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UTTALELSE – TILLATELSE TIL MARKERING/STAND I OFFENTLIG ROM DER KOMMUNEN ER 

GRUNNEIER 

 

1. Innledning 

SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har søkt og fått innvilget plass for markering/stand på 

Tøyen torg 28. september 2019. Etter det opplyste skal SIAN ha en markering som skal vare 

omkring tre timer. 

 

Bydelen har til vanlig to standplasser for ideelle/frivillige/ikke-kommersielle aktiviteter og to 

plasser til kommersiell aktivitet på Tøyen torg. Sian har fått en av de ikke-kommersielle 

standplassene. Etter det opplyste er Tøyen torg en av de to plassene bydelen har for ulike 

markeringer, herunder politiske rettet virksomhet, religiøs forkynning og utadrettet virksomhet 

fra ulike ideelle organisasjoner. Den andre plassen er torget på Grønland. 

 

Administrasjonen i Bydel Gamle Oslo redegjort og stilt følgende spørsmål hit: 

 
Ytringene Sian og lignende organisasjoner vil av de fleste anses som ubehagelige og 

konfliktskapende av de fleste, og vil oppleves som svært krenkende av mange av Tøyens beboere. 

På tross av dette er det gitt tillatelse. Tillatelsen har medført uro og sterkt engasjement i 

befolkningen. Dette har bla resultert i et oppslag i Dagsavisen. 

 

Tillatelsen er begrunnet ut fra et ytringsfrihetsperspektiv. Administrasjonen har lagt til grunn at 

det er bred enighet i Norge om at ytringsfriheten er en viktig og grunnleggende rettighet i et 

moderne demokrati, og at det skal mye til før den kan begrenses.  Retten til å ytre seg fritt er 

forankret både i Grunnlovens § 100 og i Menneskerettighetskonvensjons artikkel 10. Det vi har 

bla vurdert er hvorvidt det er anledning til å legge alvorlige begrensninger på retten til å ytre sine 

oppfatninger i det offentlige rom for religiøse eller politiske grupperinger som har holdninger og 

ytringer som oppleves støtende eller krenkende for mange. Begrensninger i retten til å ytre seg 

krever et særlig rettsgrunnlag, og det er lagt til grunn at dette ikke finnes i denne saken. 
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Politiske markeringer er, overordnet sett, ikke søknadspliktige til Politiet, men i medhold av 

Politiloven §12 plikter den som ønsker å avholde en markering å melde fra om dette til politiet på 

forhånd. Politiet har bare anledning til å forby en slik markering dersom det det er grunn til å 

frykte alvorlige forstyrrelser av offentlig ro, orden og ferdsel, eller formålet med markeringen eller 

gjennomføringen strider mot loven. 

 

Politivedtektene for Oslo §7-3, fastslår at arrangementer på offentlig grunn/kommunal grunneier 

skal ha skriftlig tillatelse fra kommunal grunneierrepresentant. Det er vurdert at det likevel ikke er 

mulig å avslå et arrangement med bakgrunn i de meninger/ytringer som søker har, og at det er et 

forvaltningsmessig likebehandligsprinsipp som gjelder. Vi har tidligere gitt Sian avslag bla fordi 

torget var booket til et annet arrangement. Vi har ut fra våre ordinære føringer begrenset standen 

til ordinær størrelse (3x3 meter) og henvist til at søker kan være pliktig å melde markeringen til 

politiet. 

 

Vi ønsker svar på følgene; 

Støttes den vurderingen/tolkningen som administrasjonen har gjort at Kommuneadvokaten? Har 

det tidligere vært lignende saker som har skapt presedens? 

Eventuelt hvilke virkemidler/hjemmelsgrunnlag har bydelen for å avslå/forhindre slike 

markeringer? Har bydelen eventuelt anledning til å nekte at spesifikke personer, tilknyttet 

organisasjonen som for eksempel personer som etterforskes/er siktet/straffet for brudd på 

rasismeparagrafen, representerer organisasjonen på stand? 

 

Bydelen er erklært rasismefri bydel, i vedtak gjort av Bydelsutvalget. Hvilke føringer kan et slikt 

vedtak gi på forvaltningen av for eksempel standtillatelser? 

 

Videre vurderer politikerne nå å gjøre følgende vedtak i Bydelsutvalget; 

Sakstekst 

Bydel Gamle Oslo er en rasismefri bydel. Det forplikter oss folkevalgte og 

bydelsadministrasjonen. 

