Avgifter 2018
För idrotts- och fritidsanläggningar
Föreningar, kommunal verksamhet, företag, organisationer & externa kunder
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Allmän information
Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar i
Halmstads kommun. Uthyrning av idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser etc. görs via teknikoch fritidsförvaltningen oavsett om lokalen/anläggningen finns på en skola eller inte. Uthyrning
av övriga lokaler i skolor som matsal, aula, lärosal etc. görs direkt via barn- och
ungdomsförvaltningen (grundskolor) eller utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
(gymnasieskolor).
Teknik- och fritidsnämnden beslutar om policy och prioriteringar som teknik- och
fritidsförvaltningen omsätter i det dagliga arbetet med att försöka tillgodose hyresgästernas
önskemål.
Teknik- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet i Halmstads kommun som riktar sig till barn
och ungdomar och som sker i föreningsregi. För denna verksamhet gäller nolltaxa, dvs. det tas
inte ut någon avgift när lokaler eller anläggningar används för föreningens ordinarie träning och
tävling för barn och ungdomar (0-20 år).

Fem avgiftsgrupper
Avgiftsgrupp

Kund

Avgiftsgrupp 1

Avgiftsgrupp 2

Avgiftsgrupp 3

Avgiftsgrupp 4

Avgiftsgrupp 5

Barn- och
ungdomsverksamhet
(0-20 år) anordnad av
förening som uppfyller
de allmänna
bestämmelserna.
Föreningen ska ha en
fastställd
ledarguide/ledapolicy
antagen av föreningens
styrelse.

Gäller för vuxenverksamhet
anordnad av förening som
uppfyller de allmänna
bestämmelserna.

Halmstads kommuns
interna verksamheter som
förvaltningar, bolag etc.

Privatpersoner och
företag inom
Halmstads kommun.

Externa kunder
som kommer
utanför Halmstads
kommun.

Gäller även riks-/idrottsförbund
som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet för
Halmstads kommuns föreningar.

Bokning av idrotts- och fritidsanläggningar
Bokning
Bokning av idrotts- och fritidsanläggningar görs via
Halmstads kommuns webbokning på
http://fri.halmstad.se/bokning/. Via webbokningen är
det även möjligt att se aktuellt bokningsläge i våra
anläggningar. Bokning kan göras säsongsvis eller av
enstaka tider, så kallade ”strötider”, som släpps efter att
säsongsbokningen på respektive anläggning är fastställd.

Sista ansökningsdag för säsongsbokning
Datum då ansökan om säsongsbokning ska vara
inlämnad för respektive anläggningar.
Halmstad Arena Is

31 januari

Naturgräs/konstgräs sommarsäsong 1 februari

Handläggningstid
För en bokningsförfrågan är handläggningstiden två
arbetsdagar.
Säsongbokning
Ansökan om säsongsbokning av idrottsanläggningar
görs via vår säsongsbokningsblankett.
Blanketten hämtas på www.halmstad.se.
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Idrottshallar/gymnastiksalar

1 april

Strömvallens isbana

31 januari

Kombihallen

31 maj

Konstgräsplan eftersäsong

1 september

Konstgräsplan försäsong

1 november

Strötider
När säsongsbokningen är fastställd för respektive
anläggning är det möjligt att boka lediga strötider via vår
webbokning på http://fri.halmstad.se/bokning/.

Kontakt
Halmstads kommuns idrottsanläggningar och
småbåtplatser
E-post: bokning.idrottsanlaggningar@halmstad.se

Avbokning av tider
För avbokning se Allmänna bestämmelser på sidan 4.

Halmstad Arena
E-post idrott: bokning@halmstadarena.se
E-post konferens: kai.kvemo@halmstad.se
E-post evenemang: carina.robertsson@halmstad.se
och kai.kvemo@halmstad.se

Avbokning av publika evenemang på Halmstad
Arena
Vid avbokning senare än 90 dagar innan evenemanget
debiteras 25 % av kostnaden.
Vid avbokning senare än 60 dagar innan evenemanget
debiteras 50 % av kostnaden.
Vid avbokning senare än 30 dagar före evenemanget
debiteras 100 % av kostnaden.

