
Leiebetingelser for Kulturhuset 
 

Bestilling /avbestilling 
Bestilling av Kulturhuset må skje minimum åtte dager før arrangementet. Bestillingsskjema ligger på 
kommunens hjemmeside. 
For avbestilling senere enn 10 dager før leiedato, belastes leietaker 100 % av leiepris. 
For avbestilling senere enn 20 dager før leiedato, belastes leietaker 50 % av leiepris. 
Arrangement skal avsluttes senest kl. 24.00. Har leietaker ønsker utover denne tiden, skal dette komme 
fram av bestillingen. 
Leietaker må være fylt 20 år 

 
Beregning av persontall 
Gulvarealet i salen er 308 m2. Persontall utregnes etter hvordan salen rigges, og varierer mht. ståplasser, 
sitteplasser, scene eller fritt golv. Persontall avtales med utleier. 
Leietaker plikter å overholde avtalt maksimumstall, ellers kan arrangement bli stoppet og lokalet stengt. 
 
Leie til større arrangement. 
Ved leie til større arrangement gjelder egne krav til vakthold, teknisk personell, renhold, søppelhåndtering 
m.m. 

 
Branninstruks og sikkerhet 
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med, og følge branninstruksen. 
Alle rømningsveier skal være uten hindringer hele leieperioden. 
Ved større arrangement plikter en å melde om arrangement til brann- og redningstjenesten og politiet. 
Skjema ligger på kommunens hjemmeside. 
Leietaker må selv besørge godkjent vakthold. 
 
Teknisk utstyr 
Leietaker er selv ansvarlig for rigging av scene. 
For bruk av lysrigg, kreves godkjent tekniker. 
Lyd- og lysutstyr i huset kan bare brukes dersom dette er avtalt. 
Lysrigg skal tilbakestilles etter bruk. Kostnader ved manglende tilbakestilling faktureres leietaker. 
 
Rydding ,renhold og låsing 
Leietaker er ansvarlig for at huset er ryddet og låst etter bruk. 
Søppel i og rundt huset skal kastes i søppelkonteiner.  Ved behov for ekstra søppelkonteiner(e), har 
leietaker ansvar for både bestilling hos RIR og kostnad for leie. 
Ved tilgrising og manglende rydding, vil opprydding og ekstra renholdsbehov bli belastet leietaker pr. 
utført timeverk 
Ved større arrangement skal ekstra renhold avtales og belastet leietaker. 
 
Servering av alkohol 
Ved arrangement der alkohol inngår, skal det søkes om skjenkebevilling. Søknadsskjema ligger på 
kommunens hjemmeside. 
 
Leietaker er økonomisk ansvarlig ved tyveri eller skade på bygg, tekniske anlegg, utstyr og inventar under 
leieperioden. I slike tilfeller skal dette rapporteres skriftlig til utleier snarest mulig. 
 
Det er ikke tillatt med aktivitet i salen som kan føre til skade på parkettgulvet. 
 
Vaktmester er tilgjengelig mandag – fredag 08.00- 23.00, lørdag og søndag 10.00- 20.00. 
Ved behov for assistanse av vaktmester, ring telefon: 948 43 505. 
 
Nøkkel kvitteres ut hos kulturtjenesten og leveres tilbake dagen etter arrangementet, eller mandag ved 
arrangement på helg. Åpningstider ved kulturtjenesten er mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00. 

 
 
Vilkårene er lest og forstått. 
 



Navn:_____________________________________Dato:____________________ 


