Retningslinjer for bruk og utleie av kommunens parker, friområder, utendørs
anlegg og gategrunn Gjøvik kommune
Hovedprinsipper
Retningslinjene skal regulere bruken av kommunens parker, friområder og utendørs anlegg
Parker, friområder og utendørs anlegg skal så langt råd er være tilgjengelig for alle kommunens
innbyggere og besøkende. Aktiviteter og arrangementer skal være til berikelse og glede for
kommunens innbyggere og gjenspeile mangfold i befolkning og aktiviteter. Særlig skal barn og
ungdoms behov tilgodesees.
Kommunen ønsker arrangementer som gjenspeiler kommunens verdier om lik behandling av alle
uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsdyktighet og etnisk opprinnelse. Parker og
friområder skal ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper eller deler av befolkningen.
Anleggene er primært prioritert til fritids- og rekreasjonsformål og vil normalt bli stilt til gratis
disposisjon for frivillige organisasjoner som skal benytte dem til dette formålet.
For kommersielle leietakere er det fastsatt egne leiepriser.
Arrangementer og aktiviteter skal ikke være til unødig belastning for omgivelsene. Avdeling for
bymiljø vil løpende vurdere det totale antall arrangementer som bør tillates for det enkelte anlegg og
fastlegge eventuelle begrensninger utifra erfaringsgrunnlag slitasje på parkene og belastning for
beboere. Ved behov eller ved større og/eller støyende arrangementer skal bruker/leietaker varsle
naboer på avtalt vis.
Ingen leietakere må utestenges av religiøse eller politiske grunner forutsatt at de oppfyller kravene
om ikke diskriminering.
For politiske/religiøse demonstrasjoner er borggården foran Rådhuset og Gamletorvet mulige
arenaer. Det må innhentes tillatelse fra Gjøvik kommune. Demonstrasjoner skal også varsles politiet.

Uteområder – og bruk
Jernbaneparken – skatepark, scene,
trafikknutepunkt
Minnelunden i Minneparken – minnesmerke
over falne og 22. juli
Huntonstranda – parkeringsplass med tilliggende
tur og rekreasjonsområde
Gjøvik Gård – utendørscene
(Tjeneste Kultur leier ut området)
Borggården foran rådhuset – plass foran
rådhuset (for tiden stengt i forbindelse med
rehabilitering)
Gamletorvet

Underholdning, idrett- og fritidsaktiviteter
Minneseremonier, markeringer offentlige
høytidsdager i tråd med minnesmerkene og
tradisjonene for Minneparken.
Sirkus, tivoli, større innstallasjoner og aktiviteter
som krever større områder
Musikk, teater, underholdning
Politiske/religiøse markeringer

Fastland/Hovdebakken – utebad, sandvolleyball
skibakke, skileikeområde
Bassengparken – tur og rekreasjonsområde
Øverby – tur- og rekreasjonsområde, skiløyper,
rulleskiløyper
Hovdetoppen - friluftsområde
Fredvika
Vikenstranda
Storgata/Gågata
(Byen Vår Gjøvik leier ut Storgata)

Skibladnerkaia/brygga

Idrett- og fritidsaktiviteter - Underholdning
Idretts- og fritidsaktiviteter - Underholdning
Idrett- og fritidsaktiviteter
Idrett- og fritidsaktiviteter – Underholdning
(Brylupp – konserter – bursdager osv)
Idretts- og fritidsaktiviteter – Underholdning/
Musikkfestival?
Fritidsaktiviteter
Handel, sosial møtearena, politiske stands

Rekreasjonsområde – Underholdning

Utleiemyndighet og utleieregler
Ved ønske om å leie parker, friområder og utendørs anlegg skal Gjøvik kommune ved avdeling for
Bymiljø kontaktes.
I tilfeller hvor to eller flere leietakere ønsker samme område på samme tidspunkt, skal det legges
vekt på lokal tilhørighet, egennytte for kommunens innbyggere og opparbeidet tradisjon i forbindelse
med det enkelte arrangment.
Arrangementer i parker, friområder og utendørs anlegg skal som hovedregel være alkoholfrie.
For å begrense støy- og luftforurensing fra dieselaggregater forplikter våre leietakere å benytte seg
av faststrøm der det er mulig.
Av hensyn til forsøpling og misbruk av helium som er en begrenset ressurs forbys ballongsalg og
ballongslipp ved arrangementer på kommunal grunn.
Ved store arrangementer vises det til veileder for sikkerhet ved store arrangementer:
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-vedstore-arrangementer/
Saker av prinsipiell karakter skal fremlegges for Utvalg for kultur og teknisk. Klager på administrative
vedtak kan fremlegges for utvalget til behandling.
Rådmannen gis fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser i tråd med retningslinjene.
For søknads- og meldeplikt for arrangement på eller utenfor offentlig sted se kommunens
politivedtekter:
https://lovdata.no/dokument/PV/forskrift/2015-02-09-101

