
GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV  
VESTFOSSEN PARK  

 

Vestfossen park er en åpen offentlig park som eies, driftes og vedlikeholdes av Øvre Eiker 

kommune. Park- og trafikkområdet ble rustet opp i perioden 2014-2016. Tillatelse til bruk av 

arealene kan gis etter søknad.  

 

Park- og trafikkområdet er inndelt i tre soner: 

 

Sone 1: Arrangements- og aktivitetsparken 

Her er det tilrettelagt for arrangementer på den store hellebelagte plassen, og det er tilkobling 

for strøm.  

 

Sone 2: Prydparken med musikkpaviljongen 

Denne delen av parken med plener, gangstier og blomster er beregnet til rolig opphold og her 

vil det kun være aktuelt å bruke musikkpaviljongen til dertil egnet arrangement. Her er det  

mulighet for tilkobling til strøm. 

 

Sone 3: Trafikkområde/bussterminal 

Området består både av bussterminal, parkeringsplass og plen/blomsterbeplantning. Kan 

benyttes til enkelte større arrangementer. 

 

 

For bruk av bruk av arealene gjelder følgende generelle vilkår: 

1. Arealet som stilles til disposisjon til arrangementet er avmerket på vedlagt kart. 

Området kan kun benyttes til det formål det er søkt om. 

 

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. I Møllergata skal det opprettholdes trafikk til og fra jernbanens parkeringsplass. 

Annen bruk må avtales spesielt. 

 

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

om dispensasjon fra lov om helligdagsfred. 

 

5. 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. 

 

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

 

7. 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  

avtales med Veg og park. 
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 10. Det tillates ikke å feste plakater, klistremerker, bannere m.m. på faste installasjoner  

(master, stolper, trær, o.l.) Likeledes er det ikke tillatt å forankre installasjoner i 

grunnen, dvs asfalterte eller hellebelagte flater. Arrangør er ansvarlig for eventuelle 

skader på vegetasjon, installasjoner og utstyr i leietiden. Arrangøren er selv ansvarlig 

for eget utstyr. 

 

10. 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. Dersom 

renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende vil Øvre Eiker kommune besørge dette 

for leietakers regning. 

      

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

      Inn- og utkjøring av utstyr kan tillates etter avtale. 

 

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

           området. 

 

 

 

 

 

 

Lykke til med arrangementet! 

 

 

 