Stopp islamifiseringen av Norge (SIAN) er en organisasjon som er tiltalt for flere tilfeller av 

muslimhets og hatefulle ytringer etter rasismeparagrafen - straffeloven paragraf 185. Saken er 

etterforsket av oslopolitiets hatkrimgruppe ved Manglerud politistasjon. SIAN har ikke gjort seg 

tilgjengelig for stevning, og saken er derfor utsatt igjen. 

Tøyen er et mangfoldig og inkluderende sted. Torget er en arena der barn med ulik religion og 

bakgrunn vokser opp, leker og ferdes, og de skal ikke føle seg fortrengt og trakassert. Bydel 

Gamle Oslo vil ikke gi SIAN en arena til å spre muslimhets og hat.  

 

Forslag til vedtak: 

«SIAN og andre som sprer hets og hatefulle ytringer, som omtalt i rasismeparagrafen, får ikke 

tillatelse til å stå på stand i offentlige rom som bydelen forvalter utleie av». 

 

Hvilke forvaltningsmessige konsekvenser vil et slikt vedtak få for den innvilgelsen som allerede er 

gitt? Hvilke konsekvenser vil et slik vedtak ha for eventuelle fremtidige søknader fra Sian og 

lignende organisasjoner? 

 

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at vurderingene er basert på opplysningene som er 

oversendt hit. Endrede opplysninger kan føre til andre konklusjoner. Ta gjerne kontakt dersom 

det er spørsmål til vurderingene eller behov for ytterligere bistand. 
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2. Vurdering 

2.1 Innledning og oppsummering 

 

Spørsmålet bydelen stiller er for det første om det er adgang til å nekte SIAN å holde markering 

på Tøyen torg, eller enkeltpersoner å delta i en slik markering. Dette vil i all hovedsak være et 

spørsmål om ytringfrihetens rammer og kommunens adgang til å avvise arrangementer der man 

frykter det vil fremsettes støtende eller til og med straffbare ytringer. Oppsummert er jeg enig i de 

konklusjonene bydelens administrasjon har gjort. Politiet kan ha hjemler for å stanse slike 

arrangementer. Kommunen kan imidlertid ikke nekte personer eller organisasjoner å bruke 

offentlige rom, som kommunen tillater at andre organisasjoner bruker til politiske markeringer og 

religiøs forkynning, med den begrunnelse at SIANs meninger strider mot kommunens 

verdigrunnlag eller oppfatninger. Det vil heller ikke være anledning til å nekte SIAN eller andre å 

holde sin markering eller å delta med enkeltpersoner basert på en frykt for at det vil fremsettes 

ytringer som strider mot bestemmelser i straffeloven. Kommunen kan likevel legge en del 

føringer på når, hvor og hvordan arrangementet tillates holdt. 

 

Bydelen spør også hvilke føringer det foreslåtte vedtaket vil ha for fremtidig forvaltning av 

plasser til stand/markeringer i bydelen. Dette reiser vanskelige spørsmål. Etter min oppfatning er 

det tvilsomt om bydelen har hjemmel for å fatte et vedtak som innebærer at man utelukker hele 

grupper fra å delta på lik linje med andre politiske organisasjoner og religiøse grupper. Dette kan 

stride både mot Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet og grunnleggende 

forvaltningsrettslige krav til likebehandling. Enkeltvedtak som bydelen fatter i tråd med et slikt 

overordnet vedtak, vil dermed antagelig være ugyldige.  

 

Kommunen har også ytringsfrihet, og dermed mulighet for å gi uttrykk for at man er uenig med 

og misliker meningene til SIAN. Kommunen vil også ha full anledning til å drøfte arrangementet 

med politiet og gi uttrykk for eventuell bekymring knyttet til offentlig ro og orden og sikkerheten 

ved et slikt arrangement. Kommunen står dessuten fritt til i ettertid å anmelde eventuelle ytringer 

fremsatt under en slik markering som er i strid med forbudet mot hatefulle ytringer i straffeloven 

§ 185. 

2.2 Adgangen til å nekte grupper eller enkeltpersoner å holde markeringer i det offentlige rom 

 

Grunnloven  § 100 er den sentrale bestemmelse om ytringsfrihet i norsk rett. Den lyder slik: 

 
Ytringsfrihet bør finne sted. 

 

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap 

med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, 

demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov. 

 

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det 

kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det 

forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser. 

 

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er 

nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan 

ikke settes i verk utenfor anstalter. 



Kommuneadvokaten  Side 4 

 

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i 

rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn 

til personvern og av andre tungtveiende grunner. 

 

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig 

samtale.  

 

Denne bestemmelsen suppleres av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 og 11, 

som er inkorporert som norsk lov gjennom menneskerettsloven av 1999. Disse bestemmelsene 

lyder slik i norsk oversettelse: 

 
Art 10.Ytringsfrihet 

1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og 

meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. 

Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller 

kinoforetak. 

 

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike 

formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige 

i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller 

offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å 

verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller 

for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet. 

 

Art 11.Forsamlings- og foreningsfrihet 

1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger og til frihet til forening med andre, 

herunder rett til å danne og slutte seg til fagforeninger for å verne sine interesser.  

 

2. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli undergitt andre innskrenkninger enn de som er 

foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale 

sikkerhet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse 

eller moral eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. Denne artikkel skal ikke hindre at 

lovlige innskrenkninger blir pålagt utøvelsen av disse rettigheter for medlemmene av de væpnede 

styrker, av politiet og av statsforvaltningen. 

 

Demonstrasjonsfriheten følger ikke direkte av den norske grunnlovsbestemmelsen, men de ulike 

sidene av demonstrasjoner og andre politiske markeringer er vernet av bestemmelsen. Disse 

elementene er 1) friheten til å ytre seg, 2) adgangen til å ytre seg på offentlig sted og 3) adgangen 

til å delta med en eller flere personer, jf. Ytringsfrihetskommisjonens omtale i NOU 1999:27 

Ytringsfrihet bør finde sted, pkt. 7.3.7. 

 

Hva gjelder ytringsfriheten i seg selv, er det særlig bestemmelsene i straffeloven som setter 

grenser, herunder forbudet mot hatefulle ytringer i § 185 (også kalt rasismeparagrafen). Også 

etter denne bestemmelsen er det «rommelig margin for smakløse ytringer», jf. Høyesteretts dom 

Rt. 2012 s. 536 avsnitt 32. Det er nettopp ytringer som myndighetene er uenige i som har størst 

behov for beskyttelse mot inngrep fra myndighetene. Kommunen har imidlertid også ytringsfrihet 

og har anledning til å uttale seg offentlig og si seg saklig uenig i SIANs ytringer, jf. herunder 

Sivilombudsmannens uttalelse SOM-2016-637.  
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I oversendelsen hit er det spurt om kommunen har virkemidler for å hindre slike markeringer i det 

offentlige rom, om man kan nekte enkeltpersoner å delta eller om man kan nekte organisasjoner 

som SIAN å holde markeringer. Jeg forstår spørsmålet slik at det gjelder personer som tidligere er 

etterforsket eller siktet for brudd på straffeloven § 185, og som man frykter vil fremsette 

straffbare rasistiske ytringer på offentlig sted. En restriksjon på hvilke grupper som kan ha 

markering, hvem som kan delta eller hva som kan sies under markeringen vil etter mitt syn være 

en form for forhåndskontroll som ikke er tillatt uten hjemmel, jf. Grunnloven § 100 fjerde ledd. 

Jeg er ikke kjent med at kommunen har noen egen hjemmel som kan være egnet til å ilegge denne 

typen restriksjoner. Politiet har derimot en viss hjemmel i politiloven § 11, som lyder slik: 

 
§ 11. Arrangementer på offentlig sted m.v. 

Den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god 

tid på forhånd gi politiet melding om dette. For øvrig kan det ved vedtekt etter lovens § 14 gis 

regler om søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted eller meldeplikt for 

arrangementer som for øvrig er allment tilgjengelige. 

 

En melding som nevnt i første ledd, skal i alminnelighet gis skriftlig og inneholde opplysninger 

om arrangementets formål, omfang, ansvarlig arrangør, tidspunkt, avviklingssted og de 

ordenstiltak arrangøren vil sette i verk. 

 

Politiet kan forby arrangementer som nevnt i første ledd, men bare når det er grunn til frykt for at 

de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller 

det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strider mot lov. 

 

Politiet kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre at lovlige arrangementer som nevnt i første 

ledd kan avvikles uforstyrret og til minst mulig hinder for den øvrige ferdsel. Det kan også settes 

vilkår for avviklingen for å forebygge slike forstyrrelser eller krenkelser som nevnt i tredje ledd. 

Det kan herunder settes som vilkår at deltakere i demonstrasjon eller lignende ikke medbringer 

gjenstander som er egnet til å true eller påføre skade med. 

 

Det er forbudt for deltakere i et arrangement som nevnt i første ledd å opptre maskert, unntatt for 

deltakere i skuespill, maskerade eller lignende. 

 

Politiet kan stanse eller oppløse arrangementer som nevnt i første ledd når de avvikles i strid med 

nedlagt forbud eller fastsatte vilkår, eller forårsaker slike krenkelser som nevnt i tredje ledd eller 

ved begrunnet frykt for slike. 

