
Utleieregler for Son torg og Glenneparken 
 

1. Glenneparken: 

 Er utformet som grønn rekreasjonspark med tilknytning til gangbrygge og sjøen. Det 

er tilrettelagt for lek og rekreasjon. Området leies kun ut til tilfeldige arrangement. 

 

2. Son torg: 

 Fornminneområde: Arkeologiske funn er rekonstruert i overflaten av Akershus 

fylkeskommune. Akershus fylkeskommune har innført begrensning i bruk av 

maskinelt utstyr og bilkjøring over fornminnene. Dette betyr at området som er 

inngjerdet med pullerter, ikke kan benyttes til parkering. Området kan ikke driftes på 

vanlig måte, det må for eksempel snøryddes med håndholdt redskap. Pullertene mot 

vest, dvs. mot kaifronten og mot juletrefoten, er demonterbare. Overflaten her 

tilfredsstiller ikke krav til universell utforming, men fremstår likevel med flat og 

gangbar overflate. Dette arealet kan leies ut fast og/eller tilfeldig. 

 

3. Hjørnet ved Torvgården:  

 Ved næringslokalets inngangsparti er det et avgrenset areal. Dette arealet kan leies ut 

fast. 

 

4. Adkomstvei: 

 Langs torgets sørside, dvs. parallelt med Torvgården, er det adkomst for kjøretøy til 

havnekontor og seilforening, samt til parkering. Dette arealet kan leies ut kun til 

tilfeldige større arrangement der hele torget leies ut. 

 Kjøretøy er ikke tillatt innenfor pullertene.  

 Framkommelighet på gangveitrase tilpasset rullestolbrukere skal ikke påvirkes. 

 

5. Storgata v/Son torg: 

 Storgata har en sammenhengende overflate med Son torg og kan ses på som en del av 

Son torg. Dette arealet kan leies ut kun til tilfeldige større arrangement der hele torget 

leies ut. 

 

6. Vintervedlikehold: 

 Vestby kommune vintervedlikeholder ikke innenfor pullertene på Son torg. All 

snømåking og strøing i dette område må skje med håndholdt utstyr. 

 

7. Endring av anlegget: 

 Endringer av anlegget skal ikke skje uten Vestby kommunes tillatelse. Dersom 

kjetting mellom pullertene fjernes midlertidig skal Vestby kommune godkjenne dette.  

 

8. Parkering: 

 Mot vest, dvs. mot dampskipskaia, er det avsatt til 11 parkeringsplasser. Dette arealet 

kan leies ut kun til tilfeldige større arrangement der hele torget leies ut. 

 

9. Saksbehandling av søknader: 

 Resultatområde kultur ved utleiekontoret saksbehandler søknader om leie av de 

ovennevnte områder. 

 



 Resultatområde kommunalteknikk saksbehandler søknader om leie av trafikkarealer 

generelt. 

 

10. Aktuelle leieformer: 

 Faste avtaler som varer i maksimum en sesong. En sesong defineres fra 1. april til 1. 

oktober. Søknadsfrist 1. februar hvert år. 

 Tilfeldig leieavtaler som varer fra noen timer til noen dager 

 

11. Krav til leietaker: 

 Leietaker skal rydde arealene med en gang leietiden er over.  

 All søppel skal ryddes og kjøres vekk av leietaker.  

 Ved arrangement der Storgata stenges for trafikk skal leietaker sette opp manuelle 

bommer og ha merket vakt ved bommene så lenge gata er stengt.  

 Dersom leietaker må sette opp gjerde i forbindelse med arrangementet skal disse 

plasseres innenfor omsøkt leieområdet.  

 Ved store arrangement må leietaker leie inn festivaltoalett på egen regning.  

 Leietaker skal tenke estetikk for omsøkt leieområdet.  

 Leietaker har ansvaret for et godt naboskap i leietiden og naboer skal varsels om støy 

osv.  

 Leietaker skal ha fokus på at arrangementet skjer ved vannkanten og ta nødvendige 

sikkerhetsklareringer i forhold til dette.  

 Leietaker har ansvar for sikkerhet hva gjelder brann og førstehjelp for sitt 

arrangement. 

 

12. Relevant sentralt og lokalt regelverk skal følges! 

 

13. Sikkerhetsplan: 

 Ved større arrangement lages en egen sikkerhetsplan utarbeidet av Vestby kommune. 

 

14. Betaling: 

 Betalingsregulativ for Son torg og Glenneparken ligger i rådmannens forslag til 

handlingsprogram og behandles hvert år i siste kommunestyre før jul. 

 Ved leie av avgiftsbelagte p-plasser på Son torg skal eventuelle tap dekkes inn. 

 

 

 

 

 

 