Halmstad Arena Bad inklusive utebad
E-post: izabela.topalovic@halmstad.se
För mer information besök gärna www.halmstad.se, sök
”boka idrottsanläggningar” samt www.halmstadarena.se.

Nyckelhantering
Vid hyra av idrottsanläggningar hämtas samtliga nycklar
och taggar ut i receptionen på Halmstad Arena.
Receptionens öppettider finns på
www.halmstadarena.se. Ej återlämnad nyckel/tagg
debiteras med 250 kr.
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Idrottsanläggningar
Anläggningsindex
Idrottsplatser
Alevallen***
Breareds IP***
Esperedsvallen***
Halmstad Arena IP*
Kärlekens IP****
Skedalaheds IP*
Söndrums IP**
Örjans vall

*Idrottsplats med plan av
kategori A, B och
konstgräsplan

Furulundsskolan
gymnastiksal**

Kvibilleskolans
gymnastiksal**

Åledsskolans
gymnastiksal**

Fyllingehallen*

Linehedsskolan
gymnastiksal***

Örjanhallen*

Getingehallen*

Östergårdshallen*

Lyngåkraskolans
gymnastiksal**

Getingeskolans
gymnastiksal**
Gullbrandstorpshall
en*
Hallägrahallen*

Nyhemsskolans
gymnastiksal***

*Kategori A idrottshall
över 578 kvm

Oskarströmshallen*

** Kategori B
gymnastiksal från 330
kvm upp till 448 kvm

Oskarströmshallen
brottningshall**

Halmstad Arena
A1*

Sannarpsgymnasiets
stora idrottshall*

Halmstad Arena
A2*

*** Kategori C
gymnastiksal under 150
kvm

Sannarpsgymnasiets
lilla idrottshall**

Halmstad Arena
B1*

** Idrottsplats med plan av
kategori A och B

Slottsjordsskolans
stora
gymnastiksal***

Ishallar/Isbanor

Halmstad Arena
C1*

*** Idrottsplats med plan
av kategori B

Halmstad Arena
C2**

Slottsjordskolans
lilla gymnastiksal***

Strömvallen

****Idrottsplats med plan
av kategori B och
konstgräsplan

Halmstad Arena
C3**

Slättåkrahallen*

Idrottshallar och
gymnastiksalar
Alehallen*

Snöstorpsskolans
gymnastiksal**

Halmstad Arena
C4**

Sofiebergsskolans
gymnastiksal**

Halmstad Arena
C5**

Andersbergshallen*

Halmstad Arena
C6**

Andersbergshallen
lilla sal***

Haverdalshallen*

Brearedsskolans
gymnastiksal***

Hovgårdsskolans
gymnastiksal**

Brunnsåkersskolans
gymnastiksal**

Jutarumsskolans
gymnastiksal**

Bäckagårdsskolan
gymnastiksal**

Kattegattgymnasiets
stora idrottshall*

Eldsbergahallen*

Kattegattgymnasiets
lilla idrottshall**

Stenstorpshallen*
Sturegymnasiets
idrottshall*
Söndrumsskolans
gymnastiksal**
Trönningehallen*
Valhallaskolans
gymnastiksal**
Vallåshallen*
Vallåsskolans
lågstadie
gymnastiksal***

Eldsbergskolans
gymnastiksal***
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Halmstad Arena
(D1, E1 och E2)

Badanläggningar
Inomhus: Halmstad
Arena bad
Utomhus:
Simstadion,
Getingebadet,
Furulundsbadet

Övriga
anläggningar
Friidrottsanläggning
Halmstad Arena
Båtplatser

Fotbollsplaner per timme
Träning

Avgiftsgrupp 1

Avgiftsgrupp 2

Avgiftsgrupp 3

Avgiftsgrupp 4

Avgiftsgrupp 5

Gräs-/grusplaner

Kategori A
Kategori B

0 kr

296 kr
197 kr

329 kr

461 kr

658 kr

Konstgräsplan*
11-manna
7-manna

0 kr
0 kr

684 kr
342 kr

684 kr
342 kr

914 kr
457 kr

1 826 kr
914 kr

*Avgiften för konstgräsplaner är densamma som för naturgräsplaner under den period på året som naturgräsplanerna används (normalt april
t.o.m. september). All annan tid på året gäller ordinarie konstgräsavgift (normalt oktober t.o.om mars).

