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1 INNLEDNING

Dennc avtale (heretter kalt Avtalen) innebærer en gave fra C. Ludens Ringnes
stiftelse (heretter kalt CLRS) til Oslo kommune (heretter kalt OK).

Gaven innebærer at CLRS for egen regning og risiko opparbeider (herunder
rehabiliterer bygninger) smykker ut, formidler, drifter og vedlikeholder en allment
tilgjengelig skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg i 50 år, heretter kalt Skulptur-
og kulturminneparken.

Gaven gis innenfor de rammer som angis i Avtalen.

Kulturetaten er hovedansvarlig i OK for oppfølging av Avtalen. Dersom OK beslutter
å overføre hovedansvaret for oppfølgning av Avtalen til en annen del av OK's
virksomhet, skal CRLS underrettes skriftlig.

KONTAKTPERSONER

For CLRS:

CLRS skal til en hver tid ha oppnevnt en ansvarlig kontaktperson for Avtalen.

Ansvarlig kontaktperson i CLRS er ved avtalens inngåelse styreleder Christian
Ringnes, jf Avtalen pkt 16.

For OK:

Kulturetaten skal til en hver tid ha oppnevnt en ansvarlig kontaktperson for Avtalen.

Ansvarlig kontaktperson i Oslo kommune, Kulturetaten er ved avtalens inngåelse
direktør Gro Balas, jf Avtalen pkt 16.

Ved skifte av partenes kontaktperson skal den andre parten underrettes skriftlig.

AREALER SOM SKAL OMFATTES

Skulptur og kulturminneparken omfatter arealer som fremgår av Reguleringsplan for
Kongsveien 17 mfl. Ekeberg (skulptur- og kulturminnepark), slik den foreligger etter
vedtak av kompetent organ i OK, foreløpig saksnummer i Plan- og bygningsetaten
200900654, jf ved1egg A.



Utover arealene som omfattes av ovenstående reguleringsplan, vil Skulptur- og
kulturminneparken også omfatte mindre arealer i følgende reguleringsplaner og
områder, jf avrnerkinger på kart i vedlegg B, pkt 5:

Reguleringsplan for Ekeberg by- og idrettspark, foreløpig saksnummer i Plan- og
bygningsetaten 200703722,

Reguleringsplan S-4096 for Kongsveien 15 Ekebergrestauranten vedtatt 09.06.2004,
Reguleringsplan for Konowsgate 1-3, foreløpig saksnurnmer i Plan- og

bygningsetaten 200707532.

I tillegg omfattes et areal i rundkjøring Kongsveien/Konowsgate og et areal ved
Sjømannsskolen, gnr/bnr 235/48.

4. OPPARBEIDELSE AV SKULPTUR — OG KULTURMINNEPARKEN

4.1 Opparbeidelse av Skulptur- og kulturminneparken

CLRS skal opparbeide Skulptur- og kulturminneparken.

Skulptur- og kulturminneparken skal opparb'eides i henhold til de til en hver tid
gjeldende reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanene nevnt i Avtalen pkt 3.
Rekkefølge, tidsfrister og omfang av opparbeidelse av de ulike reguleringsfeltene
skal, i tillegg til det som fremgår av reguleringsbestemmelsene, skje i henhold til
Rammeplan for opparbeidelse av Skulptur- og kulturminneparken, jf vedlegg B til
Avtalen.

Opparbeidelsen skal blant annet omfatte dammer og vannfall, reparasjon og
oppgradering av eksisterende vei- og stinett, anleggelse av nye stier, stedvis tynning
og skjøtsel av vegetasjon, fundamentering for kunstverk, tiltak for formidling av
kulturminner, oppgradering av hager og rehabilitering av bygninger i Kongsveien 21
og 23, skilting, belysning, etablering av parkeringsplasser herunder for
bevegelseshemmede og turistbusser, samt utplassering av benker og annen
tilrettelegging for allmennheten, jf Avtalen vedlegg B som angir frister og
spesifikasjon av arbeidene.

4.2 Særlig om rehabilitering av Kongsveien 21 og Kongsveien 23

CLRS skal rehabilitere bygningene i Kongsveien 21, gnr/bnr 235/17, og Kongsveien
23, gnr/bnr 235/185/18, slik at disse kan nyttes til drift og formidling av Skulptur- og
kulturminneparken, jf Avtalen pkt 6 og 7.