 

Politiet kan også fastsette vilkår for, forby, stanse eller oppløse andre sammenkomster og 

tilstelninger enn dem som er nevnt i første ledd, for å hindre at noen lider overlast, for å unngå at 

alvorlige ordensforstyrrelser eller ferdselshindringer oppstår, eller for å gjenopprette ro og orden 

etter slike. 

 

Justisdepartementet har på generelt grunnlag uttalt seg om adgangen til å gripe inn mot 

demonstrasjoner, uten å gi uttrykk for hvordan den nåværende bestemmelsen i politiloven skal 

forstås, jf. St.meld. nr. 26 (2003-2004) pkt. 5.8.4: 

 
Departementet er som utgangspunkt enig med Ytringsfrihetskommisjonen i at alle ordensmessige 

regler og all håndheving av disse må være nøytrale i forhold til demonstrasjonens formål og 

innhold. Departementet gjør likevel den reservasjon at det må være adgang til å gripe inn mot 

demonstrasjonen dersom det legges opp til ulovlige handlinger under demonstrasjonen, jf. neste 

avsnitt. 
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Etter departementets oppfatning kan ordlyden i politiloven § 11 tredje ledd i dag virke noe uklar. 

Siste del av bestemmelsen («det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strider 

mot lov») kan leses slik at det er adgang til å nedlegge forbud mot en demonstrasjon i tre tilfeller: 

1) Det som søkes oppnådd som en videre følge av demonstrasjonen, er ulovlig. Det kreves for 

eksempel dødsstraff med tilbakevirkende kraft i en konkret sak, jf. NOU 1999: 27 s. 176. 2) 

(Rene) handlinger som foretas under demonstrasjonen, vil være ulovlige. 3) Ytringer som faller 

under demonstrasjonen, vil være ulovlige. Det bør fortsatt være adgang til å gripe inn på forhånd i 

tilfelle nr. 2. 

 

Motsetningsvis synes det å følge av dette at selv politiet ikke har anledning til å gripe inn mot en 

planlagt demonstrasjon med den begrunnelse at ytringer som antagelig vil falle under 

demonstrasjonen vil være ulovlige. Dette synes å være i tråd med merknadene til Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen i Innst. S. nr. 270 (2003-2004) pkt. 5.5.1. Myndighetene vil som 

hovedregel måtte nøye seg med å sanksjonere eventuelle straffbare ytringer i etterkant av 

demonstrasjonen. Uavhengig av hvordan politiets hjemmel skal forstås, synes det ikke som om 

kommunen har adgang til generelt å bestemme at SIAN og andre grupper ikke kan ha 

markeringer i bydelen. Kommunen vil imidlertid selvsagt ha anledning til å anmelde straffbare 

ytringer som eventuelt blir fremsatt under en slik markering.  

 

Politiet vil ha hjemmel til å forby markeringer og demonstrasjoner blant annet i tilfeller der det er 

grunn til å frykte at dette vil føre til alvorlig forstyrrelse av offentlig ro og orden. Kommunen har 

full anledning til – og bør også – ta opp denne typen bekymringer med politiet på forhånd. 

 

Bydelen har i oversendelsen hit også vist til de lokale politivedtektene for Oslo kommune, 

herunder § 7-3 der det fremkommer at arrangementer må ha tillatelse fra kommunal grunneier. I 

merknadene til ny normalpolitivedtekt § 7-1 har Politidirektoratet uttalt følgende:  
 

Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11. Dette er 

arrangementer som faller inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor 

rammene av politiloven § 14. Det foreligger derfor ikke hjemmel for å regulere slike 

arrangementer i lokal politivedtekt.  

 

Under høringen før innføringen av ny normalpolitivedtekt stilte Oslo kommune spørsmål ved om 

den lokale politivedtekten for Oslo måtte endres som følge av direktoratets syn på hva som kan 

reguleres i lokale politivedtekter, jf. høringsuttalelse fra byrådsleder i sak 17/2017. Jeg er ikke 

kjent med om Politidirektoratet har gitt noe klargjørende svar på dette. Jeg er i alle tilfelle enig 

med bydelsadministrasjonen i at den lokale politivedtekten ikke gir kommunen hjemmel for å 

nekte et arrangement med den begrunnelse at kommunen misliker standpunktene til gruppen som 

skal ha markeringen.  

