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Tilsynsudtalelse om Lolland Kommunes støtte til etablering af 

vandrerhjem 

Det daværende Social- og Indenrigsministerium har den 8. juni 2020 

sendt Ankestyrelsen referatet af et punkt på Lolland Kommunes 

byrådsmøde den 19. december 2019, hvor en anmodning fra Maribo 

Hallerne om tilskud til etablering af vandrerhjem blev behandlet. 

Sagen har givet Ankestyrelsen anledning til at vurdere, om Lolland 

Kommune lovligt kunne yde støtte til etablering af vandrerhjemmet ved 

Maribo Hallerne, Danhostel Maribo. 

Resumé 

Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger Ankestyrelsens 

vurdering, at Lolland Kommune har handlet i strid med 

kommunalfuldmagtsreglerne ved at yde støtte til etablering af Danhostel 

Maribo. 

Vi beder byrådet i Lolland Kommune om inden to måneder at oplyse, 

hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til.  

Sagens oplysninger 

Af referatet fra Lollands Kommunes byrådsmøde den 19. december 2019 

fremgår bl.a. følgende: 

”Den Selvejeende Institution Maribohallerne søger Lolland 

kommune om tilskud til etablering af et vandrehjem i form af 7 6-

personers hytter beliggende på en grund tæt ved Maribohallerne. 
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Maribohallerne har i forbindelse med ansøgningen indsendt en 

businesscase, hvor de beskriver at behovet for at kunne tilbyde 

overnatningsmuligheder i forbindelse med bl.a. træningslejre og 

idrætsstævner, er steget de senere år. De oplever, at 

Maribohallerne ofte vælges fra, da man ikke kan tilbyde 

overnatningsfaciliteter. Maribohallerne mener ligeledes, at 

etableringen af et vandrehjem vil kunne styrke turismen i Maribo 

og omegn, da Maribo ikke har noget vandrehjem.  

[…] 

Planmæssige forhold/Lovgrundlag 

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at Lolland 

kommune må yde støtte til etableringen af et vandrehjem i Maribo 

indenfor kommunalfuldmagtens rammer, da haldirektør Morten 

Nielsen har bekræftet, at der her er tale om et vandrehjem 

klassificeret med 3 stjerner efter Danhostels klassificeringssystem. 

Staben henviser i den forbindelse til vedlagte afgørelse fra 

Ankestyrelsen hvor der Økonomi- og Indenrigsministeriet 

beskriver, at kommuner kan yde støtte til etablering af vandrehjem 

klassificeret med 1-3 stjerner efter Danhostels 

klassificeringssystem. 

[…] 

Såfremt projektet fremmes, vil der skulle udarbejdes særskilt 

brugsretsaftale på henholdsvis grundareal og bygning og dernæst 

en særskilt driftsaftale. 

[…] 

Økonomiudvalget, 12. december 2019, pkt. 7: 

Det indstilles, at der bevilges 400.000 kr. som tilskud til projektet, 

samt at Lolland Kommuen oprydder grunden. 

BESLUTNING 

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.” 

Af den vedlagte businesscase udarbejdet af Maribo Hallernes bestyrelse i 

august 2019 fremgår bl.a. følgende: 

”Maribo Hallerne har allerede lavet en forhåndsaftale med 

Danhostel omkring et samarbejde. Danhostel ser et stor potentiale 
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omkring et vandrerhjem ved Maribo Hallerne. Danhostel støtter i 

denne proces med bl.a. budgetlægning samt kvalitetskrav til 

vandrerhjemmet. 

[…] 

Maribo Hallernes ambition er, at der opføres 6-mands-hytter i 

området. Vi ønsker samtidig at modernisere og optimere den 

nuværende bygning - tidligere brugt af Dagplejerne i Maribo. Den 

vil kunne bruges af gæsterne - med fællesrum, fælleskøkken, 

toilet- og vaskefaciliteter. Dette har høj prioritet hos Danhostel - og 

både Maribo Hallerne og Danhostel finder bygningen ideel til dette. 

Vi er blevet bekendt med, at ovennævnte bygning er på Lolland 

Kommunes nedrivningsliste, og vi anmoder om at overtage 

bygningen. 