Seriespel/matcher/arrangemang

Pris per timme

Elitlag
Allsvenskan (herrar) samt ev. kval- och
slutspelsmatcher

15 % av innevarande års biljettintäkter, dock lägst en avgift som
motsvarar ordinarie timavgift.

Superetttan (herrar) samt ev. kval – och
slutspelsmatcher
Elitettan (damer) samt ev. kval- och
slutspelsmatcher

15 % av innevarande års biljettintäkter, dock lägst en avgift som
motsvarar ordinarie timavgift.

Gräs* och grusplaner
Avgiftsgrupp 1

0 kr

Avgiftsgrupp 2

296 kr

Konstgräs 11-manna
Avgiftsgrupp 1

0 kr

Avgiftsgrupp 2

684 kr

*Avgiften för match på naturgräs är densamma för både Gräs kategori A och Gräs kategori B.
** Tillkommer fast summa för planvärme på Örjans Vall.
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Idrottshallar och gymnastiksalar
Träning

Avgiftsgrupp 1

Avgiftsgrupp 2

Avgiftsgrupp 3

Avgiftsgrupp 4

Avgiftsgrupp 5

0 kr

197 kr

329 kr

461 kr

658 kr

0 kr

165 kr

275 kr

384 kr

549 kr

0 kr

84 kr

140 kr

196 kr

280 kr

Pris per timme

Kategori A
idrottshall större
än 578 kvm
Kategori B
gymnastiksal från
330 kvm upp till
448 kvm
Kategori C
gymnastiksal
under 150 kvm

Seriespel/matcher/arrangemang

Pris per timme

Elitlag
Elitserien i handboll (herrar) samt ev. kval- och
slutspelsmatcher
Allsvenskan i handboll (herrar) samt ev. kval- och
slutspelsmatcher
Elitserien i volleyboll (herrar och damer) samt ev. kval- och
slutspelsmatcher
Pingisligan (herrar och damer) samt ev. kval- och
slutspelsmatcher

15 % av innevarande års biljettintäkter, dock lägst en avgift
som motsvarar ordinarie timavgift.

Kategori A
Avgiftsgrupp 1

0 kr

Avgiftsgrupp 2

296 kr

Kategori B
Avgiftsgrupp 1

0 kr

Avgiftsgrupp 2

203 kr
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Möteslokal i anslutning till anläggning
Pris per timme
Möteslokal i
anslutning till
anläggning*
Halmstad Arena
Örjans Vall
Mediacenter
Getingehallen:
Samlingslokal inkl.
kök

Avgiftsgrupp 1

Avgiftsgrupp 2

Avgiftsgrupp 3

Avgiftsgrupp 4

Avgiftsgrupp 5

-

162 kr

271 kr

379 kr

541 kr

-

162 kr

271 kr

379 kr

541 kr

-

592 kr

988 kr

1 383 kr

1 976 kr

Piazza Halmstad Arena

Avtalas med resp. kund

Samtliga idrottshallar och gymnastiksalar
Hyra av enbart omklädningsrum

20 kr/person inkl. moms

*Storlek och utrustning kan variera.
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Ishallar per timme
Träning

