Selbu kommune

Oversikt betalingssatser og leiepriser 2021
- Bygg og Eiendom
LEIEPRISER SKOLER OG BARNEHAGER
l. GRATIS LEIE.
a) Studievirksomhet i organisasjoner som i h.h.t. «Lov om voksenopplæring» skal ha gratis
lokaler.
b) Skolen eller barnehagens egne arrangement.
c) Kulturskolen.
d) Skolekorps der minimum 2/3 av korpset er under 19 år.
e) Trening og aktiviteter for innenbygds barn og ungdom til og med junioralder 19 år, f.eks.
idrettslag, 4-H, idrettsskole og lignende.
o Gjelder ikke private eller inntektsbringende arrangement.
o Gjelder ikke i Selbuhallen, se egne betalingssatser
2. EKSEMPEL PÅ HVEM SOM MÅ BETALE LEIE.
- Sang-/musikk-lag og lignende
- Kurs og foredrag.
- Trim/trening/idrettsaktiviteter for voksne
- Leie av lokaler til selskap, bursdager eller lignende
- Leie av dusj/garderober ved idrettsarrangement der 1/3 av deltakere er over 19 år
- Større arrangement på helg og/eller over flere dager.
- Andre arrangement som ikke passer inn under kriterier i punkt 1
3. PRISLISTE.
Prisene gjelder pr. time eller pr dag. Om utleier krever at det er behov for tilsyn av vaktmester
kommer denne prisen som tillegg til leiepris.
Prisoversikt
Gymnastikksal
Basseng m/gard./dusj
Garderobe m/dusj – pr. stk
Klasserom/grupperom/møterom
Skolekjøkken / kantine
Bell Amfi
Fellesrom ved Kvellohaugen bhg.
Ved behov for tilsyn av vaktmester
Ved overnatting, pr person

Innenbygds
leietakere
Pr time
Pr dag
150,450,300,300,100,300,250,750,400,1200,400,1200,500,-

Utenbygds
leietakere
Pr time
Pr dag
225,675,450,450,150,450,375,1125,600,1800,600,1800,750,-

20,-

30,-

LEIE AV ELDRESENTERET:
Prisoversikt
Veldedighetsarrangement
Inntektsbringende arrangement
Selskaper (dåp, konfirmasjon, bryllup o.l)

Pr time
250,500,500,-

Pr dag
750,1500,1500,-

Arrangører må søke til kommunen for å kunne komme inn under kategorien
«Veldedighetsarrangement», det må i søknaden spesifiseres hva som skal arrangeres.
Leietakere forplikter seg til å følge retningslinjer gitt i utleieavtale for Eldresenteret.
Følgende organisasjoner er fritatt for leie ved Eldresenteret:
- Selbu Pensjonistforening
- Selbu diakoniutvalg
- Selbu Sanitetsforening
- Selbu og Tydal Hørselslag

LEIE VED SELBU RÅDHUS:
Prisoversikt
Kantine
Kommunestyresalen
Andre møterom

Pr time
250,400,100,-

Pr dag
750,1200,300,-

LEIE AV KOMMUNALE BOLIGER
Ny Boligsosial handlingsplan ble vedtatt av Kommunestyret 16.10.17. Denne beskriver
tildelingskriterier og hvem som gjør vedtak på tildeling.
Alle kommunale boliger har husleien regulert etter prinsippet «gjengs leie». Sett i forhold til
leiemarkedet i Selbu så økes ikke husleiegrunnlaget for 2021 på kommunale boliger og
omsorgsboliger.

LEIE AV SELBUHALLEN
Generelle bestemmelser for utleie:
1. Bestilling og avbestilling av timer må skje minimum 14 dager før, om bestilling/
avbestilling blir gjort senere betales full leiepris.
2. Alle leietakere må betale full leie for timer som ikke er bestilt/ avbestilt i henhold til punkt
1.
3. Bruk av styrkerom inngår i leie når man leier hallen. Barn under 18 år har ikke adgang til
styrkerommet uten tilsyn av voksen.
4. Lag som leier hallgolvet kan benytte kantina vederlagsfritt til kortere spillermøter og
lignende.
5. Ved leie av hele hallen er kantine inkludert i prisen.
6. Underskrift av evakueringsansvarlig må foreligge før hallen skal benyttes. Hvis slik
underskrift ikke finnes ved oppmøte, blir laget avvist inntil forholdet er i orden.

Rom

Trening innenbygds
leietakere over 19 år

Trening
utenbygds
leietakere
255,345,450,-

Kamper uten
behov for
tilsynsvakt

1/3 hall inkl 1 sett garderober *
170,2/3 hall inkl 2 sett garderober *
230,Hele hallen inkl 3 sett garderober *
300,Hele hallen til kamper uansett alder *
100,Kantine *
250,375,Leie av kantine hel dag *
750,1125,Garderobe m/dusjer pr sett *
300,450,Vaktmester
500,750,500,Priser er oppgitt pr time
* Om utleier krever at det er behov for tilsyn av vaktmester kommer denne prisen som tillegg til
leiepris.
Skytebanen
Selbu Skytterlag og Selbu Pistolklubb betaler en årlig leiesum for benyttelse av arealet.
Utleie av utstyr, pris pr døgn
Utleie av løs scene kr. 600.- pr dag
Utleie av bord
kr. 50,- pr. bord pr dag
Utleie av stoler
kr. 10,- pr stol pr dag
Andre inntektsgivende arrangement:
Andre inntektsgivende arrangement, f. eks. fester, messer, stevner og lignende betaler kr 700,- pr
time. Leietiden beregnes etter den tiden hallen må være betjent.
Generelt:
Maksimal leie ved arrangement er kr. 25.000,-

Videreføring fra 2020:
- Timer for fjerning av klister på hallgulv belastes leietaker Selbu IL Håndball, samme pris
som leie av hele hallen. Fjerning av klister tar ca 3 timer pr uke i den perioden det er
trening og kamper.
- Det kan bli redusert bemanning ved hallen på kveldstid, dette avtales med den enkelte
leietaker. Eksempelvis kan seniorlag trene uten at tilsynsvakt er tilstede.
- Utleier forbeholder treningstiden frem til kl 20.00 for barn og unge under 19 år
- Leietaker må betale 100,- for leie av hallen ved gjennomføring av kamper, turneringer,
håndballskole og lignende også for leietakere under 19 år. Prisen på 100,- pr time gjelder
hvis arrangør stiller med en person som ivaretar arbeidsoppgavene til tilsynsvaktene.

