
Gebyrliste 2023 
Vedtatt i kommunestyret 14.12.2022. 
 

Utleie - Varmtvannsbasseng - Dagbo, Finstadtunet og Høyås 
 
 
Barne- og ungdomsorganisasjoner 0-19 år 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

1. Svømmehall m/garderobe kr 300 Per time, fast leie i ett skoleår. Endret fra 
2023 

2. Svømmehall m/garderobe, mandag-fredag kr 860 Per time, sporadisk leie 

3. Svømmehall m/garderobe, lørdag-søndag kr 1 190 Per time, sporadisk leie 

 

Foreninger med medlemsflertall over 20 år og personer med funksjonsnedsettelser 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

1. Svømmehall m/garderobe kr 500 Per time, fast leie i ett skoleår. Endret fra 
2023 

2. Svømmehall m/garderobe, mandag-fredag kr 860 Per time, sporadisk leie 

3. Svømmehall m/garderobe, lørdag-søndag kr 1 330 Per time, sporadisk leie 

 
Næring, kurs og private arrangementer 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

1. Svømmehall m/garderobe kr 600 Per time, fast leie i ett skoleår. Endret fra 
2023 

2. Svømmehall m/garderobe, mandag-fredag kr 1 220 Per time, sporadisk leie 

3. Svømmehall m/garderobe, lørdag-søndag kr 2 590 Per time, sporadisk leie 

 
 
 
 
 
 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 2 av 10 

 
Utleie - Waldemarhøy 
 
Herunder defineres borettslag, veilag og grendelag som næring.  

Lag, foreninger og interne virksomheter 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

1. Georgs værelse, Jonnas rom, Almas rom, mandag-
torsdag (sporadisk utleie) 

 200  

2. Kloumansalen m/kjøkken, mandag-torsdag 
(sporadisk utleie) etter kl 15.00-23,00 

 200  

3. Kloumansalen m/kjøkken, fredag, lørdag, søndag 
og helligdager (sporadisk utleie) 

kr 2 980 Per dag, inklusiv vask * 

 
Næring, kurs og private arrangementer 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

1. Georgs værelse, Jonnas rom, Almas rom, mandag-
torsdag (sporadisk utleie) 

kr 850 Per dag, inklusiv vask *. Ikke fast utleie 

2. Kloumansalen m/kjøkken, mandag-torsdag 
(sporadisk utleie) etter kl 15.00 

kr 2 980 Per dag, inklusiv vask * 

3. Kloumansalen m/kjøkken, fredag-søndag og 
helligdager (sporadisk utleie) 

kr 5 480 Per dag, inklusiv vask * 

 
* Inklusiv vask betyr vask av gulv samt toaletter. Utover dette beskriver utleiereglementet leieforholdet 
 

Utleie - Kråkstad samfunnshus og Langhuset 
 
Herunder defineres borettslag, veilag og grendelag som næring 

Lag, foreninger og interne virksomheter 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
01. Kjøkken, mandag-torsdag  400 Per dag 
02. Kjøkken, fredag-søndag kr 900 Per dag, inklusiv vask * 
03. Møterom 2.etg, mandag-torsdag   400  

04. Møterom 2. etg, fredag-søndag kr 1 120 Per dag, inklusiv vask * 

05. Spisesal, mandag-torsdag   400 Per dag 
06. Spisesal, fredag-søndag kr 1 920 Per dag, inklusiv vask * 
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Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
07. Storsal med kjøkken, mandag-torsdag  400 Per dag 

08. Storsal med kjøkken, fredag-søndag kr 2 870 Per dag, inklusiv vask* 

09. Storsal, spisesal og kjøkken, mandag-torsdag  400 Per dag 

10. Storsal, spisesal og kjøkken, fredag-søndag kr 3 400 Per dag, inklusiv vask * 

 
Næring, kurs og private arrangementer 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
01. Kjøkken, mandag-torsdag kr 870 Per dag, inklusiv vask * 
02. Kjøkken, fredag-søndag kr 1 330 Per dag, inklusiv vask * 
03. Møterom 2. etg, mandag-torsdag kr 1 430 Per dag, inklusiv vask * 

04. Møterom 2. etg, fredag-søndag kr 1 650 Per dag, inklusiv vask * 

05. Spisesal, mandag-torsdag  kr 1 920 Per dag, inklusiv vask * 
06. Spisesal, fredag-søndag kr 3 400 Per dag, inklusiv vask * 
07. Storsal med kjøkken, mandag-torsdag  kr 3 030 Per dag, inklusiv vask * 

08. Storsal med kjøkken, fredag-søndag kr 4 950 Per dag, inklusiv vask 

09. Storsal, spisesal og kjøkken, mandag-torsdag kr 3 400 Per dag, inklusiv vask * 

10. Storsal, spisesal og kjøkken, fredag-søndag kr 7 550 Per dag, inklusiv vask * 

 
* Inklusiv vask betyr vask av gulv samt toaletter. Utover dette beskriver utleiereglementet leieforholdet. 

