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 REGLEMENT /VILKÅR FOR BOD-/AKTIVITETSPLASS UNDER LIERDAGENE  

 

Lier kommune (heretter kalt arrangøren) innhenter politiets tillatelse til å arrangere Lierdagene. 

Tillatelsen fra politiet fastsetter flere vilkår til gjennomføringen av arrangementet, blant annet at 

arrangøren skal fastsette og håndheve sitt eget reglement innenfor festivalområdet. 

 

1. Tildeling av plass 

Søknad om plass gjøres via utfylt registreringsskjema. Foreninger med virksomhet i Lier er garantert 

plass. Andre må avvente bekreftelse som skjer etter påmeldingsfristen og sendes sammen med 

faktura på leie ca. 1. mai. 

Arrangøren avgjør hvem som får delta. Vi ønsker at Lierdagene skal vise bredden av tilbud, aktiviteter 

og næringsliv i Lier, og vil vektlegge dette ved tildeling av plass. Ved tildeling og plassering vil det 

også bli tatt hensyn til størrelse, vareutvalg og andre tekniske faktorer. Lokalt produserte varer og 

varer med god kvalitet vil ha fortrinn. Vi ønsker ikke boder som fronter radikale/provoserende 

holdninger eller har forsøplende produkter. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering. Salg 

og utstilling, flytting eller utvidelse av stand kan kun foregå etter avtale med arrangøren.  

Avslag på søknad om plass kan ikke påklages. Manglende betaling ved forfall fører til at plassen blir 

strøket. Avbestilling senere enn 2 uker før Lierdagene starter må betales fullt ut. Ved tidligere 

avbestilling refunderes innbetalt sum med fratrekk for påmeldingsavgiften.  

2. Salg  

Det er kun tillatt å selge produkter som er oppført på søknadsskjemaet. Bod-deltakere med salg har 

selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge alle gjeldende regler og krav knyttet til dette.  

All distribusjon av næringsmidler (mat, drikke, godteri osv.) skal være rapportert til Mattilsynet, 

Distriktskontoret i Buskerud. Les mer om reglene her:  

- https://skjema.mattilsynet.no/mats. 

- www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/messer_og_festivaler.149   

Alle som driver med salg og som dermed har en inntekt av sin virksomhet under festivalen må 

forholde seg til regelverket utgitt av Skattedirektoratet.  

Salg av ”spaghetti-spray”, krutt, kinaputter, softgun, kniver, sverd, kastevåpen, og liknende er ikke 

tillatt.  Likeledes alle typer piper og liknende. Produkter med symboler som kan være støtende skal 

ikke selges av leietakere. Dette gjelder spesielt produkter som kan forbindes med nazisme, rasisme 

eller narkotika.  

Foreninger og andre med gratis bodplass kan ikke ta betalt for aktiviteter og varer uten etter særskilt 

avtale.  

https://skjema.mattilsynet.no/mats
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/messer_og_festivaler.149
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3. Tilgjengelig bodplass, rigging og rydding 

Arrangøren stiller med oppmålt bodplass i hht. avtale. Bodplassen er disponibel fra fredag kl 17.00 til 

søndag kl 17.00. Plasseringen blir oppgitt i eget info-brev som svar på søknaden.  

Bodeier stiller med telt/bodrigg og alt utstyr til boden. Alle kjøretøyer for bod/varelevering skal være 

ute av området seinest kl 10.00 både lørdag og søndag og boden skal være ferdig rigget seinest 

lørdag kl 11.00. Det er ikke tillatt å parkere biler på oppstillingsplassen. Unntaket er salg direkte fra 

bil, som avklares i forbindelse med søknaden og tildeling av plass.  

Bodens åpningstid skal være lørdag kl 11-18 og søndag kl 12-16. Nedrigging skal skje umiddelbart, 

innkjøring av biler kan skje etter kl 17.00, og området skal være ferdig ryddet seinest kl 19.00. Evt. 

avvik fra dette må avtales spesielt.  

4. Strøm 

Arrangøren sørger for utplasserte strømkasser for tilkobling for strøm. Bodeier som har avtalt 

strømtilknytning tar selv med godkjente strømkabler for tilkobling.  

5. Vakthold og beredskap 

Arrangøren sørger for vakthold på kveld og natt mellom lørdag og søndag. Arrangøren er ikke 

ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy e.l.  

Arrangøren sikrer at det finnes beredskap ifht. skader og ulykker under festivalen og vil informere 

nærmere om dette ved tildeling av plass. Bodeier er ansvarlig for risikovurdering og beredskap 

knyttet til egen bodplass/aktivitet.   

6. Renovasjon 

Arrangøren sørger for renovasjonsløsning basert på avfallssortering, og med et betjent hovedmottak 

for avfall i bakgården ved rådhuset (mellom rådhuset, Gamle Hegsbro og Fosskvartalet). Bodeier skal 

selv bringe emballasje og sortert avfall fra egen bodplass til mottaket.  

Bodeier har ansvar for å holde boden og området rundt ryddig og trivelig for publikum, og bidra til at 

Lierdagene framstår som et arrangement med god og tydelig miljøprofil i hht. kravene som 

miljøfyrtårnarrangementer.  

7. Brannsikkerhet 

Arrangøren vil sørge for brannslukningsapparater på sentrale steder i festivalområdet. Bodeier har 

ansvar for at Brannforskrifter følges. Nærberedskap sikres av bodeier, evt. ved eget 

brannslukningsapparat dersom utstyret i boden tilsier det. 

8. Oppførsel og sanksjoner 

Alle deltakere under Lierdagene skal bidra til at arrangementet blir hyggelig og trygt for publikum og 

andre deltakere. Leietaker skal følge pålegg fra festivalens funksjonærer. Dersom en ikke gjør det, 

kan en bli bortvist fra festivalområdet for resten av festivalen uten refusjon/kompensasjon av leien. 

Lier kommune/Lierdagsarrangøren 