2.3 Betydningen av at markeringen skal skje på kommunal eiendom 

 

Den planlagte markeringen skal skje på kommunal eiendom. Det oppstår da spørsmål om 

kommunen med hjemmel i eiendomsretten kan forby eller begrense den planlagte 

demonstrasjonen. Jeg forstår ordlyden i det foreslåtte vedtaket slik at bydelen ikke ønsker å leie 

ut plass til grupper som SIAN. Etter mitt syn kan kommunen likevel ikke forby slike 

arrangementer, men den kan legge føringer på hvordan de skal skje.  
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Ytringsfrihetskommisjonen har gitt følgende redegjørelse for sammenhengen mellom 

myndighetenes plikt til å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og retten til å 

bruke offentlig sted til markeringer, jf. NOU 1999: 27 pkt. 7.4.2.3: 

 
Retten til å bruke offentlig sted (gater, parker, torg) til demonstrasjoner følger bl.a av vårt forslag 

til Grunnloven § 100, sjette ledd om statens ansvar for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det 

må derfor fortsatt være slik at for eksempel Oslo kommune ikke bruke sin eiendomsrett til 

Youngstorget til å forby demonstrasjoner med et meningsinnhold man misliker. 

 

Denne oppfatningen støttes også av Sivilombudsmannens uttalelser i SOM-2015-3219. Saken 

gjaldt et arrangement som SIAN ønsket å holde i Kristiansand folkebibliotek. Bibliotekene har en 

lovfestet plikt til å være en arena for offentlig samtale og debatt. I saken var det blant annet 

spørsmål om kommunen kunne nekte SIAN å holde arrangement på det kommunale biblioteket, 

under henvisning til at kommunen var grunneier. Ombudsmannen var avvisende til at posisjonen 

som privatrettslig grunneier var utslagsgivende: 

 
«I saken er det reist spørsmål om avslaget er en privatrettslig disposisjon eller en 

myndighetshandling som er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. 

Ombudsmannen finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette spørsmålet. Uavhengig av hvilket 

svar som gis, er biblioteket underlagt de lover og regler som gjelder for virksomheten. Dessuten 

stilles det uansett visse ulovfestede krav til saklighet, likebehandling, forsvarlig saksbehandling 

mv. – også når myndighetene foretar privatrettslige disposisjoner, jf. Rt-2009-1356 avsnitt 31.» 

 

Kommunen har altså en plikt til likebehandling, og kan ikke avslå en søknad om markering på 

offentlig sted med den begrunnelse at man tar avstand fra synspunktene til gruppen. Det gjelder 

særlig for et offentlig område som Tøyen torg der andre politiske markeringer og religiøs 

forkynnelse tillates, jf. kravet til saklighet og likebehandling. Vedtaket som er foreslått fattet, 

gjelder «SIAN og andre som sprer hets og hatefulle ytringer, som omtalt i rasismeparagrafen», og 

gjelder deres mulighet til «å stå på stand i offentlige rom som bydelen forvalter utleie av». 

Vedtaket rammer bredt og gjelder alle offentlige rom. Etter mitt syn vil et slikt vedtak mest 

sannsynlig være i strid med kravet til likebehandling, og jeg mener det er uklart om kommunen 

har noen hjemmel til å fatte et slikt vedtak. Jeg mener et slikt vedtak mest sannsynlig vil stride 

mot myndighetenes plikter etter Grunnloven § 100 fjerde om forbudet mot forhåndssensur. Dette 

også i lys av infrastrukturbestemmelsen i Grunnloven § 100 sjette ledd, som fastsetter at 

myndighetene skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det kan neppe utledes 

rettslige krav for den enkelte ut fra infrastrukturbestemmelsen. Den vil likevel virke som en 

rettesnor for tolkningen av de andre pliktene som følger av Grunnloven § 100, jf. redegjørelsen 

for departementets forslag i Innst.S. nr. 270 (2003-2004) pkt. 7.  

 

Selv om Kristiansand kommune etter ombudsmannens syn ikke kunne forby SIAN å holde et 

arrangement under henvisning til kommunens verdier, åpnet Sivilombudsmannen for at 

kommunen ville ha et betydelig rom for skjønn og innflytelse på hvordan SIAN skulle bruke de 

kommunale lokalene, også av hensyn til andre brukere. Det vil etter mitt syn også være tilfellet 

for markeringen på Tøyen torg. Det er legitimt å ta hensyn til de mange andre gruppene som 

bruker torget. Det er dermed saklig å legge begrensninger blant annet på hvor på torget 

markeringen skal skje og hvor lenge, slik bydelen etter det opplyste allerede har gjort. Om 

bydelen kan bestemme at markeringen skal skje et annet sted i bydelen av hensyn til de lokale 

beboerne ved Tøyen torg, er mer usikkert. 
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Med hilsen 
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Jon Sverdrup Efjestad 

advokat 
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