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Retningslinjer for kiosksalg og reklame på kommunale idrettsanlegg, i 

idrettsbygg og på friluftsanlegg i Sandefjord kommune. 
(Vedtatt av hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by-, og stedsutvikling 31. januar 2018) 

 

Det er tatt utgangspunkt i tidligere praksis, og det er utarbeidet felles retningslinjer for kommunens 

idrettsbygg, anlegg og friluftsanlegg. Retningslinjene er gjeldende fra og med 01.02.2018.  
 

Kiosksalg:  

Idrettshaller og idrettsbygg  

 Kiosken kan leies i forbindelse med arrangementer i hallen, hvis ønskelig. Den enkelte 

arrangør kan drive kiosksalg under sitt arrangement.  

 Sandefjord kommune er ansvarlig for veggfast utstyr, som kjøkkeninnredning og komfyr.  

 Leietaker av hallen/arrangør er ansvarlig for å holde kaffetrakter, pølsekoker ol.  

 

Bugården ishall  

 Sandefjord kommune ønsker at hovedbrukerne av ishallen skal drive kiosksalg i hallen under 

publikumsskøyting (åpen hall) og få alle inntekter av dette, mot at klubbene har tilsyn med 

aktiviteten i hallen.  

 Kiosken kan leies i forbindelse med arrangementer i hallen, hvis ønskelig. Den enkelte 

arrangør kan drive kiosksalg under sitt arrangement.  

 

Sandefjord svømmehall  

 Klubbene som skal arrangere stevner og konkurranser i hallen, får tilbud om å ha egen kiosk i 

oppholdslokalene i svømmehallen. Sandefjord kommune kan drive salg fra egen kiosk, hvis 

klubbene ikke ønsker å stå for kiosksalget selv.  

 

Utendørs idrettsanlegg og friluftsanlegg  

 Arrangør kan ha kiosksalg, og står selv ansvarlig for å fremskaffe nødvendig utstyr for å 

kunne gjennomføre dette.  

 

Reklame:  

Generelt for kommunale idrettsanlegg, idrettsbygg og friluftsanlegg  

 Det tillates å sette opp reklame ved kommunale idrettsbygg, idrettsanlegg og friluftsanlegg.  

 Hovedbrukerne av idrettshallene og –anleggene har fortrinnsrett til fast innvendig reklame på 

avtalte steder i hallen.  

 Klubbene må søke kommunen om oppsetting av reklame.  

 Det utarbeides en skiltplan ved hvert anlegg, sammen med anleggseier.  

 Reklamekontraktens lengde skal ikke overstige tre år, men kontrakten kan forlenges for flere 

perioder.  

 Opphører et av firmaene, som en av klubbene har inngått avtale med, står klubben ansvarlig 

for å fjerne reklameskiltet.  

 Ved store arrangementer i idrettshallene og –anleggene av både idrettslig og ikke idrettslig 

karakter, kan arrangørene dekke over fast reklame, slik at det legges til rette for midlertidig 

reklame/sponsorer etc. ved de aktuelle arrangementene og på avtalte områder.  

 Det forutsettes av organisasjonene som benytter seg av reklamerettighetene, dekker alle 

kostnader knyttet til dette, og at kommunen som anleggseier ikke påføres kostnader.  

 Klubben, som har solgt reklamen, er ansvarlig for at skiltene blir vedlikeholdt, og for at de er 

festet etter anvisning fra anleggseier.  
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 Ved vedlikehold/rehabilitering og hvor reklameskilt må fjernes for å kunne gjennomføre 

arbeider, er det klubbenes ansvar å ivareta dette, både praktisk og med informasjon til sponsor. 

Sandefjord kommune plikter å varsle klubbene minimum 14 dager før arbeidet igangsettes.  

 

Utendørs idrettsanlegg og friluftsanlegg  

 All reklame/skilting utendørs er søknadspliktig iht. Plan og bygningsloven og kommunens 

skiltvedtekter. Unntaket er reklame som ikke er synlig for omgivelser innenfor idrettsarenaer. 

For slik reklame søkes det til byggesaksavdelingen i kommunen.  

 Skilt og reklame som er synlig utenfor anlegget skal nabovarsles og Statens vegvesen skal gi 

tillatelse ved fylkes- og riksveier.  

 

Kommunale idrettshaller  

 Oppsetting av reklame gjelder kun inne i hallrommet på avtalte steder (ikke garderober, 

korridorer og vrimlearealer)  

 Reklamens innhold skal være innenfor gjeldende regelverk for skolebygg, reklamen skal ikke 

være rettet mot barn.  

 

Bugården ishall  

 Oppsetting av reklame gjelder kun inne i selve ishallen og i isen (ikke garderober, korridorer 

og vrimlearealer).  

 Reklamens innhold skal være innenfor gjeldende regelverk for skolebygg, reklamen skal ikke 

være rettet mot barn.  

 

Sandefjord svømmehall  

 Det tillates kun midlertidig reklame på avtalte steder inne i bassengområdet under stevner og 

arrangementer.  
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