Rehabiliteringen skal skje i henhold til bestemmelsene inntatt i Reguleringsplan for
Kongsveien 17 mfl. Ekeberg (skulptur- og kulturminnepark), slik den foreligger etter
vedtak av kompetent organ i OK, foreløpig saksnummer i Plan- og bygningsetaten
200900654, jf Avtalen vedlegg A. Bygningenes eksteriør skal bevares. Alle utvendige
tiltak på bygningene som er søknads- og meldepliktige skal forelegges OK v/
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Kulturetaten og Byantikvaren for uttalelse for søknad eller melding sendes Plan- og
bygningsetaten. Plan for rehabilitering av bygningenes interiør skal være godkjent av
OK v/ Kulturetaten før innvendig rehabilitering kan starte.

5. UTPLASSERING AV KUNST

5.1. Kunstfaglig utvalg

CLRS og OK oppretter i fellesskap et kunstfaglig utvalg bestående av 2
representanter utpekt av OK v/ Kulturetaten, 2 representanter utpekt av CLRS, og
inntil 3 personer med kunstfaglig kompetanse som utpekes av partene i fellesskap.
Funksjonstid i det kunstfaglige utvalget for medlemmene som partene utpeker i
fellesskap er 3 år. Dersom begge parter er enige kan funksjonstiden for disse
medlemmene forlenges med inntil 3 nye år. OK v/ Kulturetaten utpeker hvem av
utvalgsmedlemmene som skal være leder for det kunstfaglige utvalget. Utvalget
administreres av CLRS.

Det kunstfaglige utvalget skal, innenfor rammene av Kunstfaglig konsept for
Skulptur- og kulturminneparken, jfr. védlegg C til Avtalen, avgi uttalelse overfor OK
v/ Kulturetaten om kunstverket bør utplasseres i Skulptur- og kulturminneparken.
Utvalget kan avgi dissensuttalelser.

5.2. Hovedregel om innstilling, beslutning og utplassering av kunstverk

All utplassering av kunstverk i Skulptur- og kulturminneparken forestås av CLRS,
med unntak av kunstverk som i henhold til Avtalen pkt. 5.3 siste avsnitt utplasseres
av OK.

All utplassering av kunstverk skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende
reguleringsbestemmelser, Avtalen og Kunstfaglig konsept for Skulptur- og
kulturminneparken, jf vedlegg C til Avtalen. Ved eventuell motstrid gjelder Avtalen
foran vedlegg C til Avtalen.

CLRS innstiller overfor OK v/ Kulturetaten på kunstverk som CLRS ønsker
utplassert i Skulptur- og kulturminneparken. Innstillingen kan også omfatte kunstverk
som stilles til rådighet fra andre bidragsytere enn CLRS, herunder også OK. CLRS
står fritt til å innstille på utplassering av kunstverk, uavhengig av om den forutgående
uttalelsen fra Kunstfaglig utvalg er positiv, negativ eller avgitt med dissens.

Kunstverk kan ikke utplasseres uten etter skriftlig samtykke fra OK v/ Kulturetaten.
Ved eventuelle søknadspliktige tiltak må godkjenning i tillegg foreligge fra OK v/
Plan- og bygningsetaten.
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5.3 Antall kunstverk

CLRS forplikter seg til å ha kunstverk utplassert i Skulptur- og kulturminneparken i
rimelig antall i avtaleperioden. Etter at det er gått tre år fra avtalens ikrafttredelse, jf
pkt 17, plikter CLRS til en hver tid å ha utplassert minimum 23 kunstverk i Skulptur-
og kulturminneparken, jf Avtalen vedlegg B pkt 1.10. OK v/ Kulturetaten kan
imidlertid, etter å ha innhentet forutgående uttalelse fra Kunstfaglig utvalg, samtykke
til et lavere antall utplasserte kunstverk.

CLRS kan ikke fjerne kunstverk fra Skulptur- og kulturminneparken uten etter
forutgående skriftlig samtykke fra OK og forutgående behandling i Kunstfaglig
utvalg.

Partenes ambisjon er en dynamisk utvikling av Skulptur- og kulturminneparkens
kunstneriske innhold i hele avtaleperioden. Det er ønskelig at nye kunstverk
tilkommer jevnlig, for eksempel slik at Skulptur- og kulturminneparken suppleres
eller erstattes med et nytt kunstverk hvert år de første 15 årene etter Avtalens
ikrafttredelse, jf pkt 17, og deretter med minimum et nytt kunstverk hvert annet år.

