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Kriterier for arrangement 

 
§7. Tiltak ved store arrangementer (brann- og eksplosjonsvernloven) 

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god 

tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet (brannvesenet), dersom arrangementet skal 

avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Ved 

melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren 

for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til 

ansvarshavende arrangør. Den ansvarlige for innendørs- og utendørs arrangement skal melde om dette til 

lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et bygg eller på et område som normalt ikke 

benyttes til denne type arrangementer. Melding om arrangementer i Orkland kommune skal meldes til 

Brann og redning Orkland ved forebyggende avdeling. 

 

Innendørs- og utendørs arrangement omfattes av slik melding når:   

• Arrangementet er beregnet for minimum 150 personer eller flere hvor det ikke nytes alkohol, og 

for minimum 50 personer dersom det nytes alkohol 

 

• Sammenhengende telt, med innbyrdes avstand minimum 8 meter 

 

• Et eller flere av vilkårene nedenfor ikke blir fulgt 

 

Følgende innsendes ved innendørs- og utendørsarrangementer: 

1. Opplysninger om type arrangement, tidspunkt for arrangementet, arrangør, ansvarshavende, 

kontaktinformasjon etc. 

2. Kart over området med inntegnet telt, avsperringer, avfallscontainere, etc. Ut fra kartet vurderes 

brannvesenets innsatsmuligheter, avstand til andre bygninger, plassering av rømningsveier i forhold 

til omgivelsene etc. 

3. Plantegning, i målestokk eller målsatt, som viser: 

a. Rømningsveier og rømningsarealer (antall, plassering og bredde) 

b. Plassering av scene, bar etc. 

c. Bordplassering (bordplan) 

d. Slokkeutstyr 

4. Opplysninger om maksimum persontall. Dette må vurderes i forhold til gulvareal tilgjengelig for 

publikum og bredde på rømningsveier. 

a. Ved ståplasser brukes 0,6 m² per person. 

b. Ved sitteplasser brukes 1,4 m² per person. NB! Det må være tilstrekkelig avstand mellom 

bordene til at evakuering kan foregå på forsvarlig måte, og det må være god adkomst til 

rømningsareal/rømningsveier. 

c. En utgang direkte til det fri er OK for lokaler med inntil 150 personer. Lokaler med mellom 

150 og 600 personer må ha minst to utganger. For lokaler med mer enn 600 personer må det 

være minst en utgang per 300 personer. 

d. Fri bredde i rømningsvei må være minimum 120 cm. Samlet fri rømningsbredde må være 

minimum 1 cm per person. 

e. Ha maksimum avstand på 30 meter fra et hvilket som helst sted i branncellen til 

rømningsåpning. 

5. Opplysninger om vakthold (antall vakter, plassering av vakter, etc.). 
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6. Følgende forutsettes: 

a. Det skal lages en risikovurdering av arrangementet. 

b. Rømningsveier og slokkeutstyr skal være forskriftsmessig merket. 

c. Det skal være utarbeidet instrukser/prosedyrer for vaktene (prosedyrer for evakuering, 

overholdelse av persontall, varsling av brann, slokking av brann, etc.). 

d. Vaktene gis nødvendig opplæring. 

e. Nødvendige tillatelser innhentes fra andre myndigheter, grunneier, naboer, etc. 

f. Avstand til andre bygninger skal være minimum 8 meter. 

g. Ved bruk av telt kommer følgende tilleggsvilkår: 

i. Teltduk skal være brannhemmende. 

ii. Avstand til andre bygninger skal være minimum 8 meter. Hvis ikke må det søkes om 

dispensasjon fra krav vedrørende avstand mellom bygninger i tekniske forskrifter til 

plan- og bygningsloven. 

iii. I telt som samler 500 personer eller flere, må en kvalifisert person/firma utføre 

risikovurderingen som innsendes brann- og redningsvesenet. 

h. Det forutsettes at arrangementet blir gjennomført på en sikker måte, jf. Brann- og 

eksplosjonsvernloven § 7. Tiltak ved store arrangement. 

 
 

 


