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Invitasjon til høring av nye retningslinjer for bruk av offentlige
uterom til arrangementer
Kristiansand kommune sender med dette forslag til nye retningslinjer for bruk av
offentlige uterom til arrangementer på høring.

Bakgrunn
I forbindelse med sammenslåing av tre kommuner er det nødvendig å etablere nye
retningslinjer som inkluderer alle arenaene. Kommunen har i forbindelse med arbeidet
med nye politivedtekter også valgt å inkludere utarbeidelse av nye retningslinjer for
arrangementer på offentlig grunn og bruk av offentlig grunn i arbeidsgruppas arbeid. Det
betyr at det har vært representanter fra bl.a. politiet, parkvesenet, ingeniørvesenet,
kultur, beredskap, kommunelegen og andre med i arbeidet.
Formannskapet i gamle Kristiansand kommune har før ønsket å gjøre retningslinjene mer
ambisiøse for miljø, noe som er inkludert.
Planen er å fremme saken for politisk behandling i kulturutvalget og by- og
stedsutviklingsutvalget. Deretter går saken til Formannskapet som siste instans.

Følgende råd skal også ha saken til høring:
•
•
•
•

Råd for funksjonshemmede ved Hanne Kro Sørborg
Seniorrådet ved Raimond Oseland
Ungdommens bystyre ved Hanne Kro Sørborg
Studentrådet ved Raimond Oseland
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I tillegg til å endre kravene til arrangørene i forhold til miljø, har man også valgt å gjøre
tilpasninger i andre punkter som etter administrasjonens mening er nødvendige. Alle
endringene er kommenter under.

Endringer
Korrigering i punkt 1.2 Virkeområde
Siden man har valgt å ta med tre nye lokasjoner (fra tidligere Søgne og Songdalen
kommune), så tar man bort «i sentrum». Definisjonen av hva et offentlig uterom er,
flyttes til punkt 1.3.
Korrigering i punkt 1.5 Evaluering
Kommuneloven § 5-6 åpner i utgangspunktet ikke for at formannskapet på eget initiativ
kan delegere beslutningsmyndighet til utvalg. By- og stedsutvalget byttes derfor ut med
formannskapet.
Korrigering i punkt 2.1 Søknad
Ved dispensasjonssøknader endres til: Dersom det ønskes å fravike retningslinjene, skal
Kommuneoverlegen ……
Korrigering i punkt 2.2 Generelle regler ved utleie
Punkt 1: Punktet endres til: Dersom ikke annet kommer frem av tillatelsen eller
leiekontrakten, gjelder bestemmelsene i dette kapittelet for leieforholdet.
Punkt 2: «Arrangementer ol.» endres til «større og mindre arrangementer»
Punkt 3: Setningen endres til: Leietaker er ansvarlig for å innhente nødvendige
tillatelser for alle forhold som gjelder mindre eller større arrangementer.
Punkt 4: «Gjelder» erstatter «er vedtatt».
Punkt 5: Punktet endres til: All avspill av musikk og annen lyd, også innendørs, skal
følge anbefalingene i Helsedirektoratets veileder IS-0327, Musikkanlegg og helse, eller
veileder som erstatter denne.
Punkt 9: Punktet starter med: Leietaker skal bekoste og fjerne …..
Punkt 10: Små språklige justeringer av punktet
Nytt punkt 2.3 «Klima- og miljøtiltak»
I samarbeid med Miljøvernenheten i Klima og arealutvikling, har man spisset budskapet
rundt forventningene til arrangørenes miljøprofil. Man har valgt å legge dette som et eget
punkt under «søknadsprosedyrer og generelle regler ved utleie» og ikke som et
kulepunkt under «Generelle regler ved utleie» som det var tidligere. Med dette får man
også synliggjort at dette er et viktig punkt. Når det gjelder bruk av aggregater på de
forskjellige lokasjonene, så er det kommunale områder hvor strømsituasjonen ikke er
tilfredsstillende. I 2020 kommer et helt nytt strømanlegg på plass i Bendiksbukta som
gjør at man ikke behøver aggregat. Både Bystranda og Ravnedalen har behov for
oppgradering av eksisterende strømkapasitet for å hindre bruk av aggregat.
punkt 2.4 «Avtalebrudd og andre overtredelser»
Teksten er omarbeidet.
punkt 2.5 «medvirkning og godt naboskap»
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Følgende setning tilføyes i det siste kulepunktet: Med nærmeste naboer menes i dette
tilfellet de som har bolig i tilstøtende bygg til arrangementsstedet.

Punkt 3.1 «Oversikt over arrangementsområder»
Gravane:
På lokasjonen Gravane har man valgt å gjøre en justering på antall dager pr
arrangement. Bakgrunnen for dette er at lokasjonen har blitt brukt til «Fotballfeber» som
har vist fotball VM (2018) og som skulle ha vist fotball-EM sist sommer (avlyst pga.
Cowid-19). Eksisterende retningslinjene som ga ikke rom for å leie dette området over
fire uker da søknaden fra «Fotballfeber» kom. Saken ble derfor løftet til politikerne, og
By- og stedsutviklingsutvalget dispenserte enstemmig fra de gjeldende retningslinjene i
møte 9. januar 2020, og arrangøren fikk leie området også i 2020.
Endringen som foreslås her gir administrasjonen mulighet til å vurdere tilsvarende
arrangementer i framtiden. Administrasjonen er av den oppfatning av at området egner
seg godt til arrangementer.
Nye lokasjoner:
Langfeldts Almenning, Haugenparken, Tangvall sentrum og Høllen er lagt til som nye
lokasjoner.
Punkt 4.1 Politiet
Det henvises også til politilovens § 11 (innspill fra politiet).
Punkt 4.6 Støy og generelle bestemmelser for lyd og lydforsterkning
Dispensasjon
Setningen endres til:
Dersom det ønskes å fravike retningslinjene om utendørs musikk og høyttalerbruk etter
kl. 23.00, kan man søke om dette til arrangementskontoret. Kommuneoverlegen skal
uttale seg i saken, og dennes råd skal tillegges stor vekt.
Punkt 4.8 Sikkerhetsplan
Følgende setninger tilføyes i første avsnitt:
Ved søknad om større arrangementer stilles det krav fra politiet at man lager en Risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Det skal også lages en egen ROS analyse for oppog nedrigg i forbindelse med store arrangementer. Dette dokumentet skal oversendes
arrangementskontoret i god tid før opprigg av arrangementet.

Mer om høringen
Kristiansand kommune sender ut dette høringsnotatet for at offentlige og private
institusjoner og organisasjoner samt fag og interessegrupper og andre interessenter slik
at de alle får anledning til å uttale seg i forbindelse med ny politivedtekt. Høringsnotatet
sendes elektronisk og legges også ut på Kristiansand kommunes nettsider.
Høringsfristen er satt til mandag 23. november 2020. Høringsuttalelser sendes til
post@kristiansand.kommune.no og merkes med saksnummer 2020100413-1.

BY- OG STEDSUTVIKLING
By- og stedsutvikling kvalitetsstab ansatte

Videre behandling etter høring
Etter høringen vil kommunedirektøren gjøre justeringer basert på innspill i høringen og
legge saken fram for politisk behandling i utvalg nevnt over. Fastsettes til slutt av
formannskapet.
Vedlegg:
Forslag til nye retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer i vedlegg
Med hilsen
Helga Hodnemyr
Rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift
Mottakere:
• Råd for funksjonshemmede ved Hanne Kro Sørborg
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