
Nasjonale regler for arrangement 
Det kommer fortsatt henvendelser til kommunen om antallsbegrensinger rundt ulike 

arrangement. Jeg vil anbefale helsenorge.no for veiledning og prøve å komme med noen 

avklaringer her: 

Disse reglene er nasjonale, noen kommuner kan innføre strengere regler. Vågan kommune 

har per nå ingen lokale regler utover de nasjonale. 

Definisjon på arrangement: 

 

Definisjon av arrangement 

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert 
hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller 
a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 

b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 

c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller  

sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon 

e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner 

f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger 

 etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster 

 

 13a.Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn: 
a. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i 

 barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere 

b. 10 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 50 personer på innendørs idrettsarrangement for 

 utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune eller 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

c. 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, 

 tilviste plasser. 

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele 
tiden være minst to meter avstand mellom gruppene 
 


