
Brug og lån af Fæstningsområdet inkl. Gryden og Stejlepladsen 
 

 
Hvis I planlægger et arrangement på området, skal I så tidligt som muligt kontakte Slagelse 
Kommunes Kulturafdeling med en kort beskrivelse af arrangementet, form og indhold og for-
ventet antal besøgende på mail kultur@slagelse.dk eller tlf . 29 16 78 35/23 45 14 90. 
 

I kommunen vurderer vi, om der skal søges tilladelse til arrangementet i Slots- og Kultursty-
relsen afhængigt af arrangementets karakter. Sagsbehandlingstiden i Slots- Kulturstyrelsen er 
op til 16 uger - Henvend jer derfor til kommunen i god tid. 
  
Fredet fortidsminde 

Fæstningsanlægget er en vigtig del af kulturarven, der skal bevares for eftertiden, og området 
er både fortidsminde- og bygningsfredet. 
 
Området er beskyttet af museumsloven, som kun Slots- Kulturstyrelsen kan give dispensation 
fra. 

 
Arrangementer på området bidrager til formidling og synliggørelse af det fredede forsvars-
værk, og Slots- Kulturstyrelsen er derfor positivt indstillet over for, at publikum får mulighed 
for at opleve fæstningsanlægget under særlige forhold ved arrangementer. 
 
Pas godt på vores fælles kulturarv! 

Arrangementerne medfører uundgåeligt et øget slid på Fæstningsområdet, og alle aktiviteter 
skal derfor foregå under størst mulig hensyntagen til det fredede fortidsminde og de fredede 
bygninger. Der må ikke uden forudgående dispensation opstilles eget udstyr på området, gra-
ves i jorden eller opsættes genstande på bygninger eller træer. 
 

Scene i Gryden 
Slagelse Kommune har en tilladelse til at stille scene og bar op i Gryden i perioden 2015-2024. 
Foreninger, der gerne vil benytte scene, skal kontakte Kulturafdelingen. 
 
Oprydning og affald 

Affald i forbindelse med arrangementer skal bortskaffes af den arrangerende forening.  
 
Foreninger har mulighed for gratis at låne Slagelse Kommunes affaldstrailer med mobile af-
faldsstativer, affaldsposer og ”snappere”. Booking af affaldstraileren foregår via Slagelse kom-
munes hjemmeside. Læs mere her: Link til Slagelse kommune - lån en affaldstrailer 

 
Toiletforhold 
Der er offentlige toiletter 500m fra Fæstningen på Solens Plads og på parkeringspladsen ved 
Føtex. Herudover skal der ved større arrangementer lejes toiletvogne. Opsætning af disse afta-
les med Center for Miljø, Plan og Teknik på mail: teknik@slagelse.dk 
 

Kørsel og parkering 
Af hensyn til bevarelse af det fredede fortidsminde er kørsel i området begrænset til vare- og 
handicapkørsel. Parkering henvises til p-pladserne ved indgangene til Fæstningsområdet. 
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