[…] 

Hytterne har en høj standard og er udstyret med: 

• 6 sovepladser

• Toilet/bad

• Internet, via WIFI

• Varmepumpe (lavt el-niveau)

• Basale ting som vandkoger, samt service

• lille bord med stole

• Overdækket terrasse

Hytterne er isoleret til vinterbrug med varme i gulvet med en 

kapacitet på 42 senge i alt. Teknikerrum og depot er der plads til i 

fællesbygningen. 

[…] 

Drift af hytterne 

• Maribo Hallerne står for driften

• Booking og betaling via Danhostel bookingsystem

• Man kan medbringe eget linned - eller Maribo Hallerne kan levere

• Morgenmad vil kunne tilkøbes i Maribo Hallerne”

Med henvisning til det tidligere Social- og Indenrigsministeriums 

henvendelse af 26. juni 2020 bad Ankestyrelsen den 26. juni 2020 

byrådet i Lolland Kommune om at redegøre for, om kommunen havde 
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ydet støtte til Maribo Hallerne til etablering af vandrerhjemmet. Vi 

henviste til det daværende Social- og Indenrigsministeriums udtalelse af 

9. oktober 2019 (ministeriets sagsnr. 2019 – 313) om kommuners

mulighed for at yde støtte til vandrerhjem.

Lolland Kommune svarede den 6. august 2020 følgende: 

”I tråd med gældende kommunalfuldmagtsregler har Lolland 

Kommunes formål med at yde støtte til etableringen Maribo 

Vandrerhjem, været begrundet i et ønske om at fremme borgernes 

fritidsaktiviteter og understøtte den lokale turisme. 

Maribo Hallernes S/I, som er initiativtager til etableringen, 

beskriver, at de primære gæster på vandrehjemmet vil være: 

 Deltagere i træningslejere

 Børn på lejrskoler

 Deltagere i idrætsstævner

 Familier

 Gæster i forbindelse med aktiviteter i Maribohallerne

Disse målgrupper har Lolland Kommune vurderet som værende i 

overensstemmelse med det formål som kommunen må yde tilskud 

til jf. Kommunalfuldmagtsreglerne. 

Lolland Kommune også vurderet at Maribo Vandrerhjem, som er 

klassificeret med 3 stjerner i DanHostels klassificeringssystem, har 

en begrænset standard og service, der gør det muligt for Lolland 

Kommune at yde støtte til vandrehjemmet. 

Denne vurdering tager udgangspunkt i Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets(I dag Social og Indenrigsministeriet) 

udmelding om at vandrehjem klassificeret med 1-3 stjerner i 

DanHostels klassificeringssystem, som udgangspunkt ligger 

indenfor det traditionelle vandrehjemskoncept. 

Udover klassificeringen har Lolland Kommune lagt følgende til 

grund for vurderingen: 

 Der er mulighed for selvhusholdning og fælleskøkken til

egen madlavning

 Bespisning er ikke en del af konceptet

 Der er mulighed for at medbringe eget sengelinned

 Der er ikke en reception bemandet med personale
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 Der er ikke daglig rengøring

Bad- og toiletforhold 

Lolland Kommune er bekendt med at Maribo Vandrehjem har bad 

og toilet i hver hytte. Det er dog Kommunens vurdering, at dette 

fortsat er i tråd med det ”traditionelle vandrehjemskoncept”, da der 

her er tale om et meget lille bad og toiletter i en 6-mandshytte, 

som i visse tilfælde kan benyttes af flere forskellige grupper af 

gæster på samme tid.” 

Af Maribo Hallernes hjemmeside fremgår følgende om vandrerhjemmet: 

”Hver hytte indeholder […] spisebord med siddepladser, tv og 

tekøkken med køleskab. Der er eget bad og toilet i hver hytte. 

Fælleshuset indeholder stort fælleskøkken med komfur, køleskab 

og ekstra service. Derudover er der et stort areal med spisepladser, 

tv-hjørne med blød sofa/lænestole samt toilet. Der er der mulighed 

for tøjvask (vaskemaskine og tørretumbler) samt udendørsareal 

med blandt andet grill. 

Der er gratis parkering, gratis wi-fi internet og cykeludlejning mod 

betaling. 