Avgiftsgrupp 1

Halmstad Arena
(D1 & E1)
Halmstad Arena
(E2)
Strömvallen

Avgiftsgrupp 2

Avgiftsgrupp 3

Avgiftsgrupp 4

Avgiftsgrupp 5

0 kr

201 kr

155 kr

685 kr

1 370 kr

0 kr
0 kr

130 kr
201 kr

130 kr
0 kr

400 kr
685 kr

799 kr
1 370 kr

Seriespel/matcher/arrangemang

Pris per timme

Halmstad Arena (D1 & E1)
Avgiftsgrupp 1

0 kr

Avgiftsgrupp 2

594 kr

Strömvallen
Avgiftsgrupp 1

0 kr

Avgiftsgrupp 2

594 kr

Allmänhetens åkning
Halmstad Arena & Strömvallen

Fritt inträde
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Bad & Motion
Här hittar du prisinformation om teknik- och fritidsförvaltningens bad-, motions- och
rekreationsanläggningar samt priser för uthyrning av anläggningarnas lokaler.
Vid nyttjande av studentrabatter krävs uppvisande av giltigt Mecenat kort och Studentkortet i Sverige. Barn som är
12 år och är simkunniga kan bada utan vuxet sällskap. För barn som ej är fyllda 12 år eller ej simkunniga gäller bad
endast i vuxet sällskap.

Halmstad Arena Bad
Vuxen
18 år och uppåt

Entré

Entréavgift bad
Taggarmband (engångskostnad)
11-kort vuxen
Terminskort studentkort
(4 månader)

Student

Ungdom
3-17 år

80 kr/tim
100 kr
755 kr

55 kr/tim
500 kr
900 kr

Årskort

2 565 kr
212 kr/mån

Årskort autogiro**
Årskortdagkort mån-fre fram till kl.
15:00
Årskortdagkort mån-fre fram till kl.
15:00 autogiro

1 640 kr
134 kr/mån

1 900 kr
157 kr/mån

Uthyrning av

Bubbelpool
Aktivitetsbassäng (helabassängen)
Hoppbassäng
Hela äventyrsbadet (max 100
personer)
Pris per person utöver de 100 första
personerna

100 kr/person/tim
500 kr/tim
500 kr/tim
7600 (3 tim)
80 kr/person

Entrétillägg
Arombastu, per sittning
Vattengympa 10-kort
Vattengympa, drop in

30 kr
900 kr
30 kr/gång

Skolpriser
Simskola (per termin)
Gymnasieskola/elev (inom kommunen
med lärare)

Pris per timme
Motionsbassäng (per
bana)
Aktivitetsbassäng
(hel)
Aktivitetsbassäng
(halv)

850 kr
25 kr

Avgiftsgrupp 1

Avgiftsgrupp 2

Avgiftsgrupp 3

Avgiftsgrupp 4

Avgiftsgrupp 5

0 kr

48 kr

Avtal

81 kr plus entré

161 kr plus entré

0 kr

193 kr

Avtal

-

-

0 kr

125 kr

Avtal

-

-

*Moms ingår i priserna.
**Återköp av flergångskort vid Halmstad Arena Bad (10-kort, årskort etc.) medges inte.
*** Vid betalning via autogiro sker betalning automatiskt månadsvis.
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Simstadion, Getinge- & Furulundsbadet
Pris per timme

Avgiftsgrupp 1

Motionsbassäng (per
bana)

0 kr

Avgiftsgrupp 2

Avgiftsgrupp 3

99 kr

Inträde allmänheten

Avgiftsgrupp 4
-

230 kr

Avgiftsgrupp 5
329 kr

Fritt inträde
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Övriga anläggningar
Friidrott per timme
Träning

Avgiftsgrupp 1

Avgiftsgrupp 2

Avgiftsgrupp 3

Avgiftsgrupp 4

Avgiftsgrupp 5

193 kr

329 kr

461 kr

658 kr

Friidrott utomhus
pris/timme
Halmstad Arena

0 kr

IF Kamraterna – träningsavgift

28 548 kr/år

Tävlingar/arrangemang

Pris per timme

Avgiftsgrupp 1

0 kr

Avgiftsgrupp 2

285 kr

Båtplatser
Båtplatser

Årsavgift
493 kr/meter/år*
2 069 kr/år*
3 169 kr/år*

Länsliggande båtplatser
Dragvägskajen
Dragvägskajen (med Y-bom)
Söderkaj (med Y-bom inkl. el- och vatten)
- Upp till 3,5 meter
- Mellan 3,5 - 4,5 meter