Dersom CLRS ildce utplasserer kunstverk i samsvar med partenes ambisjoner om en
dynamisk utvikling slik dette fremgår av foregående avsnitt, eller dersom det er
utplassert færre kunstverk enn det som følger av første avsnitt, kan OK, uten
forutgående innstilling fra CRLS, beslutte utplassering av kunstverk. Skriftlig
uttalelse fra det kunstfaglige utvalget må imidlertid foreligge før beslutning om slik
utplassering tas. Slik utplassering av kunstverk forestås og betales av OK. OK har
også ansvar for vedlikehold av kunstverk kommunen selv har utplassert. OK kan fritt
fjerne kunstverk som OK selv har utplassert i Skulptur- og kulturminneparken etter
forutgående behandling i Kunstfaglig utvalg.

6. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PARKEN

6.1 Ansvar for drift og vedlikehold av Skulptur- og kulturminneparken

CLRS skal drifte og vedlikeholde Skulptur- og kulturminneparken.

CLRS er ansvarlig for at Skulptur- og kultunninneparken til en hver tid er forsvarlig
driftet og godt vedlikeholdt i henhold til de til en hver tid gjeldende lover og
forskrifter.

CLRS overtar ansvaret for drift og vedlikehold av hele området for Skulptur- og
kulturminneparken, jf pkt 3, når Avtalen trer i kraft i henhold til pkt 17. Området skal
fremstå mest mulig representativt. I tråd med Oslo kommunes bystyrernelding 3/2003
skal Friluftsetatens forvaltningsarealer, herunder arealet for Skulptur- og
kulturminneparken, skjøttes etter miljøvennlige prinsipper.
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Omfang og nivå på CLRSs drift og vedlikehold av Skulptur- og kulturminneparkens
område, jf pkt 3, skal skje i henhold til den til enhver tid gjeldende skjøtselsplan for
Skulptur- og kulturminneparken, p.t. inntatt i Reguleringsplan for Kongsveien 17 mfl.
Ekeberg (skulptur- og kulturminnepark), slik den foreligger etter vedtak av kompetent
organ i OK, foreløpig saksnummer i Plan- og bygningsetaten 200900654, jf Avtalen
vedlegg A.

Skjøtselsplanen kan etter forutgående samråd med OK v/ Byantikvaren og drøfting i
samrådsrnøtet, jf denne avtale pkt 9.1, endres av OK v/ Friluftsetaten for å bringes i
samsvar med OKs generelle bestemmelser for park- og friområder.

Drifts- og vedlikeholdsplikten omfatter også vedlikehold av bygninger, herunder
Kongsveien 21, Kongsveien 23, på Rodetomt og toalettanlegg. Drifts- og
vedlikeholdsplikten omfatter også bygningen knyttet til det nedlagte vannreservoaret
(Ekeberg høydebasseng, gnr/bnr 152/9) og veien frem til bygningen. OK v/ Vann- og
avløpsetaten har drifts- og vedlikeholdsansvar for reduksjonsventilen til
vannforsyningsanlegget som er i bygningen. Vann- og avløpsetaten skal til enhver tid
ha uhindret tilgang til reduksjonsventilen i forbindelse med drift og vedlikehold av
vannforsyningsanlegget. CLRS er ansvarlig for eventuelle kostnader i den
forbindelse, jf Avtalen vedlegg B pkt 1.18.

CLRS skal melde til OK ved Friluftsetateddersom det forekommer ulovligheter i
parken, som for eksempel ulovlig hogst, større forsøpling/dumping av masser,
hærverk, og grafitti. CLRS har ansvar for politianmeldelse av eventuelle lovbrudd.
Dersom det skjer slike ulovligheter i Skulptur- og kulturminneparken plikter CRLS
uten ugrunnet opphold å utbedre skadene og rydde forsøplingen slik at parken
fremstår i samme stand som før ulovlighetene inntraff. Graffiti skal flernes innen 48
timer.

6.2 Særlig om drift og vedlikehold av Kongsveien 21 og 23

Etter at bygningene i Kongsveien 21 og 23 er ferdig rehabilitert plikter CLRS å holde
bygningene godt vedlikeholdt i hele avtaleperioden, samt å foreta nødvendige
utskiftinger på eller i bygningene. Denne bestemmelse gjelder i den utstrekning
bygningene benyttes av CLRS, jf Avtalen pkt 7.4, 3. avsnitt.

