
1. OM MESSEN 
Miljø & Teknikk 2019 er en utstilling samt seminarer 
og andre faglige aktiviteter, og omfatter fagområdene:

* Avfall og gjenvinning

* Bygg og eiendom, forvaltning, drift og vedlikehold

* Brann, sikkerhet og beredskap

* IT, kart og geodata

* Plan- og byggesak

* Vann, avløp og overvann

* Veg og utemiljø, parker, idretts- og grøntanlegg

2. STANDPLASS 
Alternativ 1: Standplass leies ut som åpent areal  
hvor utstiller selv bygger standen i sin helhet.  
Vegger tillates ikke bygget mot felles-/gangarealer  
uten etter skriftlig avtale med arrangøren. Stand i  
to etasjer må på forhånd godkjennes av Norges 
Varemesse, med tanke på konstruksjon, rømnings- 
forhold og brannbelastning. Tegninger med nøyaktige 
mål må sendes inn. 

Alternativ 2: Standard stand omfatter vegger mot 
hallveggene og nabostand, teppe på gulv, elektrisk 
opplegg med 1-2 doble stikkontakter, tilkobling og 
forbruk av elektrisk kraft, maks 3kw 1-fas, belysnings- 
armatur, standard firmaskilt og rengjøring av standen.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 
Se miljoogteknikk.no for priser på standleie. 
 
Registreringsavgiften pr. hovedutstiller er NOK 5 145.  
I de tilfeller hvor flere bedrifter deler stand, må hver av 
medutstillerne betale registreringsavgift på NOK 2 500. 

Registreringsavgiften faktureres løpende etter mottatt 
påmelding, med en betalingsfrist på to uker. Standleien 
faktureres med 50% etter 3. september 2018 og res-
terende 50% faktureres etter 15.januar 2019, med en 
betalingsfrist på to uker. Mva kommer i tillegg til alle 
nevnte priser. Unnlatelse av å innfri betalingsbeting- 
elsene kan medføre tap av det tildelte standareal.  
Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

4. PÅMELDING OG KANSELLERING 
Påmeldingsfristen er 03.12.18. Utstillere påmeldt etter 
fristens utløp risikerer at de ikke kommer med i messe- 
katalogen. 

Påmelding gjøres på miljoogteknikk.no. Mottatt 
påmelding er bindende, og utstiller hefter for registre-
ringsavgiften og standleien for det reserverte arealet. 

Utstillere tilbys plass i påmeldt rekkefølge. Endringer 
kan forekomme av hensyn til den samlede arealbruk. 
Arrangøren alene avgjør dette. 

Dersom utstillingen blir fulltegnet før fristens utløp, for-
beholder arrangøren seg retten til å avslutte registrer- 
ingen av utstillere eller eventuelt redusere påmeldt areal. 
Arrangøren alene har anledning til å avvise påmeldinger. 

Dersom arrangøren klarer å disponere et eventuelt 
kansellert areal til en annen utstiller, vil den opprinnelige 
leietaker bli godskrevet standleien. Registreringsavgiften 
blir ikke refundert.

5. DISPONERING AV STANDAREALET 
Bare varer og tjenester som omfattes av utstillingens 
fagområder kan vises på utstillingen. Arrangøren alene 
har anledning til å fjerne varer og tjenester som ikke 
dekkes av utstillingens hovedområder. Utstilte gjen-
stander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden 
uten arrangørens skriftlige samtykke. 

Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av 
audiovisuelt utstyr, stemmeforsterker mm må utføres 
uten sjenanse for nabostands og omgivelser. Eventuelle 
klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet. 

Plakater mm kan ikke settes opp utenfor tildelt stand- 
areal. Vareprøver, reklamemateriell og publikasjoner 
må kun deles ut fra egen stand. Det er ikke tillatt å 
foreta utdeling av reklamemateriell o.l. i utstillingens 
fellesområder, eller utenfor inngangene til Norges 
Varemesse. 

Fremleie er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta 
på utstillingen.
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6. TRANSPORT, MONTERING OG DEMONTERING 
Utstilleren må selv sørge for all transport, montering, 
demontering, oppbevaring, pakking og bortkjøring av 
egne varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstill-
eren må være godt merket med navn og standens 
nummer. Dersom utstillingen ikke er demontert og 
standen ryddet innen demonteringstidens utløp, kan 
arrangøren besørge dette for utstillers regning og risiko.

7. RENHOLD 
Arrangøren besørger renhold av innendørs og 
utendørs publikumspassasjer og vanlig renhold av 
standard stands. Ekstra renhold må bestilles spesielt 
og utføres for utstillers regning.

8. PARTENES ANSVAR FOR SKADER, MANGLER    
OG TYVERI 
Utstilleren er ansvarlig for skader som påføres bygninger, 
innredninger, anlegg og personer. Myndighetenes og 
arrangørenes anvisninger og instrukser må følges nøye. 

Mangler eller problemer som skyldes omstendigheter 
som arrangøren selv ikke råder over, slik som leveranse 
av strøm, vann, tele- og datalinjer o.a., medfører ikke 
rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av 
standleie. 

Arrangørene besørger vanlig vakthold fra monterings-
tidens start til demonteringstidens slutt, men påtar 
seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr eller tredje 
persons eiendeler. Utstiller må selv dekke alle nød-
vendige forsikringer.

9. REGLEMENT 
Utstilleren forplikter seg til å følge reglementet for 
Norges Varemesse. Reglementet sendes utstillere 
sammen med tekniske papirer. Det forutsettes 
forøvrig at utstiller overholder norske lover, og  
innhenter alle nødvendige tillatelser fra ansvarlige  
myndigheter i forbindelse med utstillingen.

10. RETT TIL AVLYSING 
Arrangøren har rett til å avlyse utstillingen, forutsatt  
at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn 
regnes for eksempel at det melder seg på et ufor- 
svarlig lavt antall utstillere eller at publikumsbesøket 
blir uforsvarlig lavt. Før en avlysing skal påmeldte  
utstillere så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. 
Ved avlysing refunderes innbetalt standleie.  
Registreringsavgift eller kostnader for ev egenarbeid  
i forbindelse med utstillingen refunderes ikke. 
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