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Regler vedr. madstade på COPENHELL 

 
 

UDDARAG AF SAMARBEJDSAFTALE 

1. Aftaleperiode 
 

1.1. COPENHELL 2016 afholdes fra torsdag d. 22. juni til og med lørdag d. 24. juni. 
 
1.2. Opsætning af madstaden er mulig fra tirsdag d. 20. juni kl. 9.00, og skal være nedpakket og 

pladsen ryddet og godkendt igen senest søndag d. 25. juni kl. 16.00. 
 

1.3. Denne aftale er gældende i hele perioden fra ankomst til afgang. 
 
 
 

2. Salg  
 

Menu 
2.1. Det aftales på forhånd, hvilke menuer, den enkelte stadehaver sælger og til hvilken pris. Dette 

fremgår af samarbejdsaftalen. 
 
2.2. Menuer samt priser må ikke efterfølgende ændres/opjusteres. Brud herpå kan medføre øjeblikkelig 

lukning af staden uden kompensation for evt. mistet indtjening. 
 
2.3. COPENHELL fører løbende tilsyn med, at der ikke foregår uautoriseret salg på pladsen. 

 
 
 

3. Betjening og bemanding 
 

3.1. Det er stadehavers ansvar at bemande madstaden.  
 

3.2. Stadehaver er forpligtet til at opretholde en passende kapacitet til at betjene COPENHELLs 
publikum i hele festivalperioden i hele åbningstiden uden nævneværdig ventetid for publikum 

 
3.3. Ansatte eller frivillige medarbejdere skal arbejde mindst 11 timer for at få tildelt et 

personalearmbånd, som giver adgang til festivalen. 
 

3.4. Senest 1. juni skal LN informeres om og godkende antallet af medarbejdere i staden. 
 

3.5. Stadehaver er selv ansvarlig for uddeling af armbånd til stadehavers medarbejdere. 
 

3.6. Alle medarbejdere på pladsen skal bære armbånd i hele pladsens åbningstid. 
 

3.7. Mistede armbånd erstattes ikke. Nye armbånd skal købes til normal billetpris. 
 

3.8. Alle medarbejdere skal bære uniform mens de er på arbejde. Adgang til back stage og særlige 
toiletter gives udelukkende til uniformerede medarbejdere i den tid arbejdet udføres. 

 
3.9. Det er ikke tilladt for medarbejdere, som ikke er på arbejde, at færdes uniformeret på 

festivalpladsen. 
 

3.10. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på festivalpladsen. Alle drikkevarer skal 
købes igennem COPENHELL til kostpris. 
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4. Åbningstid 
 

4.1. Stadehaver forpligter sig til at have åbent med servering i hele COPENHELL's åbningstid. 
 

4.2. Stadehaver har ret til at reducere arbejdsstyrken i de tidsrum, hvor kundeantallet er reduceret 
betydeligt, men der skal være personale og lys i madstaden i hele COPENHELL’s åbningstid. 

 
 
 
 

5. Placering og udseende 
 

5.1. Stadehaver tildeles en stadeplads, hvor størrelse på pladsen aftales på forhånd. Stadehavers 
endelige placering tildeles senest 1. juni. 

 
5.2. Madstade og eventuel spiseområder skal udsmykkes og indrettes i tråd med COPENHELLs 

designmanual. 
 

5.3. Skilte og facader holdes i farverne sort, hvid og rød. 
 

5.4. LN kan pålægge stadehaver at ændre facaden og eventuel spiseområde for stadehavers regning, 
hvis de ikke stemmer overens med COPENHELLs designmanual. 

 
 
 
 

6. Opsætning og sikkerhed vedr. telte og mobile konstruktioner 
 

6.1. Stadehaver medbringer og opsætter selv telt/vogn/container eller lign. samt al udstyr, indretning og 
tilslutningsmateriel til opsætning og drift af madstaden med mindre andet er aftalt og fremgår af 
denne kontrakt. 

 
6.2. Alle opslåede telte på festivalpladsen SKAL være certificerede efter ny lovgivning om certificering 

af transportable telte og konstruktioner (BEK nr. 880 af 03/07/2014) og SKAL stilles op og sikres 
efter certificeringens anvisninger. 

 
6.3. Opsætning af stadeplads foregår på asfalt/beton/grus underlag og på et område, hvor der let kan 

komme megen vind og hårde vindstød. Telte o. lign. skal derfor stormsikres forsvarligt ved 
godkendt fastboring i underlaget. Alternativt, men KUN i særlige tilfælde og efter forudgående aftale 
herom, kan telte sikres med betonklodser. 

 
6.4. Det er stadehavers ansvar at certificeringen og regler om stormsikring følges.  

 
Det betragtes som væsentlig misligholdelse af samarbejdsaftalen, hvis opsætningen ikke følger 
reglerne. Er fejlen ikke udbedret inden for en time efter forholdet er bemærket, medfører det 
øjeblikkelig lukning og nedpakning af staden samt bortvisning uden kompensation for evt. mistet 
indtjening. 
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7. Opsætning og nedpakning 
 

7.1. Opsætningen kan ske tirsdag d. 20. juni kl. 9.00 - 19.00, onsdag d. 21. juni kl. 9.00 – 19.00 og 
torsdag d. 22. juni kl. 8.00 – 11.00 / 14.00, hvor staden skal være fuldstændig færdig og godkendes 
af LN. 