  

Utleie - Møllerenga 

Herunder defineres borettslag, veilag og grendelag som næring 

Barne- og ungdomsorganisasjoner 0-19 år, skoler og barnehager, lag og foreninger og interne 
virksomheter 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

1. Møllerenga m/kjøkken og sal, mandag-torsdag  Gratis 
 

200 

For skoleklasser, barn og ungdom i regi av 
skole / barnehage 
Lag, foreninger og interne virksomheter 

2. Møllerenga m/kjøkken og sal, fredag-søndag kr 2 870 Per dag, inklusiv vask* 

 
* Inklusiv vask betyr vask av gulv samt toaletter. Utover dette beskriver utleiereglementet leieforholdet 
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Næring, kurs og private arrangementer 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

1. Møllerenga m/kjøkken og sal, mandag-torsdag kr 2 870 Per dag, inklusiv vask* 

2. Møllerenga m/kjøkken og sal, fredag-søndag kr 4 950 Per dag, inklusiv vask* 

 

Utleie - Svingen kafé og aktivitetssenter 
 
Herunder defineres borettslag, veilag og grendelag som næring.  

Lag og foreninger 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

1. Kafeteria, mandag-torsdag kl 17.00-23.00 kr 400  

2. Kafeteria, fredag-søndag  kr 1 920 Per dag, inklusiv vask * 
3. Møterom 213, mandag-torsdag  Gratis Per dag 

4. Møterom 213, fredag-søndag kr 1 170 Per dag, inklusiv vask * 
5. Peisestua, mandag-torsdag kr 400  
6. Peisestua, fredag-søndag kr 2 450 Per dag, inklusiv vask* 
7. Peisestua med kafeteria og kjøkken, fredag-
søndag 

kr 2 850 Per dag, inklusiv vask * 

 
Øvrige 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
1. Kafeteria, mandag-torsdag kl 17.00-23.00 kr 1 250 Per dag 

2. Kafeteria og kjøkken, fredag-søndag kr 3 950 Per dag, inklusiv vask* 

3. Peisestue, kafeteria og kjøkken, mandag - 
torsdag kl 17.00-23.00 

kr 2 500 Per dag 

4. Møterom 213, mandag-torsdag kl 17.00-23.00 kr 750 Per dag 

5. Møterom 213, fredag-søndag kr 1 250 Per dag, inklusiv vask* 
6. Peisestua, mandag-torsdag kl 17.00-23.00 kr 1 250 Per dag 

7. Peisestua og kjøkken, fredag-søndag kr 3 950 Per dag, inklusiv vask* 

8. Peisestua, kafeteria og kjøkken, fredag-søndag kr 4 950 Per dag. Åremålsdager, konfirmasjoner, 
dåp og navnedager 

* Inklusiv vask betyr vask av gulv samt toaletter. Utover dette beskriver utleiereglementet leieforholdet 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 5 av 10 

Utleie - Tårnåsen aktivitetssenter 

Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
1. Kantine/stue/kjøkken (50-60 personer), kl 
08.00-16.00 

kr 360 Per time 

2. Kantine/stue/kjøkken (50-60 personer), kl 
16.00-22.00 

kr 2 160 Per ettermiddag/kveld 

3. Kantine/stue/kjøkken (50-60 personer), 
helligdag/helg 

kr 3 470 Per dag 

4. Møterom (16 personer), ukedager, kl 16.00-
22.00 

kr 540 Per kveld 

5. Møterom (16 personer), helligdag/helg kr 1 140 Per dag 

6. Treningssal (8-12 personer), kl 08.00-16.00 kr 220 Per time 

7. Treningssal (8-12 personer) kl 16.00-22.00 kr 360 Per time 

8. Treningssal (8-12 personer), helligdag/helg kr 720 Per time 

 
 
Utleie - Gamle Oppegård rådhus 
 
Utleie av Gamle Oppegård rådhus er nytt fra 2023.  