CLRS plikter å inngå nødvendige service- og driftsavtaler for bygningenes
forsvarlige vedlikehold, herunder blant annet med sikte på brannforebyggende tiltak.
Dokumentasjon på slike avtaler skal legges frem for OK på forespørsel.

Eventuelle vesentlige bygningsmessige endringer på eller i bygningene ut over vanlig
vedlikehold kan ikke gjennomføres uten etter skriftlig, samtykke fra OK.

OK skal til enhver tid gis tilgang til bygningene i Kongsveien 21 og 23 for eventuell
inspeksjon.
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6.3 Vedlikehold av kunstverk

Kunstverk som er utplassert av CLRS i Skulptur- og kulturminneparken omfattes
også av drifts- og vedlikeholdsplikten til CLRS.

CRLS plikter å utarbeide en vedlikeholds- og konserveringsbeskrivelse for hvert
kunstverk. Beskrivelsene skal inneholde en beskrivelse av kunstverkets materiale og
plassering, samt oversikt over årlig løpende og større vedlikeholdsbehov, herunder
instruks om hvordan kunstverket og dets overflater, innvendige konstruksjoner mv
skal behandles.

CLRS plikter å vedlikeholde kunstverkene i samsvar med vedlikeholds- og
konserveringsbeskrivelsene slik at kunstverkene fremstår i god stand og slik at det
opprinnelige kunstneriske uttrykket opprettholdes.

OK skal gis ilmsyn i vedlikeholds- og konserveringsbeskrivelsene.

7.. FORMIDL1NG AV SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARKEN

7.1 Plikt til å formidle Skulptur- og kulturminneparken

Som del av å drifte Skulptur- og kulturminneparken skal CLRS også formidle
Skulptur- og kulturminneparkens innhold til allmennheten.

Formidlingen skal skje fra bygningene i Kongsveien 21 og 23, samt ved skilting og
annen informasjonsvirksomhet i Skulptur- og kulturminneparken. Formidling vil i
tillegg kunne skje i tilknytning til gondolbanens landingspunkt, dersom denne blir
etablert. Skilting, trykte medier, audiovisuelle hjelpemidler, internett mv kan tas i
bruk.

De til enhver tid gjeldende forskrifter i OKs skilt- og reklarneplan for denne type
parkarealer, sårbare områder, settes som ramme for CLRS' markedsføring og skilting
i Skulptur- og kulturminneparken. P.t. gjøres bestemmelsene om sårbare områder i
Vedtekt/forskrift med retningslinjer om skilt- og reklame i Oslo etter plan- og
bygningsloven §§ 74 nr 2 og 107, vedtatt 17.06.2009, gjeldende for CLRS'
formidling av Skulptur- og kulturminneparken.

CLRS skal utarbeide en samlet plan for formidling, møblering og skilting i Skulptur-
og kulturminneparken, jf Avtalen vedlegg B Rammeplan for opparbeidelse av
Skulptur- og kulturminneparken pkt 1.16. Planen skal behandles i sarnrådsmøtet, jf
Avtalen pkt 9.1, og godkjennes av OK v/ Kulturetaten før tiltak i henhold til planen
kan iverksettes. Plan for formidling av kulturminner må være godkjent av OK v/
Byantikvaren før eller senest samtidig med godkjenning av den samlede planen, jf
Avtalen pkt 7.2. CLRS skal formidle, møblere og skilte parken i samsvar med
godkjent plan. OK skal nevnes i forbindelse med formidlingen.
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7.2 Formidling av kulturminner

CLRSs plikt til formidling omfatter også formidling av kulturminner i Skulptur- og
kulturminneparken.

Formidling av kulturminner skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende
reguleringsbestemmelser, Avtalen og Konsept for formidling av kulturminner i
Skulptur- og kulturminneparken, jf vedlegg D til Avtalen. Ved eventuell motstrid
gjelder Avtalen foran vedlegg D til Avtalen. CLRS skal i samsvar med konseptet
utarbeide en detaljert plan for formidling av kulturminner i Skulptur- og
kulturminneparken. Planen skal blant annet vise hvordan digital formidling av
kulturminner og belysning av bergkunst er planlagt. Det forutsettes en dynamisk
utvikling av formidlingsopplegget i hele avtaleperioden. Planen skal behandles av
samrådsmøtet og godkjennes av OK v/ Byantikvaren, jf Avtalen pkt 9.1, før
formidlingstiltak i henhold til vedlegg B Rammeplan for opparbeidelse av Skulptur-
og kulturminneparken pkt 1.13 og 2,5 kan iverksettes.