4 926 kr/år*
6 335 kr/år*

Utöver ovanstående årsavgift tillkommer en miljöavgift på 625 kr per båt och per plats
*Priserna är inklusive moms.
** För uthyrning av båtplats krävs att båtägaren har ansvarsförsäkring för sin båt som reglerar de skador som kan uppkomma vid haveri, brand
miljöskada etc. Kommunen ska således hållas vid angiven typ av händelse. Båtägaren ska lämna kopia på ansvarsförsäkring för båten innan
uthyrningen godkänns från kommunens sida. Hyresavtalet måste förnyas årligen.
** Kommunen har rätt att under begränsad tid av uthyrningstiden disponera kaj-/båtplatserna för annat ändamål.
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Allmänna bestämmelser
Avgifter
Avgifterna förutsätter att lokalerna/anläggningarna hyrs ut i befintligt skick. Det gäller även
eventuella tillfälliga fel/brister som kan uppstå/förekomma. Ersättningslokal/anläggning eller
ekonomisk ersättning vid förhinder att nyttja bokad lokal/anläggning ges inte. Det gäller både
förhinder som orsakats av hyresgästen och av teknik- och fritidsförvaltningen. Teknik- och
fritidsnämnden har rätt att begära full ersättning av arrangör för skada på bokad lokal/anläggning.
Det åligger den som hyr lokaler/anläggningar av teknik- och fritidsförvaltningen att ha
erforderliga försäkringar; t.ex. ansvarsförsäkring för sin verksamhet som bedrivs i de uthyrda
lokalerna.
Teknik- och fritidsnämnden äger rätt att ta ut så kallad depositionsavgift i lokaler, om nämnden
så anser vara nödvändigt. Depositionsavgiftens storlek bedöms från fall till fall. Teknik- och
fritidsnämnden kan ställa krav på vakt som uthyrningsvillkor.
Teknik- och fritidsnämnden eller av nämnden delegerade, beslutar om:
- tolkning av avgiften.
- avgift för andra arrangemang än idrott inklusive lägerverksamhet.
- avgiftsbefrielse på grund av värdskap eller särskilda skäl.
- avgiftens storlek utöver ordinarie timavgift.
- depositionsavgift och dess storlek.
Utöver angiven avgift ska ersättning för extra arbetsinsatser och andra tilläggstjänster (till
exempel extra utrustning, måltider, övernattning mm) debiteras hyresgästen.
Vid arrangemang eller match som inte är en ordinarie seriematch tillkommer en avgift som
grundas på en procentsats av arrangörens bruttobiljettintäkt. För lag i den högsta divisionen 15
procent och för lag i lägre divisioner 10 procent. Denna avgift är utöver ordinarie timavgift.
Det lag som, oavsett ålder, deltar i en seniorserie betalar match- och träningsavgift i enlighet med
de avgifter som gäller för vuxna. Laget prioriteras som ett seniorlag vid fördelning av tider för
träning och match. I de fall då reglerna hos respektive idrottsförbund tillåter ett begränsat antal
överåriga (över 20 år) att tävla i en renodlad juniorserie tillåts de att innefattas i juniorlagets
nolltaxetimmar.
De lag som deltar i korpens serier betalar samma timavgift för matcher som övriga föreningars
vuxenverksamhet betalar för träning.
Avgifterna för lokaler/anläggningar enligt denna folder berättigar inte till kommunalt lokalbidrag.
Avgifterna förutsätter nuvarande momsregler. Momsplikt gäller endast avgifter där "inklusive
moms" angivits.
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Avgifterna för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar förutsätter så kallad nolltaxa för
föreningars barn- och ungdomsverksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Nolltaxa
innebär att kommunen inte tar ut någon avgift när lokaler eller anläggningar används för
föreningens ordinarie träning och tävling för ungdomar 0-20 år. Nolltaxa gäller också för
organiserad och ledarledd gruppverksamhet i föreningsregi oavsett ålder, om en majoritet av
deltagarna har en funktionsnedsättning.
Förening som vill nyttja nolltaxa ska ha en fastställd ledarguide/ledarpolicy, antagen av
föreningens styrelse och inskickad till teknik- och fritidsförvaltningen, som tydligt visar vilken