Herunder defineres borettslag, veilag og grendelag som næring.  

Lag, foreninger og interne virksomheter 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
1. Klasserom/møterom, mandag-torsdag 
(sporadisk utleie) etter kl 16.00 

kr 400 Per ettermiddag/kveld fra kl 16.00-23.00 

2. Klasserom/møterom fredag, lørdag, søndag og 
helligdager (sporadisk leie) 

kr 1 280 Per dag, inklusiv vask*. Fredag fra kl 16. 
Lørdag og søndag kl 8.00-18.00 

3. Kantine m/kjøkken, mandag-torsdag (sporadisk 
utleie) etter kl 16.00 

kr 400 Per gang ettermiddag/kveld  kl 16.00 -
23.00 

4. Kantine m/kjøkken, fredag-søndag (sporadisk 
utleie) 

kr 2 870 Per dag, inklusiv vask*. Fredag fra kl 16.00. 
Lørdag og søndag kl 8.00-18.00. En ekstra 
dag kr 1 000. 

5. Seremonirom kr 3 200 Per arrangement 
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Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
1. Klasserom/møterom, mandag-torsdag 
(sporadisk utleie) etter kl 16.00 

kr 400 Per time ettermiddag/kveld. Kl 16.00-23.00 

2. Klasserom/møterom, fredag, lørdag, søndag og 
helligdager (sporadisk utleie) 

kr 600 Per time, inklusiv vask*. Fredag fra kl 
16.00. Lørdag og søndag kl 8.00-18.00 

3. Kantine m/kjøkken, mandag-torsdag etter kl 
16.00 (sporadisk utleie) 

kr 800 Per time, ettermiddag/kveld. Kl 16.00-
23.00 

4. Klasserom/møterom, mandag-torsdag (fast 
utleie) etter kl 16.00 

kr 6 700 Per ettermiddag/kveld per uke i ett 
skoleår. Kl 16.00-23.00 

5. Kantine m/kjøkken, fredag-søndag (sporadisk 
utleie) 

kr 4 950 Per dag, inklusiv vask*. Fredag fra kl 16.00. 
Kun dåp, navnedag og konfirmasjoner. En 
ekstra dag kr 1 000. 

6. Seremonirom kr 3 200 Per arrangement 
 
* Inklusiv vask betyr vask av gulv samt toaletter. Utover dette beskriver utleiereglementet leieforholdet 
 
 

Utleie - skolelokaler 
 
Barne- og ungdomsorganisasjoner 0-19 år og personer med funksjonsnedsettelser 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
1. Auditorier, aula mm   Gratis  
2. Auditorier, aula, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 1 750 Per dag. Leies ut av skolen selv 

3. Grupperom  Gratis  
4. Grupperom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 200 Per dag. Leies ut av skolen selv 

5. Gymsaler, mandag-fredag   Gratis  
6. Gymsaler, lørdag og søndag (sporadisk utleie) kr 1 750 Per dag. Leies ut av skolen selv 

7. Kantiner   Gratis  
8. Kantiner, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 1 250 Per dag. Leies ut av skolen selv 

9. Klasserom   Gratis  
10. Klasserom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 350 Per dag. Leies ut av skolen selv 

11. Spesialrom   Gratis  
12. Spesialrom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 450 Per dag. Leies ut av skolen selv 
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Foreninger med medlemsflertall over 20 år og personer med funksjonsnedsettelser, kveld 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
1. Auditorier, aula, gymsal mm., lørdag-søndag 
(sporadisk utleie) 

kr 1 800 Per dag. Leies ut av skolen selv 

2. Auditorier, aula og spesialrom (fast og sporadisk 
utleie) 

kr 75 Per time 

3. Grupperom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 250 Per dag. Leies ut av skolen selv 

4. Grupperom (fast og sporadisk utleie) kr 60 Per time 

5. Kantiner, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 1 800 Per dag. Leies ut av skolen selv 

6. Kantiner (fast og sporadisk utleie) kr 300 Per time  

7. Klasserom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 450 Per dag. Leies ut av skolen selv 

8. Klasserom (fast og sporadisk utleie) kr 60 Per time 

9. Spesialrom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 600 Per dag. Leies ut av skolen selv 

 
 
 

Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm. 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
1. Auditorier, aula og spesialrom mm, mandag-
fredag (fast og sporadisk utleie) 

kr 600 Per time 

2. Auditorier, aula og spesialrom mm, lørdag-søndag 
(sporadisk utleie) 

kr 2 800 Per dag. Leies ut av skolen selv 

3. Grupperom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 375 Per dag. Leies ut av skolen selv 

4. Grupperom (fast og sporadisk utleie) kr 400 Per time 

5. Kantiner, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 2 800 Per dag. Leies ut av skolen selv 

6. Kantiner (fast og sporadisk utleie) kr 600 Per time 

7. Klasserom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 450 Per dag. Leies ut av skolen selv 

8. Klasserom (fast og sporadisk utleie) kr 400 Per time 

9. Spesialrom, lørdag-søndag (sporadisk utleie) kr 760 Per dag. Leies ut av skolen selv 
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Utleie - Haller og kunstgressbaner 
 
Avtalt leietid; tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om våren 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
Kategori A *  Gratis  
Kategori B ** Kr 125 Per time. Endret sats fra 2023 henger 

sammen med foreslått omstillingstiltak 

Kategori C ** kr 750 Per time. Endret sats fra 2023 henger 
sammen med foreslått omstillingstiltak 

Trening siste timen i hallen for kategori B  Gratis Kl 22.00-23.00.  

 
 
Avtalt leietid arrangement; både sporadisk og tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om 
våren 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
Kategori A *  Gratis  
Kategori B ** kr 375 Per time. Endret sats fra 2023 henger 

sammen med foreslått omstillingstiltak 

Kategori C *** kr 1 080 Per time. Endret sats fra 2023 henger 
sammen med foreslått omstillingstiltak 

 
A* Barn og ungdom opp til og med 20 år i regi av frivillige organisasjoner med adresse i kommunen.  
A* Grupper med funksjonsnedsettelser 
B** Voksne i regi av frivillige organisasjoner med adresse i kommunen 
B** Svømmeskoler, fotballskoler og andre skolefritidsordninger i regi av frivillige lag og foreninger 
C*** Alle øvrige som leier + eksterne eks. privatpersoner, bedrifter, Friskoler, VGS og utenbygdsboende 
i alle aldre) 

Avtalt leietid; tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om våren: Gebyrsatsene gjelder uansett hvor 
stor andel av anlegget som leies.  

Avtalt leietid arrangement; både sporadisk og tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om våren: I 
flerbrukshallene som har flere banedeler gjelder gebyr per bane, det vil si at leie av hele hallen gir 
dobbelgebyr. For eksempel Sofiemyrhallen og Stil Arena, hvor matchbanen går på tvers av bane 1 og 2. 
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Utleie - Gymsaler, aktivitetslokaler og gressbaner/grusbaner 
 

Avtalt leietid trening; tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om våren 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

Kategori A *  Gratis  

Kategori B ** kr 95 Per time. Endret sats fra 2023 henger 
sammen med foreslått omstillingstiltak 

Kategori C *** kr 750 Per time. Endret sats fra 2023 henger 
sammen med foreslått omstillingstiltak 

 
 
A* Barn og ungdom opp til og med 20 år i regi av frivillige organisasjoner med adresse i kommunen 
A* Grupper med funksjonsnedsettelser 
B** Voksne i regi av frivillige organisasjoner med adresse i kommunen 
C *** Alle øvrige som leier + eksterne eks. privatpersoner, bedrifter, Friskoler, VGS og utenbygdsboende 
i alle aldre) 

Gebyrsatsene gjelder uansett hvor stor andel av anlegget som leies.  

For sporadisk leie av gymsaler i helg til arrangement gjelder andre priser (se utleie av skolelokaler) 

  
Utleie - Arrangementstillegg inne og ute 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    

Aktivitet utover normale åpningstider kr 210 Per time renhold 

Fortjenestebaserte cuper, camper, stevner. 
Endret fra 2023 

kr 100 Per time, per anlegg.  Gjelder alle 
brukergrupper 

På forespørsel kan tilrettelegging utover 
arbeidstid imøtekommes 

kr 650 Per time renhold 

Renhold utføres ikke i helgene/helligdager. 
Renhold kan bestilles 

kr 650 Per time 
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Folkebadene Sofiemyr, Ski og Kråkstad 
 
Gebyr Enhet Sats 2023 Merknad 
    
Enkeltbillett Barn/honnør  (1 times bading) kr 52  

Enkeltbillett Voksen (1 times bading) kr 110  

Klippekort 24 klipp kr 1 020 To klipp per voksen. Ett klipp per barn, 
studenter, vernepliktige og pensjonister 
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