
Informasjon til arrangør fra Vei og park, Narvik kommune 
 
1. GENERELT 

1.1.  Veg og park forvalter de aller fleste offentlige veg- og parkarealer i 
sentrumsområdene. Ved søknad om arrangementer som omfatter vegareal, kan 
søker gå inn på www.vegkart.no og finne informasjon om vegholder. Kv er 
kommunale veger som kommunen er ansvarlig for. Europaveg (Ev) og 
fylkesveg (Fv) har hhv. staten og fylkeskommunen ansvaret for. 

  
1.2.  Veg og park er positive til arrangementer som fører til liv og røre. Hvorvidt Veg 

og park kan gi tillatelse til den ønskede bruken av arealene, er avhengig av flere 
faktorer. Særlig klimatiske forhold, driftsmessige hensyn, fremkommelighet, 
tilgjengelighet og trafikksikkerhet skal hensyntas. 

 
 
2.    TIDSPERSPEKTIV 

2.1. Arrangementer som planlegges gjennomført på arealer som er offentlige 
(kommunale veger, plasser, parker o.l.) skal avklares med Veg og park så god 
tid i forveien som mulig. Behandlingen vil kunne ta noe tid. 

 
 

3.    BESKRIVELSE 
3.1. For å ta stilling til søknaden må Veg og park ha en beskrivelse og situasjonskart 

i målestokk, som viser de planlagte aktivitetene med målsatt omfang, tidsrom 
og varighet. 

 
3.2. Skjemaet Søknad om aktivitet i offentlig trafikkareal på kommunens nettsider, 

kan med fordel benyttes, men det er i hovedsak beregnet for mindre og 
kortvarige aktiviteter. 

 
 

4.    ORDEN OG RENHOLD 
4.1. Politivedtekter for Narvik er gjeldende. 
  
4.2. Arealene som skal benyttes og, om nødvendig, omkringliggende områder skal 

tilbakeføres til minimum like god stand som de hadde før arrangementet startet. 
Det innebærer plukking av søppel og fjerning av søl og tilgrising. 

  
4.3. Ved arrangementer som genererer mye avfall skal det skaffes til veie et 

tilstrekkelig antall søppelbokser/konteinere. 
 
 

5.   SÆRSKILT OM VEGAREALER 

http://www.vegkart.no/


5.1. Dersom aktiviteten omfatter offentlig trafikkareal, utløser dette særskilte krav jf. 
håndbok N301 om varsling og sikring. Søker må da selv inneha, eller gjøre 
avtale med entreprenør som innehar, tilstrekkelig kompetanse.  

  
6.    SÆRSKILT OM PARKAREALER 

6.1. Ved søknader om aktiviteter som omfatter parkmessig opparbeidede områder, 
f.eks. Torvområder, rådhusplass og bypark, så vil vi utvise skjønn der 
gartnerfaglige betraktninger blir lagt til grunn. 

  
6.2. Aktivitet på Festplassen og i Haikjeften må avklares med Narvikgården tlf. 76 97 

72 80 og enhet Samfunnskontakt og service tlf. 76 91 20 00. 
  
6.3. Ferdsel eller oppstilling av kjøretøy er ikke tillatt i noen parker, torg eller plasser 

uten særskilt tillatelse. Årsaken er blant annet risikoen for skader på både 
grønne arealer, natursteinselementer, minnesmerker og anlegg i grunnen (f.eks 
vannbåren varme på Parkhalltaket).  

  
6.4. Produksjon og servering av mat skal om nødvendig avklares med de rette 

myndigheter. Slik aktivitet kan ikke foregå på plasser og i parker, uten særskilt 
godkjenning med vilkår om tildekking av underlaget og ev. andre tiltak. 

 
 

7.    ØKONOMI 
7.1. Offentlige arealer er omfattet av et politisk vedtatt gebyrregulativ. Det må 

således påregnes faktura basert på tids- og arealbruk. 
 
7.2. Skader på offentlig eiendom som kan tilskrives arrangementet og aktivitetene, 

må  påregnes utbedret for arrangørens regning. 

  

 


