
Gebyrregulativ for Kultur 2014  

 
 

Kommentar til endringer samfunnssal og scene:  
Utleieprisene har ikke vært justert siden 2005. Forslag til endring for 2014 har ikke fulgt noen 

indeksjustering, men det er tatt høyde for en «sovende» leiepris de siste 8 år. Endringene vil 

medføre en merinntekt på ca. 4.000 kroner i året. Noen utleiepriser er nedjustert da de ikke 

har vært anvendt tidligere og vil heller ikke medføre til større bruk hvis prisen forhøyes.  

 

Kommentar til endringer kontingent i Kulturskolen:  
Det har ikke vært stor kontingentendring i Kulturskolen. Det har kun vært en økning på kr. 

52,- de siste 4 år: kontingenten i 2009/2013: Kr. 1468,-/1520,-. Det foreslås derfor en liten 

endring i kontingenten for 2014 på totalt kr. 145,- pr. år. Det er pr i dag 29 elever i 

Kulturskolen. Det utgjør totalt kr. 50.895,-. Endring i 2014 vil utgjøre totalt kr. 55.100,-.  

 

 

Utleie av musikkbingen: 

 2013 2014 Endring i % 

Skoleelever under 20 år Gratis  Gratis  

Dropp in/max pris forband og grupper 50/200 50/200 0 

Halvårsleie 300 300 0 

 

Utleie av samfunnssal og scene: 

Utleie/lån til lokale arrangører:    

Gratis leie av sal med garderobe og kjøkken for faste øvelser/ 

aktiviteter/ arrangement. 

- - - 

Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale 

arrangement uten rengjøring, henting av nøkler 400 500 25 

Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale 

arrangement inkl. rengjøring 800 1000 25 

Leie av sceneteknisk utstyr for lokale arrangører på ikke-kommersielt grunnlag. 

Det stilles krav om sceneteknisk kompetanse i form av kurs. Utstyr leveres tilbake etter 

avtale: 

Sanganlegg/taleanlegg (mikrofon og monitor) etter 

anvendelse  150/200 300 100/50 

Fullt lyd- og lysanlegg. Pris pr. dag           750 800 7 

Leie av lite lyd og lysanlegg 350 500 43 

Egne avtaler for prosjekter ved bruk av scenen med varighet over 3 dager. 

Utleiesatser for eksterne leietakere:    

Leie av sal, garderober og kjøkken uten vask 600 1200 100 

Leie av sal, garderober og kjøkken inkludert vask  1200 2000 66 

Leie av sal + sceneteknisk utstyr 2500 2000 20 

Helgeutleie fredag til søndag  3500 3000 14 

 

Kontingenter i Kulturskolen: 

1.termin 1035 1100 6 

2. termin 720 800 11 

Søskenmoderasjon 50 % 50 %  0 



Gebyrer for bibliotek i 2014 
 

Erstatning for tapte bøker 

Tapt materiale erstattes med faktisk pris. For eldre bøker, spesielt verdifulle bøker, deler av 

verk, språkkurs og lignende beregnes prisen i hvert enkelt tilfelle. 

 

Purregebyr 

1. purring Kr. 5,- for barn Kr. 15,- for voksne 

2. purring Kr. 10,- for barn Kr. 30,- for voksne 

3. purring Kr. 20,- for barn Kr. 45,- for voksne 

 

For purringer sendt pr. epost 

1. purring Gratis for barn Kr. 5,- for voksne 

2. purring Kr. 5,- for barn Kr. 10,- for voksne 

3. purring Kr. 20,- for barn Kr. 45,- for voksne 

 

Gebyr for felt hjortevilt i 2014 
 

1. Felt elgkalv Kr. 290.- 

2. Felt voksen elg Kr. 490.- 

 

Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2014 
 

Gebyr for delingssaker,    kr. 2000,- for delingssamtykke etter jordloven 

 

Gebyr i konsesjonssaker, kr. 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre saker med lavt 

ressursforbruk 

  Gebyr i konsesjonssaker,  kr. 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høyt  

  ressursforbruk 
 

 

 


