REGLER FOR BRUK AV JØRPELANDSHOLMEN TIL ARRANGEMENT MM.

Vedtatt av Kommunestyret i sak 64/18 den 12.12.2018.
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KAPITTEL I – FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
§ 1. Formål
Jørpelandsholmen skal først og fremst benyttes til å fremme folkehelsen og til rekreasjon.
Regelverket skal tilrettelegge for at et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for allmennheten kan
finne sted på Jørpelandsholmen nevnt i punkt 2. Samtidig skal det sikres at aktivitetene ikke
medfører betydelig unødig sjenanse eller medfører unødvendig hinder for den faste virksomheten
som foregår på holmen, dyr som beiter, drift og vedlikehold, etc. Reglementet evalueres årlig.
§ 2. Virkeområde
Alle arrangementer o. l. som gjelder midlertidig organisert aktivitet omfattes av reglene. Dette
gjelder festivaler, opptredener, konserter, forestillinger, religiøse seremonier, midlertidig
utplassering av kunst og utsmykninger, demonstrasjoner, servering, kommersielle arrangementer,
idrettsarrangementer, m.m.

KAPITTEL II – SAKSBEHANDLING
§ 3. Krav om søknad og tillatelse
Arrangementer o. l. kan ikke gjennomføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen, og at
kommunens tillatelse er gitt.
Søknad om bruk av Jørpelandsholmen til arrangementer etc. sendes til Strand kommune ved Kultur.
§ 4. Søknadstidspunkt
Søknader vil bli behandlet fortløpende. Det kan søkes om arrangementer for inneværende år og det
påfølgende året.
Søknader bør senest være Strand kommune i hende, 4 uker for større arrangementer og 1 uke for
mindre kulturarrangementer, før arrangementet skal finne sted.
§ 5. Søknaden
Lag, foreninger, organisasjoner, o.l., samt privatpersoner og kommersielle aktører kan søke om
tillatelse til å bruke Jørpelandsholmen til arrangementer o. l. som nevnt i § 2.
Søknad om bruk av Jørpelandsholmen skal være skriftlig og må inneholde:
1. Hvem som søker og eventuell kontaktperson, fødselsnummer, evt. organisasjonsnummer
2. Formål
3. Arrangementssted vist på kart, foto e. l. som angir områdets yttergrenser
4. Arrangøren skal synliggjøre i søknaden hvordan det skal legges til rette for allmenheten kan
benytte holmen under arrangementet
5. Tidsrom for arrangement
6. Arrangementstype
7. Program, dersom dette foreligger
8. Bruk av innretninger og utstyr, behov for riggdager, kjøring til holmen
9. Planlagte sikkerhetstiltak
10. Parkering
11. Andre relevante opplysninger
12. Hvordan arrangementet skal gjennomføres av hensyn til HMS (helse, miljø og sikkerhet)
13. Søknaden kan ikke behandles før den er komplet og anses endelig avgjort når
tildelingsbrev er undertegnet
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Det er ikke nødvendig å søke om bruk av Jørpelandsholmen til småskala-arrangementer, eks. i regi av
skoler, barnehager, klasser («bli kjent dager», skoleavslutninger) eller barnebursdager, etc.
§ 6. Definisjoner
Større kulturarrangement: Med større kulturarrangement menes et organisert arrangement der det
nyttes scene og elektrisk forsterket lyd, og eventuelt større telt eller lignende. Arrangementet er
enten åpent for allmennheten eller et lukket arrangement der det kreves inngangspenger.
Arrangementet vil fylle/benytte hele eller deler av Jørpelandsholmen, og kan ha en varighet i inntil 3
dager.
Mindre kulturarrangement: Med mindre kulturarrangement menes et organisert arrangement av
kortere varighet. Arrangement med bakgrunn i ytringsfriheten, politiske
markeringer/demonstrasjoner, kunstneriske opptredener uten vesentlige installasjoner,
idrettsarrangement som er åpne og gratis for publikum m.m. Aktiviteten er normalt ikke
sponsorprofilert. Normalt vil et mindre kulturarrangement kun oppta en mindre del av
Jørpelandsholmen, og ha en varighet inntil 3 timer.
§ 7. Retningslinjer for vurdering av søknader
Generelle bestemmelser
Ved behandling av søknadene skal det legges vekt på at både det enkelte arrangement/ene samlet
skal ivareta de hensyn som fremgår av formålsbestemmelsen jf. § 1.
Kulturarrangement og aktiviteter
Alle arrangementer er tillatt på Jørpelandsholmen med aksept ifra Kultur, med unntak av festivaler
med alkohol over flere dager. Salg er i utgangspunktet ikke tillatt utenom kulturelle arrangementer.
Det er tillatt med transport av utstyr til Jørpelandsholmen i tilknytning til større
kulturarrangementer som har fått tillatelse ifra Kultur. Jørpelandsholmen skal alltid være åpen for
allmennheten. Ved arrangement hvor deler av Jørpelandsholmen blir beslaglagt (konserter o.l.), må
arrangøren sørge for at den øvrige delen av holmen er tilgjengelig for allmennheten.
§ 8. Tillatelsens innhold
I tillatelsen skal det fremgå:
1. Hvem som får tillatelse
2. Hvilket område tillatelsen gjelder
3. Bruksperiode
4. Hvilke(n) aktivitet(er) som tillates
5. Øvrige utlånsbetingelser med henvisning til kapittel III
6. Bruk av privat bil til transport av utstyr ut til holmen må underlegges en egen tillatelse ifra
bygg & eiendom
§ 9. Klage
Avgjørelser om bruk av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan således
ikke påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.
Ved vedtak om utestenging etter § 25 anvendes forvaltningslovens regler om klage analogisk.
4
Vedtatt av Kommunestyret i sak 64/18 den 12.12.2018.