 
7.2. I forbindelse med åbning af madstaderne vil alle madstader blive tjekket og vurderet i forhold til: 

 Certificering jf. BEK nr. 880 
 Stormsikker opsætning 
 Elektriske installationer 
 Gastilslutninger og oplag 
 Øvrig brandsikkerhed 
 Fødevaresikkerhed 
 Kasseapparat 
 Udseende 

 
7.3. Tidspunkt for ankomst og påbegyndelse af opsætning skal aftales med COPENHELL’s 

stadeansvarlige, og opsætning må først påbegyndes efter pladsanvisning fra stadeansvarlig. Der 
kan forekomme ventetid.  

 
7.4. Nedtagning og oprydning kan påbegyndes efter festivalpladsen er lukket lørdag nat, og skal være 

afsluttet senest søndag kl. 16.00.  
 

7.5. Når stadepladsen er ryddet skal den besigtiges og godkendes af COPENHELLs stadeansvarlige 
for at depositum kan tilbagebetales. 

 
 
 

8. Vand 
 

8.1. Der er mulighed for tilslutning til koldt brugsvand i drikkevandskvalitet via slange med 3/4” 
kuglehane ført til staden. 

 
8.2. Der er ligeledes tilgang til afløb eller spildevandstank via slange fra staden. 

 
8.3. Stadehaver skal selv medbringe vaske, haner, tilslutningsmateriel mm. samt pumpe/kværn til afløb 

med mindre andet er aftalt, og fremgår af denne kontrakt. 
 

8.4. Godkendt tilslutning til brugsvand/spildevand er stadehavers ansvar med mindre andet er aftalt, og 
fremgår af denne kontrakt. 

 
 
 

9. Strøm 
 

9.1. Stadehaver får adgang til den bestilte mængde strøm. 
 
9.2. Alle behov omkring elektricitet er på forhånd specificeret i det af stadehaveren udfyldte 

ansøgningsskema. Anvisninger fra elektrikeren/ COPENHELLs personale skal følges.  
 

9.3. Ulovlige tilslutninger, defekt materiel og lign. medfører øjeblikkelig afbrydelse af strømtilslutningen. 
Se ’STRØM & VAND COPENHELL 2017’ for yderligere oplysninger og regler vedr. medbragt 
elektrisk materiel og tilslutning heraf. 

 
9.4. Stadehaver hæfter alene for ethvert erstatningsretligt og kontraktansvar som direkte eller indirekte 

følger af stadehavers ulovlige tilslutninger, defekt materiel eller anden grov uagtsomhed. 
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9.5. Der er konstant strøm til alle stadehavere fra onsdag kl. 10.00 til søndag kl. 12.00, hvor strømmen 

afbrydes endeligt. Der er ikke mulighed for strøm før onsdag kl. 10.00. 
 

9.6. LN hæfter ikke for stadehavers evt. tab ved periodevise nedbrud på el-nettet.  
 
 
 
 

10. Gas  
 
10.1. Brugen af F-gas skal begrænses til et minimum og der bør udelukkende benyttes 11kg 

gasflasker. Det er ikke alle steder på festivalen, at der er plads til tilslutning af større gasflasker 
uden for teltet/vognen. 
 

10.2. Ved tilladelse til brug af mere end 5 blus i staden kræver det: 
 

 at der indsendes en målfast inventaropstillingsplan. 

 at der opsættes godkendt håndildslukker ved hver udgang. 

                 at der efter solnedgang er belyste flugtvejsskilte. 

               at der etableres ventilation grundet ophobning af kulilte. Der skal opnås gennemtræk i teltet. 
 

10.3. F-gas, som ikke er i brug skal opbevares i dertil indrettede fælles gasoplag. Der må ikke være 
lager i eller bag staden. 

 
 
 

11. Renhold 
 

11.1. Det er i fælles interesse, at området omkring madstaderne holdes rent og pænt, da dette 
fremmer salg og positivt indtryk af madstader og COPENHELL som helhed. 

 
11.2. Stadehaver bærer alene ansvaret for at holde staden og området omkring staden og minimum 

10 meter ud fra facaden rent og pænt. Eventuelle borde og bænke skal løbende tørres af og affald 
fjernes fra jorden. 

 
11.3. Stadehaver har pligt til at opstille et passende antal synlige skraldespande, som stadehaver 

skal tømme løbende efter behov. 
 

11.4. Indsamlet skrald samt skrald fra produktion skal afleveres i lukkede sække på anviste 
opsamlingspunkter løbende under hele arrangementet.  
Der må IKKE opbevares skrald bag staden. 

 
11.5. Når nedpakning og oprydning af madstaden er endeligt tilendebragt skal LNs stadeansvarlige 

kontaktes for godkendelse af oprydning. INTET må efterlades på festivalens område på nær alm. 
renovation bragt til containerpladsen. 

