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Reglement for Søndre Torv og gågatene i Hønefoss, Ringerike kommune, vedtatt 28.06.12.  

 
Reglement for gågateområdet i Hønefoss. 
Vedtatt av Ringerike kommunestyre, 28.06.12, sak 90/12.  
 

§ 1. Geografisk avgrensning 
Reglementet gjelder for Søndre Torv og gågatenettet i tilknytning til dette. Omfanget fremgår av 
vedlagte kart ”Soneinndeling av Gågateområdet i Hønefoss” datert 20.03.12. Området er nedenfor 
betegnet som «gågateområdet». 

§ 2. Formål 
Dette reglementet skal angi vilkår og regler for allmennhetens leie og bruk av areal i 
gågateområdet.  
Fysiske tiltak i kommunal regi, som belegning, belysning, fast og midlertidig beplantning og 
liknende, omfattes ikke av dette reglementet. 
Fysiske tiltak i privat regi, som for eksempel plattinger og gjerder til uteserveringssteder, er i strid 
med gjeldende reguleringsplan for Søndre Torv og gågatene. 
For slike innretninger må det i tilfelle søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 
Endringer på dette punkt kan vurderes i forbindelse med behandling av kommuneplan for 
Hønefoss sentrum. 

§ 3. Bruk 
Gågateområdet er delt inn i soner med ulik anvendelse. Sonene er vist på kartet.  
Områdene kan benyttes som beskrevet nedenfor, under forutsetning av at det tas hensyn til 
funksjonshemmede.  
Gågateområdet skal være tilgjengelig for alle. 
 
Øvre del. 
Området kan benyttes til faste torgplasser, tilfeldig handel, stands, loddsalg og lignende, og ulike 
arrangementer. Gatemusikanter kan stå og spille på denne delen, -innenfor rutenettet som vist i 
vedlagte kart. 
Midtre del 
Området kan benyttes til stands, loddsalg og lignende og ulike arrangementer, men ikke til handel. 
Det kan anlegges en skøytebane innenfor dette området. 
Nedre del 
Området kan benyttes til stands, loddsalg og lignende og ulike arrangementer, men ikke til handel. 
Det kan plasseres lekeapparater her. Kommunen gir føringer for utforming og plassering, samt at 
de har ansvaret for drift og vedlikehold av lekeapparatene. 
 
Fortausareal 
Områdene utenfor de enkelte byggene kan benyttes til uteservering, handelsvirksomhet, skilt/ 
plakater og liknende, i serveringsstedets / forretningens åpningstid. Områdene skal ryddes 
utenom åpningstiden, slik at de er tilgjengelige for renovasjon og for allmennheten. 
Faste installasjoner tillates ikke. 
Fysiske tiltak i privat regi, som for eksempel plattinger og gjerder til uteserveringssteder, er i strid 
med gjeldende reguleringsplan for Søndre Torv og gågatene. 
For slike innretninger må det i tilfelle søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 
Endringer på dette punkt kan vurderes i forbindelse med behandling av kommuneplan for 
Hønefoss sentrum. 
 
Uteservering 
Øvre del, Midtre del og/ eller Nedre del kan benyttes til uteservering i serveringsstedets 
åpningstid. Bord og stoler skal plasseres på en slik måte at de ikke er til hinder for den naturlige 
ferdselen på torvet, eller for personer med nedsatt funksjonsevne. Høy estetisk kvalitet på bord og 
stoler bør etterstrebes. Arealet som er avmerket med ”Evt. lek” på ”kart 1” neste side, skal gis en 
prioritering som et område for plassering av lekeapparater (jf. Pkt. 2 i forslag til vedtak). Dersom 
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lekeapparater her blir en realitet, må en evt. bruk av området til uteservering da opphøre. Før 
øvrig gjelder regler som angitt under, i punktet ”Fortausareal” Søknader om uteservering vurderes 
og behandles forløpende av kommunen. 
 
Trafikkareal 
Områdene skal være åpne for ferdsel for gående og syklende.  
Det kan i forbindelse med store arrangementer tillates å plassere for eksempel scene på areal 
avsatt til trafikkareal, under forutsetning av at utrykningskjøretøyer likevel kan komme frem. 
 
Store arrangementer 
Ved større arrangementer, er det mulig å få disponere hele eller store deler av torget, inkludert 
trafikkareal. Begrenset fremkommelighet for gående og syklende kan aksepteres i forbindelse 
med store arrangementer, men det må alltid være mulighet for utrykningskjøretøyer å ta seg frem. 
Innehavere av faste tillatelser, for eksempel torghandlere, skal varsles minst 14 dager før slike 
arrangementer, og så langt det er mulig anvises alternativ plass for sin aktivitet. 

 17.mai komiteen disponerer hele gågateområdet på 17.mai. 

 Arrangør av Ringeriksmaraton har fortrinnsrett til gågateområdet en lørdag medio august. 

