□ Søknad om tillatelse til arrangement på offentlig sted.
□ Melding om arrangement.

Generelt
Søknadsplikt etter politivedtektene i Gran Kommune og Lunner Kommune jfr politilovens § 11.
Arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell
art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres
inn søknad til politiet
Frist er 2 uker før arrangementets start.

Meldeplikt etter politivedtektene i Gran Kommune og Lunner Kommune jfr politilovens § 11.
Den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god tid på forhånd gi
politiet melding om dette, senest 2 uker før arrangementets start.
For den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når
arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller
avvikling av trafikken har meldeplikt. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av
overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller lignende sammenslutning

Søker/melder
Lag/forening/privatperson som søker eller melder:

Org.nr/personnr:

Adresse:

Telefon:
Epost:

Ansvarlig person
Navn på ansvarlig person for arrangementet:

Personnr:

Adresse:

Telefon:

Arrangement
Type arrangement:

Adresse/sted:

Ca antall
personer:

Utleier/Eier:
Aldersgruppe:
Ute…….

Inne…..

Ved utendørs arrangement skal sammenkomsten være
avsluttet senest kl. 24.00, og etter kl. 23.00 skal
høyttalere og lignende dempes til et minimum.

Kommersielt arrangement?
Billettsalg?
Dato

Starttidspunkt: Skjenkes(drikkes) det alkohol? Ja/Nei
Sluttidspunkt

Ved skjenking av alkohol skal Alkohollovens
bestemmelser om skjenking overholdes.

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement (Vedlegg 1)

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?
Du må søke om skjenkebevilling hvis:
-du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
-du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
-du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset
område.
Hvilke krav må du oppfylle?
Bevillingssøker må være fylt 20 år.
Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år
Søknad om dette rettes din kommune og vedlegges denne søknaden.

Tono (Vedlegg 2)
Før arrangementet evt. godkjennes må du selv sørge for å underrette Tono for å sjekke ut om ditt arrangement faller
under Tono sin rett til å kreve vederlag på bakgrunn av arrangementets musikk. www.tono.no
Dette må dokumenteres gjennom vedlegg i denne søknaden.

Internkontroll/Risikovurdering for arrangementet (Vedlegg3)
Tillatt antall som er
angitt for bygget:
Utleier/eier
Ansvarlig for arrangementet må innhente bekreftelse
fra utleier om at arrangementet tilfredsstiller utleiers
krav. Utleier må sammen med arrangør dokumentere
internkontroll og gjennom vedlegg 4.

Det må dokumenteres tilfredsstillende
brannsikkerhet
Arrangøren skal påse at brannsikkerheten overholdes, samt
instruere vaktene om dette. Det minnes særlig om at det tillatte
antall mennesker som kan oppholde seg i lokalet ikke
overskrides. Rømningsveier skal være merket og må ikke
blokkeres eller hindres på noe vis. Varslingsanlegg og
slukkeutstyr må være i orden. Dette må dokumenteres
gjennom internkontroll. Minner om meldeplikt til brannvesenet
om større arrangementer.

Vakthold og sikring -sikkerhetsplan (Vedlegg 4)
Politiet vil vurdere antall ordensvakter og/eller godkjente vektere, ut fra opplysninger om hvert enkelt arrangement. Det
vil også bli vurdert om arrangementet krever politivakthold.
Ordensvakt: Godkjent ordensvakt etter serveringslovens § 16. – Foretaket må ha politiets tillatelse til egenvakthold, og
ordensvaktene må ha gjennomført den utdannelse som til enhver tid kreves
Vekter: Vektere følger av Lov om vaktvirksomhet.
Ordensvaktene skal være merket ordensvakt på venstre brystside av uniformen. Vektere skal være merket vektere.
De plikter å rapportere til politiet om grove ordensforstyrrelser, slagsmål og lignende. Videre plikter de på anmodning å
bistå politiet, og har ikke adgang til å forlate lokalet før festen er slutt, og etter at det er ro på stedet.
Leder for ordensvernet skal for politiet, under hele arrangementet, være tilgjengelig pr. mobiltlf.
En eller om nødvendig flere ordensvakter skal under hele festen stå ved inngangen og avvise synlig berusede personer,
eller andre som kan tenkes å forstyrre den alminnelige ro og orden.
Arrangøren må i utgangspunktet selv dekke utgiftene til vakthold og sikring. Når det gjelder sikringstiltak i forbindelse
med arrangementer som går inn under ytringsfriheten avtales dette med politiet/kommunen.
Søker/melder plikter til å rette seg etter pålegg gitt av politiet etter at søknaden/meldingen er behandlet.
Arrangørens tiltenkte sikringstiltak beskrives i sikkerhetsplan som vedlegges denne søknaden.

Skatter og avgifter
Søker /melder må vurdere om arrangementet medfører skatte og avgiftsplikt, herunder sørge for å følge
bokføringsregelverk og krav til legitimasjon av omsetning.

Vedlegg til søknaden/meldingen
Vedlegg(fyll ut):
1. Skjenkebevilling
2. Bekreftelse fra Tono med referansenr
3. Risikovurdering/internkontroll for arrangementet

4. Arrangørens forslag til sikkerhetsplan for arrangementet.
5. Annet……………………….
Dato og sted:

Signatur søker/melder

-------------------------------

-----------------------------------------

Søknaden sendes til: post.innlandet@politiet.no