7. 3 Kommersiell formidling av Skulptur- og kulturminneparken

Som ledd i formidling av Skulptur- og kulturminneparken kan CLRS drifte
kommersiell virksomhet i beskjedent omfang fra Kongsveien 21 og 23, så som
publikumskafe, småskala souvenirbutikk, samt utleie av lokaler mv. Virksomheten
skal ha direkte sammenheng med formidling av Skulptur og kulturminneparken. Salg
og eventuell utleie skal skje til markedspris. Ut over dette kan CLRS ikke drive
kommersiell virksomhet i forbindelse med formidling av Skulptur- og
kulturminneparken. Bygningene kan ikke benyttes til beboelse.

CLRS skal innen 1. april hvert år legge frem revisorbekreftet regnskap over den
virksomheten som drives fra Kongsveien 21 og 23. Regnskapet skal innrettes slik at
den kommersielle virksomheten skilles ut som eget (egne) resultatområde(r). Et
eventuelt overskudd fra denne virksomheten skal tilfalle OK.

7.4 Åpningstider

Skulptur- og kulturminneparken skal til enhver tid være åpen og tilgjengelig for
allmennheten. Dagens bruk av området skal kunne opprettholdes, herunder skal
ridning tillates, jf Avtalen vedlegg B pkt 4.3.

Åpningstider for publikumsrettet virksomhet fra Kongsveien 21 og 23 skal dog
tilpasses sesongvariasjoner og publikurnstilstrømming. Åpningstidene drøftes i årlig
samrådsmøte, jf pkt 9.1.

Dersom OK eller CLRS, etter forutgående drøfting i samrådsmøtet, jf Avtalen pkt
9.1, ikke lenger finner det hensiktsmessig for Skulptur- og kulturminneparken at den
formidles fra Kongsveien 21 og/eller 23, skal disposisjonsretten over bygningene
tilbakefores til OK v/ Kulturetaten vederlagsfritt. Dog skal CLRS fortsatt kunne
benytte administrasjonslokaler i en av bygningenes andre etasje i henhold til pkt 10.1.
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Ved en slik eventuell tilbakeføring gjelder CLRS' plikt for øvrig, til å formidle
Skulptur- og kulturminneparken til allmennheten i henhold til pkt 7, uendret.

8. CLRSs OKONOMISKE FORPLIKTELSER

CLRS forplikter seg til å dels stille til rådighet, dels bruke, verdier tilsvarende kr 300
000 000 — kroner trehundremillioner, i samsvar med nedenstående punkter, for
gjennomføring av sine forpliktelser i henhold til Avtalen. OK kan ikke kreve at CLRS
benytter midler ut over denne beløpsgrense, jf dog Avtalen pkt 13, tredje avsnitt.

CLRS skal innen 3 år etter Avtalens ikrafttredelse ha brukt minimum kr 100 millioner
til opparbeidelse av Skulptur-og kulturminneparken i henhold til Avtalens pkt 4,
hvorav kr 10 millioner er avsatt til tiltak for formidling av kulturminner, jf Avtalen
vedlegg B Rammeplan for opparbeidelse av Skulptur- og kulturminneparken, pkt 1.
Kostnader som er påløpt til dette formål i forprosjektfasen, kr 8.610.893 per
31.12.2010, pluss påløpte kostnader av avtalt tilleggsramme for januar til juni 2011 kr
908.407, til sammen maksimalt kr 9.519.300, kommer til fradrag i de kr 100 millioner
CLRS skal bruke til dette formålet. Dersom det eventuelt kjenstår tilgjengelige midler
av de kr 100 millioner etter at prioriterte tiltak i henhold til vedlegg B pkt 1.1 til 1.18
er opparbeidet, forlenges fristen for når midlene skal være brukt med 2 år. CLRS
plikter innen den forlengede fristen å gjennomføre et eller flere ønskede tiltak i
henhold til vedlegg B Rammeplan for opparbeidelse av Skulptur- og
kulturminneparken pkt 2.1 til 2.11, etter CLRS' egen prioritering. I den grad
forsinkelse skyldes sen saksbehandling fra offentlig myndighets side i forbindelse
med nødvendige tillatelser, og CLRS har iimsendt fullgode søknader i henhold til
Avtalen pkt 10.4, utsettes fristen for når midlene skal være brukt tilsvarende.

