
GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV 
SKRIVERPARKEN  

 

 

Skriverparken er et åpent offentlig park- og friluftsområde, driftet og vedlikeholdt av Øvre Eiker 

kommune. Parken er valgt til kommunens “Tusenårssted” 

 

1. Arealet som stilles til disposisjon til arrangementer er avmerket på kart. Området kan kun 

benyttes til det formål det er søkt om. 

 

Dersom arrangementet vil strekke seg over et større areal av parken skal Nøstetangen museum 

involveres i planleggingen. 

 

2. Leietaker må til enhver tid rette seg etter varige/midlertidige anvisninger og bestemmelser gitt 

av politi og kommunal myndighet. Det kreves tillatelse fra politiet for arrangement som antas 

å samle et stort publikumstall 

 

3. For arrangement på helligdag mellom kl. 0600-1300 må det sendes søknad til politiet om 

dispensasjon fra lov om helligdagsfred. 

 

4. Det kreves tillatelse fra brannvesenet dersom det skal benyttes: fyrverkeri, brannfarlig gass i 

en eller annen form, fakkeltog, og for telt o.l. som har plass til mer enn 150 personer. 

 

5. Det må sørges for fri ferdsel for utrykningskjøretøyer o.l. 

 

6. Ved frambud av næringsmidler avklares/meldes dette til Mattilsynet  

 

      8.  Ved bruk av høyttaleranlegg/musikkanlegg skal lydnivået holdes på et akseptabelt  

           lydnivå slik at det ikke er til sjenanse for andre brukere eller naboer.  

 

9.  Alt elektrisk utstyr som benyttes må være i forskriftsmessig stand. Tilkobling må  

avtales med Veg og park. 

 

     10. Det tillates ikke å feste plakater, klistremerker, bannere m.m. på faste installasjoner  

(master, trær, o.l.) Arrangør er ansvarlig for eventuelle skader på vegetasjon, installasjoner og 

utstyr i leietiden. 

 

11. Hjelp oss å holde parken ren!  
Det må sørges for opprydding/renhold og for  

avhending av eget avfall etter endt  arrangement. Offentlige avfallsstativer må ikke brukes til 

dette formål. Alt utstyr må fjernes. Dersom renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende vil 

Øvre Eiker kommune besørge dette for leietakers regning. 

 

     12. Det må vises hensyn overfor den alminnelige ferdsel og øvrige aktiviteter som foregår i  

           området. Camping på området er ikke tillatt. 

 

13. Parkering skal kun skje på skiltede/merkede plasser. Parkering i parken er ikke tillatt.  

      Inn- og utkjøring av utstyr kan tillates på gangveien. 

 

     14. Arrangør er selv ansvarlig for eget utstyr. 

 

 


