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Aktuelle tema

• Generelle smittevernregler

• Regler for offentlige arrangementer

• Eksempler på ting som må vurderes





Arrangementer med inntil 200 personer

• Det er tillatt med arrangementer på offentlig 
sted for inntil 200 personer samtidig.

• Med inntil 200 personer menes deltakere, 
tilskuere, eventuelle 
foresatte/søsken/ledsagere og andre som er 
tilstede uten å ha oppgaver knyttet til 
gjennomføringen av arrangementet.

• Ansatte eller oppdragstakere som står for 
gjennomføringen av et arrangement regnes 
ikke som en del av deltakerantallet ved 
arrangementet.



Med arrangement menes:

• Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og 
kamp, men ikke organisert trening. En 
treningskamp vil kunne regnes som et 
arrangement hvis den samler tilskuere.

• Kulturarrangement, inkludert konserter, 
utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og 
kino, men ikke organiserte øvelser, treninger 
og prøver.

• Andre arrangementer, inkludert seminarer, 
varemesser, midlertidige markeder, 
bursdager, bryllup, begravelser og religiøse 
samlinger.



Arrangementer

• Loppemarkeder til inntekt for frivillige 
organisasjoner omfattes ikke av forbudet om 
arrangement over 200 personer. Men de 
generelle bestemmelsene om minst én meter 
avstand mellom personer som ikke er i samme 
husstand og krav om god hygiene skal fremdeles 
overholdes ved arrangering av loppemarked.

• For arrangementer som varer over lengre tid kan 
kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet 
av dagen. Kohortene må skiftes ut på en 
smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke 
være kontakt mellom kohortene.

• Arrangementer med skjenkebevilling skal ha 
bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter 
midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 
00.30. Endres 12.10 

• Innføres krav om registrering.



Offentlig sted

• Med offentlig sted menes et sted bestemt for 
alminnelig ferdsel eller et sted der 
allmennheten ferdes. 

• I tillegg gjelder samme forhold ved 
arrangementer i lokaler og utendørs arealer 
som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, 
grendehus, forsamlingshus, konferansesaler 
og haller.



Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende: 

• En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for 
voksne.

• Nasjonal skjenkestopp ved midnatt 
oppheves.

• Inntil 600 personer kan være til stede 
samtidig på utendørsarrangementer, fordelt 
på grupper på inntil 200 personer.

• Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom 
personer på arrangementer med 
fastmonterte seter.



1-meters regelen gjelder 

• De som er tilstede skal kunne holde minst 1 
meters avstand til andre som ikke er i samme 
husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må 
kunne holdes under hele arrangementet. 

• Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst.

• Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre 
som i kø, er det mindre risiko for smitte, men 
avstand skal likevel tilstrebes.

• Der man sitter ved siden av hverandre må det 
være en meter fra skulder til skulder.

• Fra 12.10 nese til nese i fastmonterte stoler.

1 m



Unntak fra 1-meters regelen

• Utøvende kunstnere ved gjennomføring av 
kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.

• Toppidrettsutøvere ved gjennomføring av 
idrettsarrangement.

• Spillere og støtteapparat ved gjennomføring av 
seriekamper i toppfotball (fotballserier) som 
Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å 
følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet 
i samarbeid med Helsedirektoratet.

• Personer under 20 år som deltar på sommerskole, 
sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, 
skoleavslutning og andre skolelignende fritids-
eller ferietilbud, samt de som står for 
arrangementet.

• Utøvere under 20 år som deltar i 
idrettsarrangement eller konkurranse som 
gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller 
innenfor samme region der region brukes som 
geografisk avgrensning.

• Dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år 
ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom 
disse ellers trener eller øver sammen.

• Personer som deltar i religiøse seremonier som 
krever kortvarig nærkontakt

• Personer som deltar på kurs som krever kortvarig 
nærkontakt og er nødvendig for sertifisering eller 
godkjenning av yrkesutøvelse.