CLRS skal innen 3 år etter Avtalens ikrafttredelse ha brukt minimum kr 100 millioner
til innkjøp og utplassering av kunst i Skulptur- og kulturmiimeparken i henhold til
Avtalens pkt 5, jf Avtalen vedlegg B Rammeplan for opparbeidelse av Skulptur- og
kulturminneparken, pkt 1.10.

CLRS skal ved Avtalens ikrafttredelse ha opprettet et fond med verdi minimum kr
100 millioner, til drift inklusive forsikring, vedlikehold og formidling av Skulptur- og
kulturminneparken i avtaleperioden i henhold til Avtalens pkt 6 og 7. CLRS forplikter
seg til i hele avtaleperioden å bruke minimum kr 2 millioner hvert år på drift
inklusive forsikring, vedlikehold og formidling av Skulptur- og kulturminneparken.
Beløpet skal reguleres hver 1. juni med 100 % i forhold til eventuelle endringer i
Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller hvis denne blir opphevet, annen
tilsvarende indeks. Opprinnelig indeks er indeksen for mai måned 2011.

CLRS gis ikke rett til å ta betalt for allmennhetens tilgang til eller opphold i Skulptur-
og kulturminneparken og/eller dens påstående bygninger, installasjoner mv. Dog vil
CLRS kunne kreve avgift for bruk av publikurnstoaletter.
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CLRS skal senest innen 1. april hvert år legge frem revisorbekreftet regnskap for OK
for stiftelsens drift av Skulptur- og kulturminneparken.

9. SAMARBEID

9.1 Samarbeid mellom partene

Partene oppretter i fellesskap et samrådsmøte. Samrådsmøtet skal bidra til at gaven
fra CLRS til OK gjennomføres på en praktisk måte i samsvar med OKs ønsker.

Samrådsmøtet skal bestå av primært den til enhver tid ansvarlige byråd for Avtalen,
p.t. byråd for kultur og utdanning alternativt direktøren for Kulturetaten.
Vedkommende byråd eller direktør skal være samrådsmøtets leder. For øvrig skal
samrådsmøtet bestå av styreleder i CLRS, samt en representant fra hver av enhetene i
Oslo kommune som har en tilknytning til forvaltning av avtalen, p.t. Kulturetaten
(sekretariat), Friluftsetaten, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten.

Årlig samrådsmøte avholdes innen 1. juni hvert år. OK innkaller skriftlig til møtet
med 1 måneds varsel.

Samrådsmøtet har ikke beslutningsmyndighet som kollegiurn. Beslutninger treffes i
samsvar med partenes respektive fullmakter.

Følgende saker behandles i årlig sarnrådsmøte:

CLRS revisorbekreftede årsregnskap legges frem, samt revisorbekreftet regnskap
fra eventuell kommersiell virksomhet i skulptur- og kulturminneparken.
CLRS presenterer foregående års aktiviteter, herunder rapport fra Kunstfaglig
utvalg, status på drift og formidling, herunder av kulturminner, av Skulptur- og
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samarbeide med tiltakshaver i forbindelse med etablering og drift av gondolbanen,
dersom anløp til gondolbane blir etablert på Ekeberg.

CLRS plikter også å samarbeide med eicre og brukere av arealer som grenser til
Skulptur- og kulturminneparkens område.

10. SÆRBESTEMMELSER

10.1 Lokaler til administrasjon av Skulptur- og kulturminneparken

CLRS kan etablere kontor i Kongsveien 21 eller 23 til bruk for sin administrasjon av
Skulptur- og kulturminneparken. Kontordelen skal ikke utgjøre mer enn den aktuelle
bygningens andre etasje.

10.2 Bruk av Skulptur- og kulturminneparken

CLRS forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og
bestemmelser for allmennhetens bruk av Skulptur- og kulturminneparkens område,
med mindre atmet fremgår av Avtalen. Pt. gjøres Skulptur- og kulturminnepark på
Ekeberg, retningslinjer for utleie og arrangement av januar 2011 gjeldende for
Skulptur- og kulturminneparken , jf Avtalen vedlegg E.

Dersom CLRS ønsker kommersiell utnyttelse av Skulptur- og kulturminneparken ut
over det som fremgår av pkt 7.3, må det søkes om dette på vanlig måte til OK v/
Friluftsetaten. CLRS plikter også å søke OK v/ Friluftsetaten om gjennomføring av
ikke-kommersielle arrangementer. Dog skal CLRS etter forutgående avtale med OK
v/ Friluftsetaten om tidspunkt for gjennomføringen, ha rett til å gjennomføre et ikke-
kommersielt arrangement i Skulptur- og kulturmitmeparkens område hvert år som
ledd i formidling av Skulptur- og kulturminneparken.

