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Retningslinjer for leje af mobil scenevogn i Faxe Kommune 

Udlejning af Faxe Kommunes mobilescene håndteres i et samarbejde mellem Center for Kultur, Frivillighed 
& Borgerservice og Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU).  

Opsætning og nedtagning af mobilscenen varetages af Faxe Sociale Udviklingscenter, af faste instruktører 
og borgere tilknyttet FSU. 

Hvem kan leje mobilscenen?: 

Alle foreninger, kommunale institutioner samt private arrangører, som laver arrangementer i samarbejde 
med Faxe Kommune. 

Kontakt:  
 
John Daugbjerg Jensen (FSU) via mail: jojen@faxekommune.dk tlf.  fast: 56 20 29 28, mobil: 23 60 84 51. 
 
Eller: 
 
Henrik Dan Holgaard (FSU) via mail: hoho@faxekommune.dk tlf. mobil: 20201985 

Leje af mobilscenen: 

Levering* af mobilscene kr. 2.000,00 

Moms kr.    500,00 

I alt kr. 2.500,00 

*inkl. opsætning og nedtagning inden for kommunegrænsen i Faxe Kommune og op til tre dage (svarende 
til en weekend). Efterfølgende dage koster yderligere 500 kr. pr. dag.   

Ved bestilling af mobilscenen skal følgende oplyses: 
 

 Hvornår skal du/I bruge mobilscenen? 

 Dato og tidspunkt 

 Hvor skal mobilscenen anvendes? 

 Hvem er arrangør? 

 Hvilket arrangement skal scenen bruges til? 

 Hvem er ansvarlig kontaktperson på stedet ved levering? 

 Hvem er ansvarlig kontaktperson på stedet ved afhentning? 

 Hvem skal regning sendes til? Navn, adresse, e-mail og telefonnummer, samt EAN-nr, cvr. Nr eller 
cpr.nr. 

Mobilscenen: 

Mobilscenen er 45 m2 og har buet tag. Den leveres uden lyd og lysanlæg, men kan dække de fleste 
basisbehov for 3-600 tilhørere afhængig af brugere, musikstil mv.  
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De medfølgende 2 C02 slukkere tilhører Faxe Kommune. 
 
Det kræver ikke byggetilladelse at opsætte mobilscenen. Den er fritaget da den er godkendt af Danmarks 
Teknologiske Institut. 
 
Vær opmærksom på, at følgende ikke er med: 

• Monitor / medhør 
• Mikrofon med stativ samt kabler 
• Baggears strøm 
• Lydtekniker 
• Tilslutning af lyd- og lysanlæg foretages af lejer 

Strømkrav:  

Der er ikke krav om tilslutning af el for opsætning af scene. Lejer sørger selv for etablering af evt. nødvendig 
el til det pågældende arrangement. Det anbefales dog at der etableres 3 x 16A + nul og Jord, samt at der 
opsættes en ”byggestrømstavle” til tilslutning af lys og lyd. 

Opsætning og nedtagning: 
 
Mobilscenen opsættes/nedtages sædvanligvis kun på hverdage:  
 
mandag-torsdag kl. 8-15.30 og fredag kl. 8-13. I særlige tilfælde kan mobilscenen opsættes i weekender og 
ferier (der kan muligvis forekomme merbetaling i disse tilfælde). Dette aftales nærmere med FSU. 

 
For aftale om opsætning og nedtagning af mobilscenen – kontakt FSU (se under kontaktoplysninger). 
 
Det forventes at foreningen mv. stiller med hjælpere til opsætning/nedtagning, efter aftale med FSU.  
 
Placering af mobilscene: 

Det er vigtigt, at der er god plads på kørselsveje og at underlaget, hvor den skal placeres, er stabilt. 

I tilfælde af dårlige tilkørselsforhold, betaler lejer for eventuelle ekstraudgifter for opstilling. Ved det aftalte 
leveringstidspunkt, har lejer, pligt til at have en person til at anvise, hvor scenetraileren skal stå. Der skal 
være minimum 5 meter til nærmeste bygning. 

Forsikring: 

Mobilscenen er forsikret af Faxe Kommune. Evt. skader på mobilscenen i forbindelse med udlejning eller 
traileren betales af lejer. Faxe Kommune udbedrer skaden og fremsender regning til lejer.  

Ved levering vil mobilscenen blive gennemgået i fællesskab med udlejer og lejer. Lejer har ansvaret for den 
opstillede scenevogn til den nedtages igen.  
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