 Ringeriksdagen disponerer hele gågateområdet første lørdag i september. 
 
Tidsbegrensning 
I forbindelse med arrangementer som strekker seg over to eller flere dager, skal det gjøres 
særskilt avtale med kommunen, dersom eventuelle installasjoner (scene, telt og liknende) skal stå 
over natta. Det er ikke anledning til å ha installasjoner, som for eksempel stabbur, scene, 
midlertidige salgsboder, telt eller liknende, stående over lengre sammenhengende perioder enn 7 
dager. 
Gatemusikanter oppfordres til å forflytte seg om lag en gang i timen av hensyn til nærliggende 
butikker/ tjenester. 

§ 4. Organisering 
Ringerike kommune v/ Servicetorget (Storgata 13) anviser plass for ulike aktiviteter utenom 
tilfeldig handel, med utgangspunkt i soneinndeling som er vist på vedlagte kart. Kommunen avgjør 
om virksomheten er søknadspliktig. 
Ringerike Næringsforum, RNF (Hønefoss Bru 1 B) organiserer den tilfeldige handelen. De selger 
billetter fra sitt kontorlokale, og anviser plass i henhold til soneinndeling som er vist på vedlagte 
kart.  

§ 5. Leiepriser og forutsetninger 
Priser for leie av plass vil variere ut i fra ukedag, tidspunkt, årstid og ved spesielle arrangementer. 
Det stilles blant annet krav til at foretaket som skal leie plass er registrert i Brønnøysundregisteret 
og de må framvis likningsattest. 
Det forutsettes at den enkelte bruker / arrangør rydder opp etter seg, og betaler for konkrete 
tjenester som f.eks strøm, etter forbruk. 

§ 6. Kjøring i gågateområdet 
Innkjøring i gågateområdet er forbudt, unntatt for varelevering, renovasjon mm i tidsrommet 18.00 
- 10.00. Dispensasjoner for enkeltturer / -hendelser kan gis av politiet, men det skal føres en 
streng dispensasjonspraksis. Generelle / faste dispensasjoner skal ikke innvilges. 

§ 7. Varelevering 
Post- og varelevering til forretninger rundt torvet og i gågatene skal normalt ikke skje fra 
gågateområdet, men fra ”baksiden”. Dette gjelder også i tidsrommet 18.00 – 10.00. 

§ 8. Parkering av kjøretøy 
Kjøretøy skal normalt ikke parkeres i gågateområdet, men kommunen kan gi tillatelse til å ha 
kjøretøy stående i gågateområdet når de brukes som utsalgssted for varer.  
Dette gjelder kjøretøy inntil 5,0 m lengde og inntil 2,3 m høyde.  
Kjøretøy og/eller tilhenger samt varer skal være innenfor anvist plass.  
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§ 9. Lyd 
Ved arrangementer med stor lydproduksjon skal tidspunkt og varighet kunngjøres i Ringerikes 
Blad minst 3 dager på forhånd. 

Bruk av høyttalere / forsterket lyd tillates bare i forbindelse med enkeltarrangementer, og ikke i 
sammenhengende perioder over 8 timer, eller senere enn kl 23.00. Maks lydnivå Lekv = 75 dBA, 
regnet over ½ time og målt ved nærmeste bygningsfasade. 

Ved salg av musikk tillates avspilling av CD-er, lydfiler o.l. mens salget pågår, men ikke i 
sammenhengende perioder over 4 timer. Maks lydnivå Lekv = 55 dBA, regnet over ½ time og målt 
3.0 m fra lydkilden.  

Bruk av støyende redskap (motorsag og liknende), i forbindelse med produktdemonstrasjoner og 
liknende, tillates bare i perioder på inntil 15 minutter om gangen, med påfølgende pause av 
tilsvarende varighet. 

§ 10. Endringer av reglementet 
Endringer eller oppheving av reglementet kan gjøres av kommunestyret i Ringerike. 

Annet regelverk: 
Vær også oppmerksom på at dette reglementet ikke er uttømmende, men kommer i tillegg til 
bestemmelsene i blant annet følgende regelverk: 

 Politivedtektene for Ringerike kommune inneholder regler om orden, ferdsel, renhold, tilgrising, 
dyr, arrangementer på offentlig sted, med mer. 

 Åpningstider for utsalgssteder er regulert gjennom Lov om helligdager og helligdagsfred. 

 Ved salg av næringsmidler skal det innhentes tillatelse fra Mattilsynet. 

 Oppføring og bruk av bebyggelse og faste installasjoner reguleres gjennom kommunens 
arealplaner (reguleringsplan, kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel). 

 Forurensingsloven 

 Kommunehelestjenesteloven og Forskrift om miljørettet helsevern kommer til anvendelse 
dersom det skulle oppstå støysjenanse, hygieniske eller helsemessige ulemper ved bruk av 
gågateområdet. 
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