värdegrund föreningen står för samt hur ledare i föreningen förväntas agera.
För att räknas som förening och således debiteras enligt föreningsavgift krävs att:
- föreningen är öppen för alla som vill vara med.
- föreningen på demokratisk väg har antagit stadgar och valt styrelse.
- föreningen är aktiv och årligen håller årsmöte, tar fram verksamhets- och revisionsberättelse,
samt verksamhetsplan.
- föreningen har sitt säte och är verksam i Halmstads kommun.
- föreningen har ett organisationsnummer registrerat hos skatteverket.
- föreningen ger teknik- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av
densamma kan göras.
Ovanstående handlingar ska vid begäran kunna visas upp för teknik- och fritidsförvaltningen.
Avgiften för privatpersoner/företag etc. inom kommunen respektive för hyresgäster/kunder
utom kommunen är densamma oavsett om bokningen avser träning eller match/arrangemang.
Avgiften för hyresgäster/kunder utom kommunen avser privatpersoner, föreningar, skolor,
företag m.fl. som inte har sin hemort inom Halmstads kommun.
Avbokning
Ej utnyttjad tid, som inte har avbokats senast tre dagar före, ska debiteras med dubbel ordinarie
avgift. Debitering för ej utnyttjad tid gäller även vid nolltaxa, vilken då jämställs med
föreningstaxa (vuxna).
Tävling/arrangemang bryter/återkallar ordinarie verksamhet enligt schemabokning.
Ersättningslokal garanteras inte.
Vid force Majeure, det vill säga omständigheter som teknik- och fritidsförvaltningen inte råder
över (krig, konflikt, olycka, strejk, haveri med mera), kan ingen ersättning utkrävas av teknik- och
fritidsnämnden.
Brandskyddsrutiner
Som hyresgäst/föreningsledare har du ett ansvar för brandskyddet. Du är därför skyldig att
informera dig om gällande brandskyddsregler för den aktuella lokalen/anläggningen.
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Tänk efter före
Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att
egendom förstörs eller att människor kanske skadas eller omkommer. Det finns många relativt
enkla saker du kan göra för att både minska sannolikheten för att det ska börja brinna och för att
minska konsekvenserna vid en eventuell brand.
En brand växer snabbt
Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten, sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara
på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt och så fort kan inte
räddningstjänsten vara på plats. Det är därför det är så viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.
Du som arrangör har också ett ansvar för brandskyddet
Både ägaren till en byggnad/anläggning, men också den som exempelvis hyr en lokal eller
anläggning för föreningsverksamhet, fester, övernattning etc. är enligt lagen om skydd mot
olyckor ansvariga för brandskyddet. Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka delar i
brandskyddet. Ägaren är den som övergripande ser till att byggnaden/anläggningen är säker ur
brandskyddssynpunkt, medan den som använder lokalen/anläggningen är den som ska se till att
verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel genom att utrymningsvägar inte blockeras. Vissa
delar i ansvarsfördelningen kan regleras i hyresavtalet mellan dig och ägaren av lokalen.
Innan ditt arrangemang genomförs kan det vara en god idé att tillsammans med ägaren eller en
representant för denne gå igenom den lokal/anläggning du tänker hyra. Ta reda på var
släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella
larm fungerar och så vidare. En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang
kan dra till sig objudna gäster eller bråkstakar, vilket också kan vara viktigt att tänka på när man
hyr en lokal/anläggning.
Checklistor
Till dig som föreningsledare finns speciella checklistor för brandskyddet. Dessa finns att ladda
ner på www.halmstad.se eller kan rekvireras från teknik- och fritidsförvaltningen.
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