
Meldeplikt for offentlig arrangement og 
private sammenkomster i leid/offentlig 
lokale 
 
Alle som skal gjennomføre tilstelninger som enten er offentlig arrangement eller som er privat 
sammenkomst i offentlig eller leid lokale (restauranter, klubbhus, hoteller og lignende), må melde 
dette til Bamble kommune via vårt arrangementsmeldingsskjema. 
 
I dette dokumentet tydeliggjøres hvem som er ansvarlig for å melde, hvordan man melder 
arrangementer, hva som er forskjellen mellom «offentlige arrangement» og «private 
sammenkomster» og hvilke typer tilstelninger som ikke må meldes.  
 
Hvem er ansvarlig for å melde? 
Covid-19-forskriften § 13b krever at alle offentlige arrangement og private sammenkomster må ha en 
ansvarlig arrangør. Det er ansvarlig arrangør som har ansvaret for å melde tilstelningen til Bamble 
kommune. Ansvarlig arrangør er som hovedregel ikke eier av uleielokaler, serveringssteder og 
lignende, men den personen eller virksomheten som leier lokalet for å gjennomføre sitt  
 
Hvordan melder man arrangement og sammenkomster til Bamble kommune? 
Offentlige arrangement og private sammenkomster i leid eller offentlig lokale meldes til Bamble 
kommune via vårt meldeskjema som du finner her: https://form.jotform.com/202294089301047  
 
Hva er et offentlig arrangement ? 
Covid-19-forskriften § 13 definerer arrangement som følger:  
 

«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 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» 

 
De statlige helsemyndighetene skiller videre mellom arrangementer som gjennomføres utendørs og 
arrangementer som gjennomføres innendørs. I tillegg skiller de statlige reglene mellom 
arrangementer som skjer i lokaler eller uteområder med «fastmonterte seter» og arrangementer 
som skjer der det ikke er fastmonterte seter. Fastmonterte benker og sammenkjedede stolrekker 
regnes ikke som fastmonterte seter. Fastmonterte seter finner man typisk i kinoer og kulturhus.  
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Tilstelning Inne eller ute Fastmonterte seter Max antall deltakere 
Arrangement Innendørs Fastmonterte seter 200 
Arrangement Innendørs Ikke fastmontert 50 
Arrangement Utendørs Fastmonterte seter 600* 
Arrangement Utendørs Ikke fastmontert 200 

 
* Utendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 600 personer, så lenge publikum sitter i 
fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er 
minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid.   
 
Private sammenkomster 
Covid-19-forskriften § 13 definerer private sammenkomster som følger:  
 

«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.» 

 
De statlige smittevernreglene skiller mellom private sammenkomster som gjennomføres i eget hus, 
hage, hytte eller lignende og private sammenkomster som gjennomføres i offentlige 
forsamlingslokaler, leide lokaler eller lignende.  
 

Tilstelning Lokale Max antall gjester / 
deltakere 

Privat sammenkomst Eget hjem, hus, hytte eller hage etc. Maksimalt 5 gjester* 
Privat sammenkomst Leid lokale / offentlig sted 20 

 
* Anbefalingen er at man i eget hjem, hage eller hytte ikke bør ha flere enn fem gjester i tillegg til de 
som bor i boligen. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere enn fem. Det 
innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen på fem gjester gjelder 
ikke for barn som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. 
 
Unntak fra meldeplikt 
Private sammenkomster som gjennomføres i private hjem/hytter/hager eller lignende og som 
overholder de statlige reglene om maksimalt 5 gjester er unntatt fra den generelle meldeplikten for 
offentlige arrangement og private sammenkomster.  
 
Faste treninger og øvinger i regi av idretts- eller kulturforening regnes ikke som et arrangement eller 
sammenkomst og er ikke meldepliktig.  
 
Interne møter på arbeidsplasser og foreninger som ledd i ordinær drift med begrenset antall 
deltakere regnes ikke som arrangement eller sammenkomst og er ikke meldepliktig.  Dersom en 
arbeidsplass eller forening har allmøter, årsmøter eller andre ekstraordinære interne møter med 
mange deltakere, regnes som arrangement og skal meldes i Bamble kommunes meldeskjema.  
 
Faste, terminfestede arrangement som f.eks. fotballkamper, gudstjenester trenges ikke å meldes 
individuelt, men meldes samlet i meldeskjemaet f.eks. ved å legge ved terminliste. 
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Lenker og mer informasjon 
• Covid-19-forskriften  
• Helsedirektoratet samleside for beslutninger og anbefalinger om smittevern  
• Regjeringen: Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger 
• Bamble kommunes meldeskjema for arrangementer og private sammenkomster i leid lokale 
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