
 

Prisliste utleie av Enebakk kultursal 

Vedtatt av Enebakk kommunestyre 04.04.2016 

 

 

ENEBAKK KULTURSAL ENHET   

Leiepris inkluderer leie av sal, foaje og garderobe i kjeller.  

Enheter i Enebakk kommune, samt lokale lag og foreninger leier salen gratis når det er ledig kapasitet. 

Ved arrangementer med billettsalg må leietaker betale billettavgift i hht kommunens avtale med 

billettsystem. Ved bruk av teknisk utstyr må det betales for innleid utstyr og tekniker. Det gis pris på 

dette ved hvert enkelt arrangement.  

Priser for kommersielle aktører avtales ut ifra arrangementstype og størrelse. 

Leie sal uten teknisk utstyr  

  

Lokale lag og foreninger og kommunale enheter - ukedager Pr.dag kr      0 

Lokale lag og foreninger og kommunale enheter – helg  Pr.dag kr      500 

Ordinær pris - ukedager Pr.dag kr   1 500 

Ordinær pris - helg Pr.dag kr   3 000 

 

Leie nivå 1 (sal inkl . enkelt utstyr som betjenes selv) 

 

Subsidiert pris til lag og foreninger og kommunale enheter - 

ukedager 
Pr.dag Kr  1 000 

Ordinær pris - ukedager Pr.dag Kr  2 000 

Subsidiert pris til lag og foreninger og kommunale enheter- helg Lørdag og søndag  Kr  3 000 

Ordinær pris helg  Lørdag og søndag  Kr  5 000 

  

Leie nivå 2 (sal inkl. lyd- og lysutstyr på mesaninen) ENHET   

Forutsetter bruk av godkjent tekniker som bestilles hos kulturtjenesten og betales av leietaker 

Pris avtales i forkant av arrangementet.    

 



Tillegg     

Flygel m/stemming Pr. gang Kr 1 000 

Vask av lokaler i helgene Pr. gang Kr 3 000  

Tillegg for tilsynsvakt/vert Pr. time Etter avtale  

 

Enebakk kultursal ENHET   

Prisene inkluderer leie av sal, foaje og garderobe i kjeller.  

Billettavgift påløper i tillegg: 10% av billettinntekter for lokale foreninger, 20% for andre. 

Priser for kommersielle aktører avtales ut ifra arrangementstype og størrelse. 

Ordniære øvelser er gratis man-tors for lokale foreninger, inkl utstyr på nivå 1. 

Skolene og barnehagene i Enebakk har gratis leie inkl. utstyr på nivå 1, ved arrangementer for elever 

  


