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Taxebilaga idrottsanläggningar 

Avgifter för träning, matcher och andra aktiviteter i kommunala 
idrottsanläggningar.  
 
För ideella föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i enlighet med den 
kommungemensamma planen för föreningsbidrag. Övriga föreningar erlägger dubbel 
avgift enligt nedan angivna avgifter. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar gäller, om 
inte annat överenskommits, under tjänstgörande personals ordinarie arbetstid. 
För matcher och arrangemang förlagda till tid då vi ej har personal i tjänst, utgår en 
hyreskostnad på 350:-/timme, om inte annat överenskommits. 

Ideella föreningar med hemort i annan kommun 
Föreningar med hemort i annan kommun erlägger dubbel ordinarie avgift enligt nedan 
angivna avgifter. 
 
Idrottsanläggningar för fotboll, utomhus 
Seniorer Björkvallen/Sannaheden 420:-/match   
Seniorer Sannavallen 450:-/match   
Ungdomsspel (samtliga planer)   70:-/match   
Träning (samtliga planer)   45:-/tim 
Privatperson/företag 220:-/tim 
 
Idrottsanläggningar för friidrott och bandyspel, utomhus 
Träning friidrott   45:-/tim   
Friidrottsanläggning/Skrinnarbana 730:-/arr & dag   
Bandyplan, naturfryst 440:-/match   
Träning Bandyplan/utomhusrink   45:-/tim   
Privatperson/företag 220:-/tim   

Curlinghall  
Curlingklubben debiterar själva.  

Ishall  
Taxor gäller vid säsong: 1 september – v.10.  
Utanför säsong avtalas priser enligt ÖK med Fritid 
Seniorer 550:-/match   
Juniorer 275:-/match   
Träning Juniorer/Seniorer 145:-/tim    
Ungdom   90:-/match   
Träning ungdom   45:-/tim   
Privat/Företag 770:-/tim    



2 

 

Träning ej lokala föreningar 880:-/tim    

Idrotts- och gymnastikhall 
Senior Idrottshall, lagidrotter 360:-/match   
Ungdomar    70:-/match   
Träning gymnastiksal   35:-/tim   
Träning gymnastikhall   45:-/tim 
Träning Brogårdshallen   55:-/tim 
Träning Kristinehamns Arena   90:-/tim  
Hyra idrottshall privat/företag  250:-/tim 
Hyra gymnastiksal privat/företag  120:-/tim 
 
Logi, idrottshall, grupper (22.00-08.00)                    1260:-/natt 
Logi, gymnastiklokal, grupper (22.00-08.00)              630:-/natt 
Samlingsrum, Brogårdshallen                  85:-/tim  (275:-/dag) 
Samlingsrum, Brogårdshallen privat/företag             200:-/tim (600:-/dag)  
Samlingsrum Kr-hmns Arena förening                     110:-/tim (330:-/dag) 
Samlingsrum Kr-hmns Arena privat/företag            250:-/tim (760:-/dag)  
 
Bordtennis- och skyttelokal   
Skyttelokal/Bordtennislokal   45:-/tim   
   
Ungdomsarrangemang   
Exempel på ungdomsarrangemang är: 
Träningshelger, Cuper,  
lilla VM turneringar och 
Jämförliga arr SM, DM, Nationella  
Och internationella tävlingar.                    1260:-/dygn/pl dag= kl. 09.00-18.00        

Mer än 6 tim. 1260:-,  
mindre än 6 tim. 630:-  

Kristinehamns Arena 5800:-/dygn         

Hyreskostnad  

Mindre arrangemang av                   4 000:-/dygn   
ideella föreningar 
Cirkus grusplanen                            2 000:-/dygn 
Mässor och större arr, fler dygn       8 500:-/dygn   
Dansgalor, konserter och               14 500:-/dygn   
liknande. 
 
Hyreskostnader för arrangemang kan även debiteras enligt ÖK med motpart beroende på 
storlek av arrangemang, hyreskostnaderna är riktpriser. Fritid äger rätten att sätta ett annat 
pris om arrangemanget är större/mindre än genomsnittliga arrangemang.  
 

Interna taxor 

Interntaxa tas ut när en bokning görs av annan kommunal verksamhet.         
Kommuntaxa debiteras med 50% av maxtaxa för respektive bokning.  
 
 
 
Andreas Rudsvik  Henrik Arneng 
Förvaltningschef  Fritidschef 
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