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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.  
 
Bakgrunn:  
Søknad om Øl- og matfestival ble første gang fremmet våren 2009, og saken ble behandlet i 
Helse- og sosialkomiteen, 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 i bydelens parker, samt misnøye med 
avstenging av parken til slik aktivitet. Utført støymåling under arrangementet viser at lydnivået på 
måletidspunktet var innenfor gjeldende grenseverdier. 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: 
Dersom man skal legge til retningslinjene for antall konserter som det 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. 
 
Bydelsadministrasjonen opplever, på tross av mottatte klager, at arrangementet var et positivt 
tilskudd som også høstet mange gode tilbakemeldinger bl.a. i Østkantavisa. Det er derfor 
Bydelsadministrasjonens vurdering at arrangementet bør gis en ny mulighet i 2010 hvor det tas 
hensyn til de mottatte klagene og forsøker å korrigere for disse. Bydelsadministrasjonen vil i 
tillegg bestille nye støymålinger under de begrensede konsertaktiviteten i 2010 og følge opp disse 
i forhold til gjeldende grenseverdier. 
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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 22.00. 

 
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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