50.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 90.000 kr. 

Aalborghus 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 27.500 kr. pr. event 50.000 kr. pr. event 

50.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 90.000 kr. 

Graasten 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. - - -

Spøttrup 2.500 kr. i adm. omk. 6.250 kr. i adm. omk. 20.000 kr. pr. event 40.000 kr. pr. event 

40.000 kr. pr. event og %-

del af entreindtægter, dog 

minimumsleje 100.000 kr. 
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