Dersom OK v/ Friluftsetaten gir tillatelse til øvrige arrangementer eller utleie i parken
skal CLRS underrettes skriftlig med 1 ukes varsel. CLRS drift og vedlikehold av
Skulptur- og kulturminneparken skal tilpasses slik at området fremstår representativt i
forbindelse med eventuelle arrangementer. OK er ansvarlig for at området, som i
henhold til avtale mellom OK v/ Friluftsetaten og tredjemann er benyttet til
arrangementer, fremstår i ryddet og rengjort stand etter bruken. OK er ikke ansvarlig
for eventuelle skader som skjer på kunstverk som er utplassert i Skulptur- og
kulturminneparken.

10.3 Rettigheter

OK har eiendomsretten til grunnen og påstående bygninger i Skulptur- og
kulturminneparken.
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OK kommune avgjør Skulptur- og kulturminneparkens navn. OK har eiendomsrett til
navnet og eventuelle andre rettigheter knyttet til navnet, en eventuell logo, og andre
kjennetegn knyttet til Skulptur- og kulturminneparken. CLRS har i avtaletiden og i
forbindelse med drift og formidling av Skulptur- og kulturminneparken rett til å bruke
parkens navn, en eventuell logo, eller andre kjennetegn knyttet til Skulptur- og
kulturmirmeparken. Slik bruk kan også gjøres i tilknytning til CLRSs eget navn.

Alle kunstverk som finansieres av CLRS og utplasseres i Skulptur og
kulturminneparken forblir CLRS' eiendom. Kunstverk som via CLRS eventuelt
stilles til rådighet av andre bidragsytere enn CLRS forblir bidragsyterens eiendom.
Kunstverk som eventuelt utplasseres av OK forblir OKs eiendom.

10.4 Plikt til overholdelse av det til en hver tid gjeldende regelverk

CLRS plikter å følge de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter ved oppfyllelsen
av sine forpliktelser etter Avtalen. CLRS plikter også å holde seg orientert om
kommunale retningslinjer og bestemmelser som er relevante for CLRS' oppfyllelse
av sine plikter etter Avtalen.

CLRS er ansvarlig for innhenting av offentlige godkjenninger som er påkrevet for
gjennomføring av tiltak og planer mv i henhold til Avtalen. Nødvendige søknader
skal sendes inn uten ugrunnet opphold.

For øvrig skal CLRS igangsette alle tiltak CLRS er forpliktet til å gjennomføre i
henhold til Avtalen uten ugrunnet opphold.

10.5 Overdragelse av avtalen til andre.

CLRS kan ikke overdra sine forpliktelser eller rettigheter etter Avtalen uten etter
skriftlig samtykke fra OK. OK kan ikke nekte slikt samtykke uten saklig grunn.

11. ERSTATNING OG FORS1KRING

Partene holdes erstatningsansvarlig for et hvert tap og eller skade på tredjemann i
henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper som følge av eventuelt
mislighold av Avtalen.

CLRS plikter å tegne ansvarsforsikring for sine forpliktelser etter Avtalen, I tillegg
plikter CRLS å holde installasjoner, bygningene i Kongsveien 21 og 23 og kunstverk
utplassert av CRLS, forsikret i avtaleperioden.
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AVTALENS VARIGHET

Denne avtale gjelder i 50 år, regnet fra tidspunktet for formell godkjenning av
avtalen, jf Avtalen pkt 16.

Partene kan forhandle om forlengelse av Avtalen.

MISLIGHOLD, OPPSIGELSE OG HEVING

Avtalen kan, med unntak av det som følger av dette punkt ikke bringes til opphør før
det er gått 25 år, regnet fra tidspunktet for formell godkjenning av Avtalen, jfr. pkt
16. Etter at det er gått 25 år, og innen ett år etter dette, kan begge parter si opp
Avtalen med en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 måneder. Oppsigelsen skal være
skriftlig. Blir slik oppsigelse ikke sendt løper Avtalen videre uendret frem til Avtalens
utløp etter Avtalen pkt 12, med unntak av det som følger av dette punkt.