Alle hytter og fælleshuset er handicapvenlig – med plane 

køreflader, rummeligt toilet/bad m.m. 

Vi tilbyder gratis adgang til vores svømmehal og sauna i forbindelse 

med ophold på vandrehjemmet. 

PRISER 

Egen naturhytte med bad/toilet og tekøkken: 

Pris pr. hytte ved 1 til 2 personer: 500 kr. 

Pris pr. hytte ved 3 til 4 personer: 700 kr. 

Pris pr. hytte ved 5 til 6 personer: 900 kr. 

Tilkøb: 

Morgenmad: 48 kr. pr person 

Linnedpakke: 60 kr.pr. sæt 

Håndklæde: 10 kr. pr. stk. 
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[…] 

Vandrehjemmet er ejet og drevet af Maribo Hallerne – og tilmed 

nabo til Maribo Hallerne. 

[…] 

Personalet i Maribo Hallerne er altid behjælpelige med hjælp og 

besvarelse på de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med 

jeres ophold.” 

Det fremgår af Danhostels hjemmeside, at Danhostel Maribo udover de 

ovennævnte faciliteter ligeledes har følgende faciliteter: fitnesscenter, 

håndbold, sportshal, butik/kiosk, café, boksmadrasser. 

[A] har den 16. oktober 2020 rettet henvendelse til Ankestyrelsen om 

sagen. 

Reglerne 

Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lovligt kan drive eller yde støtte 

til et vandrerhjem, er ikke reguleret i den skrevne lovgivning. 

Spørgsmålet skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige 

grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte 

kommunalfuldmagtsregler. 

Det er almindeligt antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis 

og i den juridiske litteratur, at en kommune efter disse grundsætninger 

som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, 

industri og finansiel virksomhed. 

Det er endvidere antaget, at en kommune som udgangspunkt ikke uden 

lovhjemmel kan yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte 

virksomheder.  

En kommune kan derfor i almindelighed ikke uden lovhjemmel drive eller 

yde støtte til hotelvirksomhed. 

Det er imidlertid antaget, at en kommune lovligt kan opføre og drive et 

vandrerhjem. En kommune kan endvidere yde støtte til etablering og 

drift af et privat vandrerhjem, såfremt det sikres, at støtten alene går til 

vandrerhjemmet eller varetagelse af andre kommunale opgaver. 
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Baggrunden herfor er kommunernes almindelige interesse i at 

tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes 

fritidsaktiviteter, og at en kommune kan varetage opgaver, der har til 

formål at fremme turismen i kommunen. Vi henviser til Kommunernes 

opgaver - Kommunalfuldmagten mv., Karsten Revsbech, 3. udgave 

2015, side 228 f. 

Det daværende Social- og Indenrigsministerium har den 9. oktober 2019 

afgivet en generel vejledende udtalelse om de gældende rammer for 

kommuners mulighed for at drive eller yde støtte til vandrerhjem 

(ministeriets sagsnr. 2019–313).  

Det fremgår af udtalelsen, at det efter Social- og Indenrigsministeriets 

opfattelse er afgørende for, om en kommune kan yde støtte til eller drive 

et vandrerhjem, at vandrerhjemmet samlet set ikke har en standard, der 

er sammenlignelig med standarden på et billigere hotel, kro eller motel.  

Efter ministeriets opfattelse skal der i forhold til en kommunes mulighed 

for at drive eller yde støtte til et vandrerhjem lægges særlig vægt på 

vandrerhjemmets værelsesudbud, karakteren af værelserne og om 

værelserne har eget bad og toilet. 

Af ministeriets udtalelse fremgår det også, at Danhostels gældende 

klassifikationskrav ikke i så tilstrækkelig grad tager højde for 

ovenstående, at det er muligt at opstille udgangspunkter alene på 

baggrund af Danhostels krav til bygning og drift ved inddeling af 

vandrerhjem i 1 til 5 stjerner. Ministeriet fandt derfor behov for at 

supplere Danhostels gældende klassifikationskrav i forhold til 

vurderingen af, om et vandrerhjem har en forholdsvis begrænset service 

og standard. 

