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KULTUR- OG MARKEDSDAGER GRÜNERLØKKA 2010  
 
Sammendrag: 
Grünerløkka Næringsråd søker om leie av bydelens sentrale parkanlegg og gater for avholdelse 
av 4 helger med Kultur- og markedsdager. Birkelunden er bortleid til annet arrangement 1. mai 
og er unntatt i søknaden. Det søkes om redusert leie i henhold til bydelens vedtatte 
retningslinjer hvor det åpnes for prisreduksjon ved dokumentert miljøprofil. Samtidig søkes det 
om tillatelse til alkoholservering på Olaf Ryes plass, eventuelt prisreduksjon dersom 
alkoholservering ikke lenger kan tillates.  
 
Bakgrunn: 
Bydelsadministrasjonen mottok den 13.01.2010 søknad fra Grünerløkka Næringsråd om 
avholdelse av de 4 årlige Kultur- og markedsdagene. Søknaden gjelder leie av parkene Olaf 
Ryes plass, Birkelunden og Sofienbergparken, samt Thorvald Meyers gate mellom 
Seilduksgata og Sofienberggata, Markveien mellom Helgesens gate og Leirfallsgata og Grüners 
gate mellom Thorvald Meyers gate og Markveien, i periodene 30.4. – 2.5., 11. – 13.6., 20. – 
22.8., 24.9. – 26.9.2010. Kultur- og markedsdagene er et årvisst arrangement med gode 
tradisjoner her på Grünerløkka. Det vises for øvrig til vedlagte søknad. 
 
Vurdering: 
I søknaden står det at Grünerløkka Næringsråd ikke vil avholde arrangement eller foreta 
rigging under årets 1. mai arrangement. Bydelsadministrasjonen presiserer at det allerede er 
inngått avtale med 1. mai arrangøren om slik leie av Birkelunden denne dagen. Med henvisning 
til senere års uenigheter er det viktig at Grünerløkka Næringsråd ikke tar i bruk parken før etter 
at 1. mai arrangementet er avsluttet, herunder at det heller ikke utplasseres utstyr før etter dette. 
 
Det søkes om tillatelse til fremleie. Dette er i tråd med tidligere praksis og det gis derfor 
dispensasjon fra denne bestemmelsen i kontrakten. Det vil ikke være håndterbart for 
Bydelsadministrasjonen og inngå egne avtaler med hver enkelt deltaker under disse 
arrangementene. 
 
Tivoli avholdes i Sofienbergparken under arrangementene i mai og august.  
 
I søknaden argumenteres det for en redusert leiepris med henvisning til miljøvennlighet i form 
av bilfrie gater, samt arrangementets kulturelle profil. Bydelsadministrasjonen viser til at det 
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for dette arrangementet ligger til grunn en fremforhandlet pris, med senere indeksregulering, 
slik at arrangementets kulturprofil og bilfrihet således er ivaretatt i dette. For 2006 var 
leiesummen 105 000,-, mens den i 2009 var indeksregulert til 117 989,- (altså ikke kroner 
130 000,- som det argumenteres med i søknaden). Ved prisfastsettelse er det lagt til grunn at det 
ikke skal tas betalt for den kulturelle/ideelle delen av arrangementet. Strøm er også inkludert i 
denne prisen. 
Leieprisen for Kultur- og markedsdagene er jevnlig oppe til diskusjon, og Rådhuset fastsatte i 
2003 følgende priser for dette arrangementet spesielt: 
Tivoli kroner 1000,- per døgn 
Uteservering kroner 500,- per dag 
Scene kroner 200,- per arrangement 
Boder til kulturelt/ideelt formål kroner 1500,- 
Boder til kommersielt salg kroner 2500,- 
Strøm kommer i tillegg. 
Bydelsadministrasjonen gikk bort fra dette prisoppsettet i 2006, i samråd med Grünerløkka 
Næringsråd, ettersom de da vedtatte retningslinjene for utleie av bydelens parker åpnet for 
prisfastsettelse gjennom forhandling, samt at det viste seg uhåndterbart å telle antall boder for 
hvert enkelt arrangement. Med henvisning til Grünerløkka Næringsråds eget oppsett med antall 
boder (se Grünerløkka Næringsråds bilag nr 2) synes det klart at den fremforhandlede prisen er 
betydelig lavere enn den ville vært ved gammelt prisoppsett. 
 
Grünerløkka Næringsråd viser til at innbetalt leie siden bydelen overtok parkene den 1.1.2004 
er ca kroner 600 000,- og tilsvarer 2-3 ganger rehabilitering av gressdekket på Olaf Ryes plass. 
Henvisningen gjelder til bydelens rehabilitering av Olaf Ryes plass i 2008. Denne 
rehabiliteringen kostet bydelen over 1 mill. kroner og gressdekket alene kostet 450 000,- (inkl 
mva). I tillegg til denne totalrehabilitering foregår det konstant vedlikehold av parkene, 
herunder også isåing av gressdekke der dette er nødvendig. Den samlede summen penger, 
engangssummen for Olaf Ryes plass samt utgifter til løpende vedlikehold av Sofienbergparken, 
Olaf Ryes plass og Birkelunden, overstiger innbetalt leie fra Grünerløkka Næringsråd for 
perioden 2004 – 2009.  
 
Det søkes om alkoholservering på Olaf Ryes plass i forbindelse med arrangementene. 
Bydelsadministrasjonen motsetter seg ikke slik servering, men henviser her til vedtatte 
retningslinjer og OMK’s behandling av søknad om Øl- og matfestival i Sofienbergparken 2010. 
Øl- og matfestivalen kombinerte mat, øl og musikkinnslag og er dermed direkte sammenlignbar 
med Kultur- og markedsdagene hva angår alkoholservering.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Det gis tillatelse til avholdelse av de 4 årlige Kultur- og markedsdagene og 
Bydelsadministrasjonen bes inngå leieavtale med Grünerløkka Næringsråd i tråd med tidligere 
års betingelser.  
 
1. mai er Birkelunden bortleid til annet arrangement og denne dagen unntas derfor i 
leiekontrakten. 
 
Det gis avslag på søknad om alkoholservering under arrangementene i tråd med vedtatte 
retningslinjer og tidligere vedtak i lignende sak. 
 
Leiesummen reduseres med 20 000,- på bakgrunn av bortfall av inntekter fra alkoholservering.  
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