Dersom det vedtas omregulering av hele eller en vesentlig del av Skulptur- og
kulturminneparkens område kan OK si opp Avtalen før, og etter det er gått 25 år. Ved
slik oppSigelse gjelder en oppsigelsesfrist på 12 måneder. Oppsigelsen skal være
skriftlig.

Dersom CLRS misligholder sine forpliktelser til å opparbeide, smykke ut, drifte,
formidle eller vedlikeholde Skulptur- og kulturminneparken i samsvar med Avtalen,
kan OK rette mangelen for CLRS' regning og risiko, forutsatt at mangelen, etter
skriftlig varsel fra OK, ikke blir rettet av CLRS innen rimelig tid.

Dersom CLRS misligholder sine forpliktelser til å opparbeide, smykke ut, drifte,
formidle eller vedlikeholde Skulptur- og kulturminneparken i samsvar med Avtalen,
kan OK, foruten å rette mangelen for CLRS' regning og risiko, også si opp Avtalen
før det er gått 25 år fra tidspunktet for formell godkjenning av Avtalen, jf pkt 16 Ved
slik oppsigelse gjelder en oppsigelsesfrist på 12 måneder. Oppsigelsen skal være
skriftlig. Retten til å si opp Avtalen bortfaller dersom CLRS retter feilen innen
rimelig tid etter at oppsigelse er sendt. OK har ikke rett til å si opp Avtalen hvis
misligholdet skyldes manglende tillatelse fra offentlige myndigheter, forutsatt at
CLRS har sendt fullgod søknad uten ugrunnet opphold, jf Avtalen pkt 10.4.

Ved vurderingen etter dette punkt 13, tredje og fjerde avsnitt, av om CLRS har
misligholdt sine forpliktelser til opparbeidelse av Skulptur- og kulturminneparken i
henhold til Avtalen pkt 4, skal det også tas hensyn til hvilket nivå på CLRS' ytelser
som er rimelig å forvente innenfor de økonomiske rammene for CLRS' forpliktelser
som er fastlagt i Avtalen pkt 8.

Dersom en av partene i vesentlig grad misligholder Avtalen, kan den annen part heve
Avtalen.
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Ved en eventuell oppsigelse, heving eller ordinært kontraktsutløp av Avtalen skal
kunstverk med fundamenter som CLRS har anbrakt i Skulptur- og kulturminneparken
fjernes for CLRS' regning og risiko, med mindre CLRS skriftlig forespør om OK,
helt eller delvis, er villig til å overta disse vederlagsfritt, og OK aksepterer dette. Alt
som for øvrig er opparbeidet av CLRS i Skulptur- og kulturminneparken, tilfaller OK
vederlagsfritt. Ved en eventuell oppsigelse, heving eller ordinært kontraktsutløp har
CLRS ikke rett til å få tilbakeført eller erstattet sine utgifter som er pådratt for å
oppfylle CLRS' forpliktelser etter Avtalen. Området skal tilbakeleveres slik det
fremstår ved kontraktsutløp, forutsatt at det er opparbeidet, driftet og vedlikeholdt i
henhold til CLRS kontraktsforpliktelser i henhold til Avtalen.

14. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Partene vedtar Oslo som verneting for alle tvister som vedrører Avtalen.

15. VEDLEGG TIL AVTALEN
A Reguleringsplan for Kongsveien 17 mfl. Ekeberg (skulptur- og kulturminnepark),
slik den foreligger etter vedtak av kompetent organ i OK, foreløpig saksnummer i
Plan- og bygningsetaten 200900654.
B Rammeplan for opparbeidelse av Skulptur- og kulturminneparken, januar 2011.

Kunstfaglig konsept, juli 2010.
Konsept for kulturminneformidling, juli 2010.
Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg, retningslinjer for utleie og
arrangement.
Regulering av virksomheten med hest, 01.11.1991, korrigert 12.07.1994.

	

16. GODKJENNING

OK er først bundet av Avtalen når kompetent organ i Oslo kommune har gitt sin tilslutning
til Avtalen.

CLRS cr først bundet av Avtalen når den er signert av styret i CLRS.

	

17. IKRAFTTREDELSE

Avtalen trer i kraft 6 måneder etter at partene er bundet av Avtalen i henhold til pkt 16.
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18. PARTENES UNDERSKRIFTER

Oslo, den 02.05.2011

For Oslo kommune, Kulturetaten:

Balas 


For C. Ludens Ringnes stiftelse:

Christian Ringnes

Berif Kjøll
1 1(7 l

)
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