Det vil efter ministeriets opfattelse altid bero på en konkret vurdering af 

de samlede forhold på det pågældende vandrerhjem, om 

vandrerhjemmet kan anses for at have en sådan forholdsvis begrænset 

service og standard, at en kommune lovligt vil kunne yde støtte eller 

forestå driften af det pågældende vandrerhjem. 

Til brug for vurderingen skal der ifølge udtalelsen lægges vægt på 

følgende: 

 Standarden og karakteren af det pågældende værelsestilbud,

herunder om de fleste af værelserne har eget toilet og bad.
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 Standarden af forplejningstilbud, de faciliteter, der traditionelt er

en del af et vandrerhjem såsom gæstekøkken, opholdsstue, egen

rengøring, anvendelse af eget eller lejet sengelinned m.v. At

gæsten selv kan rede sin seng med medbragt eller lejet linned

samt selv foretage rengøring, er kendetegnende for vandrerhjem.

Det taler i et vist omfang imod, at en kommune kan drive eller

yde støtte til et vandrerhjem, hvis rengøring og/eller opredning er

en integreret del af vandrerhjemmets almindelige serviceniveau.

 Om vandrerhjemmet i øvrigt stiller ydelser til rådighed, der kan

sammenlignes med f.eks. hoteller, kroer og moteller, eller som i

øvrigt går ud over, hvad der må betegnes som forholdsvis

begrænset service og standard. Det kan f.eks. være i forhold til

morgenmad og øvrige kost- og drikkevaretilbud, om det er muligt

at vaske på vandrerhjemmet, kvaliteten og størrelsen af

fællesarealerne og andre ydelser og forhold på vandrerhjemmet.

Det fremgår videre af ministeriets udtalelse, at et væsentligt element i 

vurderingen af standarden og karakteren af det pågældende 

vandrerhjems værelsestilbud skal være andelen af vandrerhjemmets 

værelser, der er omfattet af enten Danhostels kategorier 

”sovesale/fællesværelser” eller ”familieværelser (hytter) uden bad og 

toilet”. Kategorien ”sovesale/fællesværelser” omfatter rum, hvor gæsten 

alene køber sengeplads, og kategorien ”familieværelser (hytter) uden 

bad og toilet” omfatter rum, hvor gæsten køber hele værelset. Værelser i 

disse to kategorier har efter ministeriets opfattelse en sådan standard og 

karakter, som ikke kan sammenlignes med et billigere hotel, kro eller 

motel. 

Det er ministeriets vurdering, at det vil tale væsentligt imod en 

kommunes mulighed for at drive eller yde støtte til et vandrerhjem med 

3 stjerner, hvis mere end halvdelen af vandrerhjemmets værelser har 

eget bad og/eller toilet. Har mere end halvdelen af værelserne ikke eget 

bad og/eller toilet, vil en kommune således som udgangspunkt kunne 

drive eller yde støtte til vandrerhjemmet. Med eget bad og/eller toilet 

menes sådanne faciliteter, som er i umiddelbar tilknytning til et værelse 

og som alene anvendes af de overnattende gæster på det pågældende 

værelse. 

Det fremgår desuden af ministeriets udtalelse, at i de sjældne tilfælde, 

hvor der er toilet og/eller bad i tilknytning til værelser, der er omfattet af 

kategorien ”sovesale/fællesværelser”, vil disse ikke skulle tælle med 

opgørelsen af værelser med eget bad og/eller toilet. I de tilfælde vil 
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gæsten skulle dele bad og/eller toilet med flere andre, herunder andre 

som gæsten ikke nødvendigvis har et forudgående kendskab til.  

Sådan vurderer vi sagen 

Værelsestilbud 

Lolland Kommune har den 6. august 2020 om vandrerhjemmets bad- og 

toiletforhold oplyst, at der er tale om et meget lille bad og toilet i hver 

hytte, som i visse tilfælde kan benyttes af flere forskellige grupper af 

gæster på samme tid. 

Det fremgår dog både af Maribo Hallernes businesscase fra august 2019, 

Danhostels hjemmeside og Maribo Hallernes hjemmeside, at gæsterne 

bestiller egen hytte med bad og toilet, og at prisen varierer alt efter, 

hvor mange personer hytten bestilles til. 