 
 
 
 

12. Kørsel 
 

12.1. Kørsel på festivalområdet er kun tilladt udenfor åbningstid og udelukkende med specifik 
skriftlig kørselstilladelse. 

 
12.2. Køretøjer skal være ude fra festivalpladsen senest 1 time før åbning alle tre festivaldage. 
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12.3. Parkering af køretøjer i forbindelse med staderne og på pladsen er forbudt.  Der stilles 1 

parkeringsplads på særligt parkeringsområde til rådighed. 
 
 
 
 
 

13. Offentlige hensyn vedr. fødevarer og sikkerhed 
 

13.1. Stadehaver har pligt til at servering, produktionslokaler samt tilberedning og opbevaring af 
madvarer samt egenkontrol opfylder Fødevarestyrelsens og Levnedsmiddelkontrollens til enhver tid 
gældende regler. 

 
13.2. Stadehaver har ligeledes pligt til at følge de gældende love og retningslinjer vedr. 

festivalsikkerhed. 
 

13.3. Anvendes gas eller grill eller anden form for åben ild skal alle forbehold og regler følges til 
punkt og prikke.  

 
13.4. Samtlige madstader skal have godkendt brandslukningsudstyr i staden. 

 
 

13.5. Stadehaver hæfter selv for eventuelle bøder fra Fødevarestyrelsen, SKAT, politi eller andre 
myndigheder.  

 
 
 
 
 

14.  Ansvar 
 

14.1. Stadehaver er alene ansvarlig for stadepladsen, eget materiel og varer og kan ikke drage LN 
til ansvar for tyveri, brand, bortkomst og hærværk. 

 
14.2. Stadehaver er endvidere alene ansvarlig for personskade på stadehavers, LN’s ansatte eller 

festival gæster, som skyldes handlinger eller undladelser fra Stadehaver eller Stadehavers 
ansattes side. 

 
14.3. Det er et krav, at Stadehaver har en ansvarsforsikring, gældende i hele perioden. 

 
14.4. Der er runderende vagtpersonale på pladsen både dag og nat fra onsdag d. 21. juni kl. 10.00 

til og med søndag d. 25. juni kl. 16.00, dog kan LN ikke garantere for stadehavers ejendele, som 
derfor opbevares på Stadehavers eget ansvar. 

 
14.5. Stadehaver er ansvarlig for alt materiel, som LN eller underleverandør stiller til rådighed. 

 
14.6. Stadepladsen må hverken helt eller delvist sælges eller på anden måde overdrages til andre.  

 
14.7. Stadekontrakt skal forefindes på stadepladsen, og skal på forlangende forevises 

COPENHELLs stadeansvarlige og/ eller offentlige myndigheder. 
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15. Tilsyn 
 

15.1. COPENHELL fører løbende tilsyn med stadehavers overholdelse af regler samt de i 
kontrakten aftalte forhold.  

 
15.2. Eventuelle anvisninger fra COPENHELLs stadeansvarlige, teknikere og anden offentlig 

myndighed under festivalen skal straks efterleves. 
 

15.3. Ved misligholdelse af nærværende aftale eller brud på regler og anvisninger i forbindelse med 
afvikling af COPENHELL 2015, inddrages det indbetalte depositum. 

 
 
 
 

16. Betaling 
 

16.1. Prisen for stadepladsen udgøres af en kombination af up-front basispris plus evt. tilkøb af 
ekstra facademeter, strøm, serviceydelser samt leje af div. materiel. (faktureres og betales inden 
festivalen) samt en %afregning af stadens samlede omsætning fratrukket basisleje samt tilkøb af 
facademeter og strøm (faktureres og betales efter festivalen). 

 
16.2. Madstadens omsætning skal dokumenteres ved aflevering af ’kassestrimmel’/ dagsrapport 

ved lukketid hver aften under festivalens afholdelse. 
 

16.3. Alle stadehavere under COPENHELL er forpligtet til at benytte kasseapparat ved samtlige 
transaktioner.  

 
16.4. Alle stadehavere er ligeledes forpligtet til at tage imod dankortbetaling. 

 
16.5. Ved strømnedbrud eller anden årsag til manglende brug af kasseapparat, er det stadehavers 

ansvar at orientere COPENHELLs stadeansvarlige herom øjeblikkeligt og notere samtlige 
transaktioner på anden vis.  

 
16.6. Ved manglende af LN godkendt dokumentation på periodevis eller totale dagsomsætninger 

forbeholder LN sig retten til at anslå stadens omsætning. 
 

16.7. LN kan til enhver tid efter festivalen forlange at få indsigt i stadehavers samlede regnskab i 
forbindelse med deltagelse ved COPENHELL 2017.  

 
 

16.8. Indbetaling af stadelejen skal ske til LN senest 14. dage efter fakturering.  
 
16.9. Ved for sen indbetaling kan stadeplads umiddelbart sælges videre til anden side. 

 
16.10. Procentafregningen faktureres umiddelbart efter COPENHELL med en betalingsfrist på netto 

8 dage. 
 

16.11. Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter Copenhell, hvis alle regler er overholdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


