
Betalingssatser 2020 – Kultur og innbyggerdialog 
 
Ved utleie som ikke kommer inn under disse satsene, er det enhetsleder som fastsetter en 

skjønnsmessig leie. Avgjørelser kan klages inn for kulturutvalget. 
 

 

Idrettsbaner 
 

Arrangementer på kommunens kunstgressbaner 
Avgiftene reduseres med 50 % ved leie av 7-er bane 

 

Utenbys idrettslag uten garderobe pr. kamp 510 

Utenbys idrettslag med garderobe pr. kamp 1590 

Turneringer, fotballskoler i aldersbestemte klasser, pr. bane pr. dag 560 

Turneringer, alle andre klasser og divisjoner, pr. bane pr. dag 1205 

Alle leietakere utenom idrettslag , pr. time 510 

Skolefritidsordninger i regi av idrettsklubber, pr. time 110 

Skolefritidsordninger i regi av private, pr. time 330 

 

Arrangementer på kommunens naturgressbaner 
 

Utenbys lag , pr. kamp 1590 

Turneringer, fotballskoler i aldersbestemte klasser, pr. bane pr. dag 1175 

Turneringer, alle andre klasser og divisjoner, pr. bane pr. dag 3800 

 

Arrangementer på kommunens grusbaner 
 

Private, næringsforetak og organisasjoner utenom idrett, pr. dag 

(Bl.a. sirkus, tivoli o.l.) 
5 000  

 

Serie- og cupkamper 
 

Seniorkamper, pr kamp 0 

Bedriftskamper per bane (60x100m) uansett antall kamper som spilles, pr. time 0 

 

Serie- og cupkamper Kristiansand stadion gress 
 

Seniorkamper, pr. kamp 1590 

Seriekamper Kristiansand Gladiators, pr. kamp (5 t) 0 

 

Treningsavgift  

 
For tippeligalag og andre som trener på kommunale naturgressbaner, fastsettes leieprisen etter særskilt 

avtale. 

 

Kristiansand stadion - friidrett 
 

Friidrettsstevner - lokale, med betjening, pr. dag 1800 

Friidrettsstevner - NM, EM og lignende, pr. dag 7200 

Fylkeskommunale skoler og UiA, pr. time 520 



Idrettshaller 
 

Idrettsarrangementer i Gimlehallen 
 

Storsalen Gimlehallen (3 baner), cup/turnering, barn, pr. time 325 

Storsalen Gimlehallen (3 baner), cup/turnering, voksen, pr. time 635 

 

Leie av kiosken og sosialt areal i Gimlehallen 
 

Foreninger og lag, pr. dag 700 

Dataparty, messer o.l. pr. dag 2700 

Vask av kiosklokalet, pr. helg/arrangement 3400 

 

Storsal andre haller og per bane i Gimlehallen 
 

Cup/turnering, barn, pr. time 120 

Cup/turnering, voksen, pr. time 255 

Seriekamper, elite, pr. kamp 2400 

Seriekamper, 1. div - 3. div., pr. kamp 0 

Seriekamper, divisjonsspill senior fra 4. div., pr. kamp 0 

Skolefritidsordninger i regi av idrettsklubber, pr. time 245 

Skolefritidsordninger i regi av private, pr. time 735 

17. mai-arrangement, pr. dag 3300 

Sosialt rom og "små-kiosker", pr. dag 700 

Tilfluktsrom, søylerom, klasserom, styrketrening, bordtennis/oppvarming 

(idrettslag gratis), pr. time 

165 

Gymnastikksal, judorom, skyterom, (idrttslag gratis), pr. time 240 

Badstue, pr. time 200 

 

Odderøyhallen 
 

Trening: andre ag og foreninger, private grupper og firmaer, pr. time 400 

Trening: Bedriftsidrettslag, pr. time 200 

 

Turnhallen 
For medfinansiering av riksanlegget i turn, så har KTF rett til gratis trening i apparatsalen og RS-salen. 

 

Arrangementer i regi av KTF og/eller V-A Gym og Turnkrets: RS-salen, pr time  150 

Arrangement/samlinger i regi av NGTF eller andre særkretser enn Vest-Agder, og 

til skolebruk: RS-salen, pr. time  

300 

NGTF har ifølge avtale gratis bruk av turnhallen som riksanlegg, for en årlig sum 30500 

 

Trening i idrettshaller 
For trening i tiden 1. juni – ca. 10. august (skolestart) skal treningstider bestilles spesielt. 

 

Alle idrettshaller: treningssamlinger, lørdag/søndag, pr. time 0 

Bedriftsidrettslag: Gymsal på brannvakta og i Gimlehallen, pr. time 125 

Private: Gymsal på brannvakta og i Gimlehallen, pr. time 250 

 

  



Utleie til undervisning 
Utleie til kommunens egne skoler, Agder fylkeskommunes videregående skoler og Universitetet i Agder, 

fakultet for helse og idrett, reguleres gjennom inngåtte avtaler. 

 

 

Aquarama – kommunens utleietid 
 

LED-utstyr 
 

Leie av LED-utstyr (kun Aquarama), pr. modul, pr. gang 125 

 

Idrettsbasseng 
 

Kommunens skoler, per 1/4 basseng, pr. gang 850 

Fylkeskommunens skoler og alle andre skoler, 1/4 basseng, pr. time 1200 

Utleie til bl.a. stup- og svømmestevner, pr. time, 1/2 basseng 0 

Utleie til bl.a. stup- og svømmestevner, pr. time, 1/2 basseng 0 

Utleie til stup- og svømmemesterskap (NM, EM og lignende) pr. time, 1/1 basseng 

(50% for ½ basseng) 

1140 

   

Fast tildeling av svømmetrening: mandag-fredag fra midten av august til midten av 

juni (gjelder ikke i skolens sommerferie).  