Unntak fra 1-meters regelen

• Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet 
for publikum eller tilskuere ved 
arrangementet.

• Unntaket gjelder kun under pågående 
aktivitet, og det er viktig at utøverne 
forholder seg til de andre til enhver tid 
gjeldende smittevernråd for øvrig.



Planlegging og risikovurdering

• For alle arrangementer må det legges en plan 
for gjennomføring for å sikre god 
smittevernhåndtering. Arrangøren må selv 
gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan 
kravene til gjennomføring skal overholdes og 
om det er forsvarlig å avholde 
arrangementet. Derfor er det viktig å sette 
seg inn i gjeldende råd for smittevern.

• For større arrangementer kan det være 
aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter 
for spørsmål om gjennomføringen er 
smittevernfaglig forsvarlig. Arrangøren bør da 
på forhånd ha gjort en risikovurdering og 
laget en gjennomføringsplan.



Maler til arrangører

• Som et hjelpemiddel for arrangøren, er det 
utviklet en mal for risikovurdering av 
arrangementer og en sjekkliste for å sikre 
ivaretagelse av smitteverntiltak. 

• Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste 
for gjennomføring i Word eller pdf:

• Risikovurdering av arrangementer (word)

• Risikovurdering av arrangementer (pdf)

• Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse 
med arrangementer (word)

• Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse 
med arrangementer (pdf)

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-av-arrangementer-5.docx
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-av-arrangementer.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.docx
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.docx


Følgende generelle tiltak bør være på plass for å 
redusere smitterisiko:

• Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring

• Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at 
personer som mistenker at de kan være syke med det nye 
koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder 
også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. 
se Avstand, karantene og isolering

• God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og 
vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved 
toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, 
hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask

• Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).

• Tilrettelegging for å unngå trengsel der deltakere forventes å 
lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel 
tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette dette. 
Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider /sted 
vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig 
merket med fargekodede skilt, bånd e.l.

• Det anbefales å dele deltagerne inn i mindre grupper for å 
redusere antall kontakter. Da kan man redusere smitterisiko, lette 
arbeidet ved en eventuell senere smitteoppsporing og hindre at 
mange må følges opp med testing eller karantene.

• Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, 
matserveringsområder, toaletter og hyppige 
kontaktpunkter). Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til 
sektorer utenfor helsetjenesten

• Informasjon om symptomer på sykdom, hva 
deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer 
under arrangementet og hvor de skal henvende seg (for eksempel 
plakater). Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset

• Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha 
en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder 
konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som 
er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse 
kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller 
lignende.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/


Arrangøren er ansvarlig for:

• Å ha oversikt over hvem som er til stede for å 
kunne bistå kommunen ved en eventuell 
senere smitteoppsporing. Dersom det for å 
finne tilbake til deltakerne er nødvendig å 
nedtegne en egen oversikt over de 
tilstedeværende med kontaktopplysninger, 
skal denne slettes etter 10 dager.

• Å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke 
deltar på arrangementet

• Å følge relevante standarder om smittevern

• Å tilrettelegge for at avstandskrav og 
smittevern kan følges under hele 
arrangementet



Eksempler på ting som må vurderes

• Hvor mange kan max være i lokalet for å 
kunne overholde avstandsregelen?

• Betalingsmåter: mest mulig elektronisk, 
penger i omløp er smitterisiko.

• Matservering: hvordan gjøre det trygt?

• Rengjøring av toaletter under arrangement?

• Kan arrangementet gjennomføres?

• Kan hele eller deler av arr avholdes 
utendørs?

• Smittesituasjonen kan endre seg og da kan 
det bli innført strengere tiltak lokalt.



Hvor finne mer informasjon?

• Fhi.no

• Helsedirektoratet.no

• Regjeringen.no

• Lindesnes.kommune.no



www.lindesnes.kommune.no


