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Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 

(inngang Korsgata) 
 

Møtetid: Tirsdag 01. desember 2009 kl. 17.00     
   
 

 
SAKSKART  
 
Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon  

• Trafikksikkerhet i Lørenveien (informasjon vil bli gitt på møtet)  
Eventuelt 

• Relevante temaer og saker som skal opp på dagsorden 2010 
 
Saker til behandling: 
 
Sak 22/09    Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 13. oktober 2009 ...........1 
Sak 23/09     Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010...................................................................2 
Sak 24/09    Søknad om leie av Sofienbergparken til Mat og Øl festival 14-21.06.2010.............3 
 
 
 
Oslo 24. november 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
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Sak 22/09    Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
13. oktober 2009  

 
Arkivsak: 200601888 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 28.10.09 96/09  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 01.12.09 22/09  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN 13. 
OKTOBER 2009  
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Sak 23/09     Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010  
 
Arkivsak: 200901653 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutviklingskomiteen 30.11.09 55/09  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 01.12.09 23/09  
Helse- sosial og sysselsettingskomiteen 02.12.09  
Eldrerådet 07.12.09  
Rådet for funksjonshemmede 09.12.09  
Arbeidsutvalget 10.12.09  
Bydelsutvalget 16.12.09  
 
BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2010  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Budsjettforslaget offentliggjøres 25. november 2009. 
Ettersendes. 
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Sak 24/09    Søknad om leie av Sofienbergparken til Mat og Øl festival 
14-21.06.2010  

 
Arkivsak: 200901512 
Arkivkode: 561 
Saksbehandler: Øyvind Eide 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 01.12.09 24/09  
 
SØKNAD OM LEIE AV SOFIENBERGPARKEN TIL MAT OG ØL FESTIVAL 14-
21.06.2010  
 
Sammendrag: 
Bydelsadministrasjonen har mottatt søknad om avholdelse av Mat og Øl festival i perioden 14. 
– 21.06.2010. Søknaden er fremmet av Bare Geir AS, som også sto som arrangør for festivalen 
i 2009. Festivalen er i første rekke en ølfestival, med mat som tilbehør og mat tilberedt med øl. 
Erfaringene for 2009 tilsier også at dette langt på vei var en liten musikkfestival. 
 
Bakgrunn:  
Søknad om Øl- og matfestival ble første gang fremmet våren 2009, og saken ble behandlet i … 
komiteen, sak nr … i forhold til bydelens vedtatte skjenkepolitikk. I etterkant av arrangementet 
ble det mottatt 10 klager på arrangementet. Dette er i hovedsak klager på støy, for lang 
varighet, mangelfull varsling, alkoholservering, samt misnøye med avstenging av parken til slik 
aktivitet. Den ene klagen er fra lydstudioet Musikkloftet i Teglverksgata som skriver at en ukes 
arbeider er ødelagt grunnet arrangementet. Klagene følger som vedlegg til saken. 
 
I søknaden for 2010 varsler arrangøren endringer i form av mindre musikk, åpnere område og 
mindre telt. Søknaden inneholder ikke detaljert informasjon om plassering, 
arrangementsoppsett osv. 
 
Vurdering: 
Da saken var oppe til behandling i … komiteen, ble denne gitt klarsignal og positive 
tilbakemeldinger. I ettertid ble det ytret misnøye med administrasjonens tillatelse til 
arrangemenet fra politisk hold og nye retningslinjer for behandling av slike saker vedtatt. 
 
Dersom man skal legge til grunn antall konserter som det retningsvis kan gis tillatelse til for 
hvert sted i løpet av et år (5-6), vil arrangementet slik det ble avholdt i 2009 langt på vei 
blokkere for andre arrangementer. Antallet konserter anbefales derfor redusert dersom tillatelse 
gis for 2010. 
 
Arrangementet stenger av hovedfartsåren gjennom parken. Det bør søkes løsninger som sikrer 
god og oversiktelig fremkommelighet gjennom parken også i arrangementsperioden. 
 
Det totale antallet skriftelige klager på arrangementet er høyt i forhold til det bydelen vanligvis 
får i forbindelse med arrangementer, og bør derfor vektlegges i behandlingen av saken. 
Herunder alternative ruter for gjennomfart i parken, regulering av antallet musikkaktiviteter, 
tidspunkt og varighet, samt bedre varsling til berørte naboer. 
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Presset på bydelens grøntanlegg øker stadig, og bydelen bruker betydelig med midler på 
vedlikehold og drift av anleggene. Sofienbergparken er i særklasse det anlegget som benyttes 
flittigst av publikum, noe som bør tas med i vurderingen i forhold til avstengning av et offentlig 
grøntanlegg. 
 
Bydelsadministrasjonen opplever, på tross av mottatte klager, at arrangementet var et positivt 
tilskudd som også høstet mange gode tilbakemeldinger. Arrangementet bør derfor gis en ny 
mulighet til å etablere seg ved at man tar hensyn til de erfaringene som ble gjort i 2009 og 
justerer aktivitetene deretter. Bydelsadministrasjonen vil i tillegg bestille nye støymålinger 
under de begrensede konsertaktiviteten i 2010 og følge opp disse i forhold til gjeldende 
grenseverdier. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
På bakgrunn av mottatte klager, samt en vurdering i forhold til vedtatte retningslinjer for bruk 
av parkanlegg, gis det tillatelse til arrangementet Øl- og matfestival 2010 på følgende vilkår: 
 
1. Antall musikkarrangementer med lydnivå av typen ”konsertstøy” skal begrenses til 

maksimalt 2 (fredag og lørdag) og med en varighet for hver av disse på inntil 3 timer. 
Konserter skal avsluttes innen klokken 21.00. 

 
2. Det gis tillatelse til dempet bakgrunnsmusikk i festivalområdet i tillegg til de fastlagte antall 

konserter. Lydnivået skal være av en slik styrke at den ikke sjenerer beboerne i sine egne 
hjem med lukkede dører og vinduer. 

 
3. Det skal gis et tydelig nabovarsel med tidspunkter for de ulike typene aktiviteter til alle 

berørte beboere god tid i forveien. 
 
4. Det skal søkes løsninger ved avgrensning av festivalområdet slik at en sikrer en åpen 

gjennomfartsvei gjennom parken. 
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