Ankestyrelsen lægger derfor til grund, at det ikke er muligt at booke en 

sengeplads på Danhostel Maribo, som svarer til en sengeplads på et 

værelse af Danhostels kategori ”sovesale/fællesværelser”. Gæsterne 

bestiller derimod deres egen hytte og deler således ikke bad og toilet 

med andre, som de ikke har et forudgående kendskab til. Danhostel 

Maribos hytter må derfor betegnes som ”familieværelser med bad og 

toilet”. 

Vi finder derfor, at standarden af værelsestilbuddene kan sammenlignes 

med standarden på værelserne på et billigere hotel, kro eller motel. 

Vi lægger særligt vægt på, at alle værelserne har eget bad og toilet. 

Vi lægger endvidere vægt på, at der er spisebord med siddepladser, TV, 

wi-fi, boksmadrasser og tekøkken med køleskab i hver hytte. 

Forplejningstilbud 

Det fremgår af Lolland Kommunes redegørelse af 6. august 2020, at der 

ikke er daglig rengøring. Det fremgår derimod ikke, at gæsterne selv 

skal foretage rengøring f.eks. ved afrejse.   

Ankestyrelsen lægger derfor til grund, at gæsterne på Danhostel Maribo 

ikke selv skal gøre rent i hytterne ved afrejse. At gæsterne selv skal 

foretage rengøring er kendetegnende for et vandrerhjem. Ankestyrelsen 

finder, at oplysningen om, at der ikke er daglig rengøring ikke har 
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betydning for, om der er tale om et traditionelt vandrerhjem, da det 

afgørende er, om rengøring er en integreret del af vandrerhjemmets 

serviceniveau. 

At gæsterne selv skal rede seng med medbragt eller lejet linned, og at 

der er mulighed for selvhusholdning er kendetegnende for et 

vandrerhjem. 

Det taler ligeledes for, at Danhostel Maribo er et traditionelt 

vandrerhjem, at der er gæstekøkken og fællesrum. 

Øvrige ydelser 

Ankestyrelsen vurderer, at de øvrige ydelser, der stilles til rådighed på 

vandrerhjemmet, kan sammenlignes med ydelser på billigere hoteller, 

kroer og moteller.  

Vi lægger vægt på, at gæsterne kan købe morgenmad, har adgang til 

vaskefaciliteter, fri adgang til svømmehal og sauna, mulighed for 

cykelleje samt adgang til fitnesscenter. 

Vi lægger endvidere vægt på, at gæsterne har mulighed for at købe mad 

og drikkevarer på vandrerhjemmet, da der er adgang til butik/kiosk og 

café. 

Konklusion 

Ankestyrelsen finder ud fra en samlet vurdering af de foreliggende 

oplysninger, at vandrerhjemmet ved Maribo Hallerne har en sådan 

service og standard, at det kan sammenlignes med standarden på et 

billigere hotel, kro eller motel.  

Vi lægger særligt vægt på, at alle vandrerhjemmets hytter har eget bad 

og toilet, samt at gæsterne har adgang til en række øvrige ydelser. 

Det er derfor Ankestyrelsens vurdering, at Lolland Kommune har handlet 

i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at yde støtte til etablering af 

vandrerhjemmet ved Maribo Hallerne i form at et tilskud på 400.000 kr. 

Det fremgår ikke klart af de foreliggende oplysninger, om det areal, som 

Danhostel Maribo er opført på, er stillet vederlagsfrit til rådighed af 

Lolland Kommune. Hvis det er tilfældet, er det Ankestyrelsen opfattelse, 

at Lolland Kommune heller ikke lovligt har kunnet yde støtte til 
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etableringen af vandrerhjemmet ved at stille et areal til rådighed. 

Oprydningen af grunden kan tillige efter omstændighederne udgøre 

ulovlig støtte.   

Vi beder om byrådets bemærkninger til vores udtalelse 

Ankestyrelsen beder byrådet i Lolland Kommune om inden to måneder at 

oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til.  

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk i anonymiseret form. 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i 

§ 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 

eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven. 

Venlig hilsen 

Signe Madsen 

Kopi er sendt til: 

[A] 

Vi har anvendt: 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 

nr. 47 af 15. januar 2019 




