
Betalingssatser fritidsklubben fra 1.1.2023 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 
 

Fritidsklubben, årsavgift Kr 0 

Fritidsklubben, enkeltbesøk Kr 0 

 

Betalingssatser bibliotek fra 1.1.2023 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 
 

Tredje gangs varsel Kr 50 

 
Barn under ungdomstrinnet betaler ikke for tredje gangs varsel. 
Personer som ikke har levert den/de enheter de har lånt etter å ha fått tredje gangs 
varsel, mister låneretten inntil dette er levert. 
Tapt eller ødelagt materiale erstattes etter anskaffelsespris eller vurdering av 
bokas/mediets verdi. 
 

Utleie/billettpriser i svømmehallen fra 1.1.2023 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 
 
  

Enkeltbillett voksen Kr 100 

Klippekort voksen 10 klipp Kr 600 

Enkeltbillett barn Kr 50 

Klippekort barn 10 klipp Kr 300 

Leie av svømmehallen utenom åpningstiden pr. time Kr 600 

Garderobe inkl. dusj pr. time Kr 300 

Garderobe inkl. dusj pr. døgn Kr 1 500 

 

Utleiepriser i Oshallen fra 1.1.2023 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 

 Garderobe og hall  Priser (1)  Priser (2) 

1/3 del av hallen uten 
hoppegrop 

Garderobe og hall Kr 150,- / 
time 

Kr 320,- / 
time 

2/3 del av hallen med 
hoppegrop 

Garderobe, hall 
og hoppegrop 

Kr 200,- / 
time 

Kr 580,- / 
time 

Hele hallen Garderobe, hall 
og hoppegrop 

Kr 350,- / 
time 

Kr 900,- / 
time 

Hele hallen pr. dag Garderobe, hall 
og hoppegrop 

Kr 3 500,- Kr 10 300,- 

 
Priser (1) gjelder arrangement, stevner, kamper og møter i regi av lag og foreninger 
uten kommersiell interesse. 
 



Priser (2) gjelder kommersielle aktører, messer, konferanser, private arrangement, 
selskaper m.v. 
Ved arrangement som har billettinntekter skal kommunen ha 10 % av 
billettinntektene. 
 
Alle priser inkluderer vaktmestertjeneste, renhold, strøm, oppvarming og annet 
forbruk. Leietakere kan benytte lydanlegg. 
Om det kan brukes materialer fra lagerrommet avtales separat med evt. kommunen 
eller idrettslag. 
 
NB! Hoppegropa kan av sikkerhetsmessige grunner ikke leies ut til private. 
 
Andre utleiepriser i forbindelse med Oshallen: 
 

Leie av lokalene til fritidsklubben Kr 800 

Møterommet i Oshallen Kr 200 

Kjøkkenet/kiosken i Oshallen Kr 500 

 

Vær oppmerksom på følgende: 

Ekstra husleie ved unødig utrykning av vaktmester pr. gang. 
Dette inkluderer overtid for mannskap og kjøregodtgjørelse. 

Kr 3 000 

 

All utleie i forhold til svømmehallen og Oshallen skal gå via servicetorget! 

 