Gratis 

 

Terapibasseng 
mandag-torsdag, kl. 8-13 og 19-22, fredag kl. 8-13 

 

Utleie til institusjoner, innenbys, pr. time 1 150  

Utleie til institusjoner, utenbys, pr. time 1 750  

Utleie til organisasjoner, innenbys, pr. time 580  

Utleie til organisasjoner, utenbys, pr. time 955  

Kommunens egne folkehelseprosjekter, pr. time 535  

 

Idrettshall 
Montering og demontering av teleskoptribuner i Aquarama: Faktiske kostnader viderefaktureres fra 

Aquarama via Kristiansand kommunene til leietaker.  

 

Leie per bane i Aquarama - turneringer, barn pr. time 0 

Leie per bane i Aquarama, voksen pr. time 0 

Seriekamper, elite, pr. kamp 2390 

  

Leie av VIP-rom:  Lag og foreninger; pr. time (gratis mandag-torsdag) 240 

Leie av VIP-rom: Kristiansand kommune, pr. time 240 

Leie av VIP-rom: Private, offentlige og næringsforetak, pr. time 770 

  

Leie av Presserom -  Lag og foreninger: (gratis mandag-torsdag)idrettslag gratis 

også i helger, pr. time 

0 

Leie av Presserom - Kr.sand kommune, pr. time 165 

Leie av Presserom - Private, offentlige og næringsforetak, pr. time 570 

 

Ellers gjelder samme generelle vilkår for trening/arrangement som i andre kommunale idrettshaller. 

 



Sørlandshallen 
Elitekamper etter nærmere avtale. 

 

Hel hall, per time, ukedager, kl. 08-16 (50% for ½ hall, 25% for ¼ bane) 1 150  

Hel hall, per time, ukedager, kl. 16-23 (50% for ½ hall, 25% for ¼ bane) 1 820  

Hel hall, per time, lørdag/søndag, kl. 07-23 (50% for ½ hall, 25% for ¼ bane) 2 200  

  

Kamplys, tillegg pr. time 400 

 

 

Idda arena 
 

Curling 
 

Turneringer (helg) – 2 timer, pr. bane 190 

Bedriftsidrettskretsen – seriekamper (ukedager) - 2 timer, pr. bane 870 

  

Timebestilling mandag-fredag, kl. 10.30-15.00 - 1,5 timer inkl. utstyr, per bane 420  

Timebestilling mandag-fredag, kl. 15.00-22.00 - 1,5 timer inkl. utstyr, per bane 870  

Timebestilling lørdag-søndag, kl. 12.00-18.00 - 1,5 timer inkl. utstyr, per bane 870  

  

Elevundervisning kommunens egne skoler, mandag-fredag kl. 10.30-15.00,   

1,5 timer inkl. utstyr 
330  

  

VIP-rom curling: Lag og foreninger (gratis mandag-torsdag) (idrettslag gratis også 

i helger, pr. time 

165 

Ishall 
 

Ishockeykamper - senior, pr. kamp 0 

Frigåing:  

Frigåing, enkeltbillett, barn 35  

Frigåing, enkeltbillett, voksen 60  

Frigåing, enkeltbillett, familie (2v + 2b) 150  

Ledsager til person med ledsagerbevis Gratis  

  

Elevundervisning kommunens egne skoler, mand.-fred. kl. 09.00-15.00, pr. time 460  

Elevundervisning alle andre skoler, mandag-fredag kl. 09.00-15.00, pr. time 930  

  

Leie av skøyter, pr. gang 45  

Leie hjelm, pr. gang 25  

Leie komplett (skøyter + hjelm), pr. gang 60  

Sliping av skøyter, per par 60  

 

Presse-/mediarom 
 

Lag og foreninger  (gratis mandag-torsdag), pr. time 240 

Kristiansand kommune, pr. time 240 

Private, offentlige og næringsforetak, pr. time 770 

 

 



Generelt ved utleie av idrettsanlegg og Aquarama 
 

• Tildeling av gratis treningstid gjelder for alle anleggskategorier - for ordinære idrettslag. Spesielle 

begrensninger er tatt inn under de enkelte anleggskategorier. 

• Leie skal innkreves ved ALLE arrangementer. 

• Det skal betales leie etter satser for voksne når arrangementer gjelder seniorklasse – uansett 

deltakernes alder. Når flere klasser (barn og voksne) deltar i samme arrangement, benyttes skjønn 

utfra alders-/klassefordelingen i arrangementet. 

• Det regnes avgift fra det tidspunkt arrangør krever lokaler/anlegg opplåst, og frem til siste 

arrangøransvarlig forlater steder. 

• Ved fast leie må leietaker betale for hele tidsrommet en sesong omfatter med unntak av helligdager. 

• Administrasjonen har fullmakt til å fastsette leiebeløp for/når: ikke idrettslige arrangementer 

(engangsarrangementer), utleie av utstyr - inkl. stoler og utleie som ikke omfattes av leiesatsene. 

 

Diverse leiesatser/gebyrer 
 

Gebyr for brudd på utleiereglementer, bl.a. klisterbruk 3 800  

Leie av teleskoptribuner i Gimlehallen og Badmintonhallen, per seksjon, per dag 340  

Dekking og leie av hallgulv, pr. gang 5 900  

Leie av hallgulv (legges og ryddes bort av leietaker), pr. gang 2 950  

Avbestilling av halltid inntil 4 uker før arrangement, pr. dag 1 325  

Avbestilling av halltid mindre enn 4 uker før arrangement, pr. dag 1 850  

 


