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arrangementer
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Veileder

Større arrangementer og
festivaler
Veilederen inneholder retningslinjer for deg
som skal arrangere et større arrangement
eller festival, i tillegg til råd og veiledning
for å sikre en trygg gjennomføring av
arrangementet.

Vårt mål er at du skal gjennomføre din
festival under forutsigbare rammer for deg,
dine samarbeidspartnere og gjester.

Som arrangør har du et stort ansvar for
sikkerhet. Vi forventer at du gjør ulike tiltak
for at festivalen skal bli både trygg og
vellykket.

Målet er et
trygt og
trivelig
arrangement

Skjenkebevilling
Det må søkes kommunen om skjenkebevilling for
alkoholservering under arrangementet.
Hvilke krav stilles?
•

•

•

•
•
•

•

Det må utpekes en styrer og stedfortreder for
arrangementet som er over 20 år
Krav til e-læringskurset i ansvarlig vertskap følger
retningslinjene til den bestemte kommunen
Krav til aldersgrenser følger retningslinjene til den
bestemte kommunen
Tegninger over skjenkearealet
Tillatelse til å bruke grunn (kommunalt eller privat)
Møte i forkant med kommune og politi med fokus på
ansvarlig alkoholhåndtering
Internkontroll, et system og rutiner for å sikre at
alkoholregelverket overholdes. Se
Helsedirektoratets veileder «praktiske råd for
arrangementer og festivaler»

Søknadsskjema finnes på kommunens nettsider. Det må
søkes 8 uker før arrangementet.

Politi
Det må søkes politiet om godkjenning av arrangementet.
Politiet vurderer krav om godkjente ordensvakter og
behov for polititjenestemenn på bakgrunn av
konsept/risiko/antall gjester mv. (jfr. politiloven § 11).
Søknaden til politiet må inneholde:
- Arrangementsbeskrivelse
- Planverk inkludert HMS-plan, risikovurdering og
sikkerhetsplan
- Beskrivelse av sikkerhetsorganisasjon
- Områdekart/Arenakart
- Planlagt førstehjelpsorganisasjon
- Planlagt brannsikkerhet
- Samarbeidspartnere
- Andre tillatelser
- Dokumentasjon til konstruksjoner/midlertidig
konstruksjoner
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
har utarbeidet en nasjonal veileder om sikkerhet ved
store arrangementer.
Det må søkes 8 uker før arrangementet på e-post til
post.ost@politiet.no

Brann
Det må sendes inn plan for brannsikkerheten til
brannvesenet i den enkelte kommune.
Planen for brannsikkerhet må inneholde:
- Arrangementbeskrivelse
- Områdekart/arenakart
- Planverk inkludert HMS-plan, risikovurdering og
sikkerhetsplan
- Planlagt brannsikkerhet
- Merking og bredde på rømningsveiene
- Antall adkomster
- Beregnet persontall
- Tilgjengelig rømningstid
- Oppbevaring og bruk av gass eller pyrotekniske artikler
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
har utarbeidet en nasjonal veileder om sikkerhet ved
store arrangementer. Se også brannlovens § 7 «tiltak
ved store arrangementer».

Kemner
Det forventes at arrangør er kjent med reglene om føring
av personallistebok for ansatte og frivillige under
festivalen.
Det må benyttes godkjente kasseapparater og
bankterminaler der det foregår salg av mat, drikke og
andre artikler. Det oppfordres til å legge til rette for minst
mulig bruk av kontanter.
Ta kontakt med kemnerkontoret for eventuell rådgivning.

Arbeidstilsynet
Reglene i arbeidsmiljøloven må følges ved større
arrangementer/festivaler. Se Arbeidstilsynets nettside for
informasjon om blant annet:
- Arbeidstid, spesielt for ungdom under 18 år
- Frivillig arbeid; HMS og arbeidsgiver ansvar
- Arbeidsavtale
- Minstelønn
- Kontroll av sikkerhet ved scenerigging/midlertidige
konstruksjoner.

Mattilsynet
Alt matsalg som ikke er av privat karakter skal
registreres hos Mattilsynet. Matsalg og matservering på
festivaler og større arrangementer skal registreres.
Se Mattilsynets nettside for mer informasjon og
elektronisk meldeskjema. Mattilsynet har utarbeidet en
veileder om «Trygg mat på messer og festivaler».

Miljørettet helsevern - støy
Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og
dermed fremme trivsel hos mange mennesker. Samtidig
kan den samme lyden medføre helseplager og
søvnforstyrrelser for andre. Ved svært høy lyd er det
også risiko for hørselsskader.
Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder om
«musikkanlegg og helse - Veileder til arrangører og
kommuner».

MAKS uteliv
MAKS uteliv er et samarbeid mellom politiet,
utelivsbransjen og kommunene Fredrikstad, Hvaler og
Sarpsborg for et trygt og trivelig uteliv. Hensikten er at
alle kan få MAKS ut av kvelden.

Målet med MAKS uteliv
•
•
•
•
•
•

Skape trygt og trivelig uteliv
Unngå overskjenking
Unngå skjenking av mindreårige
Hindre rusrelatert vold
Bedre og mer effektiv kontroll
Lik praksis i kommunene

Kontaktinformasjon:
Sarpsborg kommune
Telefon: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com
www.sarpsborg.com
Fredrikstad kommune
Telefon: 69 30 60 00
E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
www.fredrikstad.kommune.no

Hvaler kommune
Telefon: 69 37 50 00
E-post: postmottak@hvaler.kommune.no
www.hvaler.kommune.no

Politiet - Øst politidistrikt:
post.ost@politiet.no
www.politiet.no
Arbeidstilsynet:
svartjenesten@arbeidstilsynet.no
www.arbeidstilsynet.no

Mattilsynet:
postmottak@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no
Se også:
www.helsedirektoratet.no
https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/
Alkoholloven – www.lovdata.no

