MELDING/SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ARRANGERE
OFFENTLIG FEST/ARRANGEMENT PÅ PRIVAT/OFFENTLIG STED
(Politiloven §§ 11 og 14 samt politivedtektene)
Organisasjonsnr.

Lag/forening/organisasjon som søker:
Adresse:

Kommune:

Navn på ansvarlig person:

Navn på lokalet:

Adresse

Telefon:

Epost:

Forventet antall besøkende:

Type arrangement (inkl. inne/ute/musikk/scene osv):

Dato/sted for arrangementet:

Arrangementets start:

Skal det skjenkes alkohol?

Dersom ja: Søknad om skjenke- / serveringsbevilling rettes til kommunen –
se kommunens hjemmeside. Kommunen avgjør også spørsmål om et
arrangement krever bevilling eller ikke.
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1.Vaktsjef:

Arrangementets slutt:

Fødselsdato:
Vakt (navn)

Mobiltelefon:

Fødselsdato

Vakt (navn)

2.

16.

3.

17.

4.

18.

5.

19.

6.

20.

7.

21.

8.

22.

9.

23.

10.

24.

11.

25.

12.

26.

13.

27.

14.

28.

15.

29.

Fødselsdato

Jeg har lest betingelsene for å arrangere offentlig fest/arrangement (se neste side).

Dato

underskrift

Sendes politiet på e-post (se nedenfor) senest 14 dager før arrangementet.

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Post: Postboks 2475 Torgard, 7005 Trondheim
E-post: post.trondelag@politiet.no

Tlf.: 73899090
Faks: 73523191

Org. nr.: 983998631
www.politiet.no

ORDENSREGLER
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Med mindre politiet setter vilkår om antall vakter så er det arrangørs ansvar å
sørge for en vaktstyrke som er dimensjonert for oppgaven, men av erfaring er
"10%-regelen" (1 pr 10 gjester) et godt utgangspunkt. Ordensvaktene skal være
dedikert rollen og ikke ha andre funksjoner.
Vaktsjef skal organisere ordensvaktene slik at det er vakter til enhver tid inne og i
nærområdet utenfor. Tidlig inngripen før ting utarter, er godt forebyggende arbeid.
Vaktene skal være godt merket, fortrinnsvis med vest.
Det påhviler arrangør å instruere ordensvaktene i forhold til brannsikkerhet og at
lokalets branninstruks følges. Spesielt viktig er det at rømningsveier ikke er
blokkert, at antallet personer lokalet er godkjent for ikke overskrides, at veg frem
til lokalet ikke er sperret for utrykningskjøretøy samt at ordensvaktene vet hvor
slukkeutstyr finnes.
Ordensvakter oppfordres til å ha skrivesaker lett tilgjengelig for å gjøre notater
dersom det skulle oppstå forhold som tilsier behov for dette.
Det skal ikke forekomme overskjenking.
Ordensvaktene skal være over 25 år – fortrinnsvis av begge kjønn. De skal være
edrue under festen/arrangementet, edruelige ellers og ikke være tidligere bøtelagt
for beruselse, vold eller sedelighet.
Ordensvakter: Grove tilfeller av ordensforstyrrelser, slagsmål og lignende skal
rapporteres til politiet. Likeledes plikter de, på anmodning, å bistå politiet. Ved
festens slutt skal ordensvaktene organiseres slik at trafikkmessig avvikling skjer på
en trygg måte. Ordensvaktene skal ikke forlate arrangementet før festens slutt og
det er ro og orden på stedet.
Leder for ordensvaktene skal være tilgjengelig for politiet på mobiltelefon under
hele arrangementet.
Nødvendig antall ordensvakter skal til enhver tid være på plass ved inngang (er).
Toaletter, andre aktuelle steder i lokalet samt nærområdet ute skal avpatruljeres
ofte. Seksuell aktivitet avbrytes og ordensvaktene skal prate med begge parter
med henblikk på om det var frivillighet.
Rusfrie arrangement betyr absolutt rusfrihet. Det betyr at gester som har drukket
alkohol før arrangementet skal avvises i døra/til arrangementet som sådan.

Trøndelag politidistrikt ønsker at fester/arrangementer gjennomføres på en god og
trygg måte i tråd med de gjeldende bestemmelser i lov og forskrift slik måte at
arrangør og gjester sitter igjen med inntrykket av en fin opplevelse. I tillegg til
ovenstående ordensregler er politiet på tilbudssiden dersom arrangør skulle ha ønske
om ytterligere råd i forhold til planlegging og gjennomføring.
Ved større arrangement krever politiet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
Det krever bedre tid til forberedelse fra arrangørs side.
Brudd på vilkår gitt av politiet, alvorlige ordens- og/eller trafikkproblemer kan
medføre at politiet avslutter festen/arrangementet. Det samme gjelder dersom
festen/arrangementet ikke er i henhold til alkohol- og/eller serveringslovens
bestemmelser.
Politiet ønsker lykke til med arrangementet!
Info:
Kommunale hjemmesider for elektronisk søknad om skjenkebevilling.
Kommunale politivedtekter – se lovdata.no – søk opp din kommune
Lov og forskrift – se lovdata.no alkoholloven og alkoholforskriften
Side 2/2