Kapittel III – UTLÅNSBETINGELSER
§ 10. Rekkevidden av kapittel III
Dersom ikke annet fremgår av tillatelse gjelder bestemmelsene i dette kapittelet som betingelser for
leietakers rettigheter.
§ 11. Tidsbegrensninger
Arrangementer som festivaler, opptredener, konserter, forestillinger, demonstrasjoner,
gudstjenester m.m. skal ikke ha varighet utover maksimalt en hverdag eller en helg (3 døgn), og skal
avvikles i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 02.00. Tilhørende utstyr og utsmykning til arrangementet rigges
ned etter 3 døgn. Det åpnes som nevnt ikke for festivaler med alkohol over flere dager. Kultur kan gi
dispensasjon fra disse bestemmelsene når det foreligger særlige grunner. På søndager skal
arrangement ikke settes i gang før etter kl. 13.00, jf. Lov om helligdager og helligdagsfred.
Arrangementer tillates ikke på julaften og 1. juledag.
§ 12. Tillatelse fra andre myndigheter
Lånetaker er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra og å gi melding til andre myndigheter
som for eksempel brannvesenet og politi. Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å
drikke eller servere alkohol uten bevilgning i parker eller på annen offentlig plass.
Det vises for øvrig til Forskrift om politivedtekter for Strand kommune, Rogaland.
§ 13. Utstyr, installasjoner og materiell
§ 13.1. Utstyr, installasjoner og materiell som benyttes ved arrangement
Utstyr, utsmykning, installasjoner og materiale som Lånetaker benytter, eller som på annen måte er
knyttet til aktiviteten, skal fjernes fra Jørpelandsholmen umiddelbart etter endt aktivitet. Dersom
arrangementet er tillatt i 3 døgn skal tilhørende utstyr, utsmykning, installasjoner og materiale til
arrangementet rigges ned umiddelbart etter 3 døgn. Dette inkluderer også søppel, plakater,
pamfletter og tilsvarende, som er knyttet til utlåntakers aktivitet.
§ 13.2. Kunst- og utsmykkingsinstallasjon
Kunst- og utsmykkingsinstallasjoner kan tillates oppført på Jørpelandsholmen. Slike installasjoner må
ikke være til hinder. Tillatelse til oppføring og plassering må godkjennes av kultur. Kultur avgjør hvor
lenge installasjonen kan stå basert på hver enkelt søknad.
Lånetaker er selv ansvarlig for kunst- og utsmykkingsinstallasjoner og alt materiell som benyttes,
herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og eventuelle skader på utstyr, installasjoner
og materiale som måtte oppstå.»
§ 14. Ansvar for området
Lånetaker skal påse at vegetasjon, faste elementer og parkutstyr ikke påføres skader i forbindelse
med arrangementer.
Lånetaker er økonomisk ansvarlig og erstatningspliktig dersom utlånsarealene, eller tilstøtende
arealer inklusiv vegetasjon, faste elementer og parkutstyr påføres skade eller unødig slitasje når
dette kan relateres til arrangementet/innretningene. Det samme gjelder skade på personer.
Lånetaker er også ansvarlig for at nødvendig renhold finner sted, dvs. at bruksområdet og tilstøtende
arealer fremstår som ryddige under og etter et arrangement, og at boss fraktes bort umiddelbart
etter at arrangementet er avsluttet på lånetaker sin regning.
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§ 15. Retningslinjer for salg
Salg er i utgangspunktet ikke tillatt utenom kulturelle arrangementer. Små salg i forbindelse med
arrangementer, hvor inntekten går til arrangementets ideelle formål er imidlertid tillatt. Enklere salg
(som f.eks. vaffelsalg) av kortere varighet, kan tillates når inntekten går til et ideelt formål.
§ 16. Parkering
Tillatelse til arrangementer o. l. etter dette regelverk medfører ikke rett til parkering. Parkering til
større arrangementer må avklares med private næringsaktører i nærområdet, eller det må settes opp
parkeringsvakter for å styre parkering til offentlige p- plasser.
§ 17. Avlyst arrangement
Hvis et arrangement avlyses, plikter leietaker å underrette Strand kommune ved Kultur skriftlig så
snart som mulig.
§ 18. Annet
Båndtvang hele året.
Ridning forbudt.
All bruk av ild utenom bålpanner og griller er ikke tillatt. Engangsgriller er ikke tillatt.
Fjerning av stein fra steingarder og ruiner er ikke tillatt.
Telting er tillatt i inntil 2 døgn for utøvelse av friluftsliv.

KAPITTEL IV – AVTALEBRUDD
§ 19. Avtalebrudd m.m.
Dersom reglement, avtale eller pålegg gitt i tildelingsbrev ikke etterkommes, kan Kultur vedta at
vedkommende utelukkes for bruk av Jørpelandsholmen i et nærmere fastsatt tidsrom. Denne
bestemmelsen gjelder også i forhold til den som tar seg til rette på kommunal grunn uten
nødvendige tillatelser.
Den som uten nødvendige tillatelser tar seg til rette i områder nevnt i § 2, skal bortvises.
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