
BRUKSREGLEMENT - LEIETAKERS ANSVAR  

• Branninstruks må leses, underskrives og etterfølges. Brannvernrunde skal være gjennomført. Ved 

brannalarm skal bygningene evakueres umiddelbart.  

• Det skal til enhver tid være minst en voksen tilstede for å holde tilsyn med aktivitetene. Dette 

gjelder også enheter med tilsynsvakt.  

• Lokalene og inventar behandles med forsiktighet og skal overleveres i like god stand som de ble 

overtatt. Leietaker må dekke skader som blir påført bygningen eller utstyr. Dersom skader skulle 

oppstå, må det straks meldes fra til kommunen.  

• Leieren må selv sørge for tilrigging av utstyr. Utstyret skal settes tilbake på plass etter bruk. Det er 

ikke tillatt å benytte sko som er brukt utendørs. På kunstgress skal det benyttes joggesko eller 

fotballsko beregnet for kunstgress. Ved ballspill aksepteres kun vannløselig klister. Det er ikke tillatt 

oppmerking med tape, kritt og tusj.  

 • Kommunen har ikke ansvar for skade eller tap som leietaker eller andre måtte bli påført ved bruk 

av lokalene. Ei heller dersom leietager har utstyr lagret i kommunens lokaler.  

• Leietaker må passe på at de leide lokalene er ryddet og kontrollert at alle vinduer og utgangsdører 

er forsvarlig lukket og låst når bygget forlates.  

• Det er forbudt å nyte alkohol, røyke eller bruke rusmidler i kommunale lokaler. Unntak for bruk av 

alkohol kan gjøres i tilknytning til sluttede selskaper som ikke er i skole eller barnehagelokaler jf. 

alkoholpolitiske retningslinjer. Søknad om bruk av alkohol må innvilges av kommunen. 

• Leietaker må påse at ingen uvedkommende kommer inn i bygningen. 

• Leietaker må påse at bare den del av bygget og det inventaret som leieforholdet omfatter benyttes.  

• Byggets alarmtider må følges (Hvis alarmen utløses må leietaker dekke kostnadene til 

vaktselskapet). Se punktet «Alarmtider» under. 

 • Ved uforutsette hendelser som medfører at kommunen må avlyse låneavtalen, har låntager ingen 

krav ovenfor kommunen. 

• Hvis det under leieperioden skulle oppstå noe uforutsett utenfor kommunens kontortid, som 

trenger umiddelbar utbedring, må kommunens byggvakttelefon kontaktes på telefon: 64 99 20 20. 

• Alarmen på kommunehuset o.a. møtelokaler er normalt avstengt i tidsrommet: kl 06.00 – 23.00 

(hverdager). Annen alarmtid kan forekomme på enkelte bygninger 

 

 


