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MOTTATT SØKNAD / MELDING OM ARRANGEMENT

Gjelder: Demonstrasjon
Tid: Fredag 10. mai 2013 kl 1200-1300
Sted: Eidsvolls las s

Arrangement r Stand F Demonstrasjon r Parade/opptog r Annet:

TILLATELSE

Gis av politiet under forutsetning av at følgende krav oppfylles.

(Se evt. avkryssede felt).

MELDING
Det kreves ingen tillatelse etter politiloven, men politiet kan i medhold av politilovens
§ 11.4 ledd iverksette nødvendige tiltak.
(Se evt. avkryssede felt).

Arrangør står ansvarlig for sikkerhetsmessig gjennomføring.
Eventuelle skader og eller, -erstatningssøksmål belastes arrangør.
De pålegg og anvisninger som politiet finner det nødvendig å gi må etterkommes.
Hvis det mot formodning oppstår ordens-, trafikk- eller sikkerhetsmessige
problemer av
betydning, kan politiet trekke tillatelsen tilbake med øyeblikkelig virkning.
En gjenpart av denne tillatelsen skal være på stedet og forevises ved kontroll.
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AVKRYSSEDE FELT MÅ OPPFYLLES FOR AT TILLATELSEN SKAL VÆRE
GYLDIG

(viser til politilovens § 11.6 og 7. ledd)

Ansvarlig kontaktperson har vi notert:

I— Antall deltakere som tillates:

Bjørn Eitic Westby tlf 98265999

F Tillatelse fra grunneier må innhentes.

Ved bruk av megafon/høyttaler begrenses bruken til etter kL 1700 på hverdager og to timers bruk pr. dag.
På lørdager og helligdager begrenses bruken til etter kl. 1300. Bydelsoverlegens krav må overholdes m.h.t.
støyforskriftene ved bruk av høyttaler. Dette delder særlig dispensasjon fra støyforskriftenes § 6 om bruk
av høyttaler etter kl. 2000.

Arrangementet krever omlegginWstenging av gater/veier slik at skilivedtak kreves for arrangementet.
Utgifier i forbindelse med dette må dekkes.

Tillatelse til innkjøring til Aker Brygge gis kun i særskilte tilfeller og kun en enkelt gang. Sific
tillatelse må søkes til Politiets Tralikksentral på tlf 22705650 eller filks 22705656.

1:7 Parkeringsbestemmelsene på stedet må overholdes.

Politilovens § 25 pålegger arrangør å dekke refusjonspifictige utgliter til politioppsyn av
arrangement.

Med hjemmel i politilovens § 11, kan politiet foreta visitasjon av deltagende demonstranter.

Det gis kke tillatelse for deltakere i parade/opptog m.m. til å opptre maskert, dette gjelder
ficke deltakere i skuespill, maskerade eller lignende.

Under marsjen må bare høyre side av kjørebanen benyttes og trafikkbestemmelsene
overholdes.

Deltakerne kan bære plakater og transparenter, evt. ha et bord.

P». Fyrverkeri eller annen åpen varme utover normal bruk av grill, kreves tillatelse fra brannvesenet.

Oppslag og plakater krever tillatelse fra grunneier. På kommunal eiendom er det kun tillatt med
plakater på etablerte oppslagstavler.

Tivolioppsett krever godkjenning fia Bygningskontrollen samt Park- og tivolitilsynet, Det Norske
Veritas

Salg av matvarer krever tillatelse fra Oslo kommune og Næringsmiddeltilsynet (23 46 04 50)

Annet:

Arrangøren må foreta ormrydding umiddelbart etter arrangementets slutt.

Bruk av høyttalere er tfilatt dersom det ficke er møte i Stortingssalen

8Antall avktyssede felt denne side:

32(7TRIKT,  Sentrum politistasjoni

C/ ,0/7/f)B jø rn Åge a sen
sekijonssjef



Storttnget

Borriolose Opprøret
v/Bjørn Eirik Westby

e-post: bewestby@gmail.com

Stortingets administrasjon

Vår dato:  14.  februar 2013
Vår ref.: 2012/1403 bfk

Deres dato: 12. februar 2013
Deres ref.:

DEMONSTRASJON PÅ EIDSVOLLS PLASS

Det vises til henvendelse om demonstrasjon.

Stortingets administrasjon har ingen innvendinger mot at det gjennomføres demonstrasjon på
Eidsvolls plass

Freda 10. mai 2013 kl. 12.00 — 14.00.

Det forutsettes at det er innhentet tillatelse fra Politiet v/Sentrum politistasjon, og at Politiets
pålegg og anvisninger følges.

For å bevare plassen som et hyggelig byrom og et kommunikasjonsmessig knutepunkt for
fotgjengere, ber vi om at:

park- og grøntanlegget ikke benyttes. Det vil si at markeringen skal foregå på den delen av
plassen der det er fast dekke.
det ikke henges opp noe i trær eller lyktestolper.
det ikke skal være reklame- eller foregå salgsvirksomhet i forbindelse med markeringen.
arrangøren rydder opp etter seg så snart markeringen er avsluttet.

Det er ikke tillatt å parkere verken på Eidsvolls plass eller på g angveiene rundt plassen.

Dersom det skal brukes megafon eller høyttaler må det innhentes tillatelse fra Oslo politikammer,
Sentrum politistasj on, tlf. nr. 22 70 53 79 eller faks.nr. 22 70 53 80.
Avtale om tilkopling av strøm gjøres med Stortingets vaktsentral på tlf. nr. 23 31 32 86.

Det forutsettes at arrangementet gjennomføres på en slik måte at arbeidet i Stortinget ikke
forstyrres, og at det til enhver tid er uhindret adkomst til og fra Stortingsbygningen.

Med vennlig hilsen
Drifts- og serviceavdelingen

Brit Frøne Kristiansen

Kopi: Sentrum Politistasjon v/Ann-Kristin Gulbrandsen

Stortinget, 0026 Oslo
Tlf. 23 31 30 50
Faks 23 31 38 50
NO 971 524 960
www.stortinget.no


