Søknad om festival og større arrangement til politiet
 Skal du ha skjenkebevilling må det søkes kommunen spesielt om det.
 Behandlingstid for skjenkesøknad 8 uker.
1. Informasjon om festival / arrangement
Type arrangement:
Skal det søkes kommunen
om skjenkebevilling? JA/NEI

Søknad om skjenkebevilling må sendes
kommunen på eget skjema.

Navn:
Dato - fra / til:
Sted:
Ansvarlig arrangør:
Kontaktperson:
Mobilnummer:
Mailadresse:
2. Annen info
Type artister / underholding
Målgruppe:
Antall besøkende:
Navn på vaktselskap:
Kontaktperson for
vaktselskap:
Mobilnummer til
kontaktperson
Antall frivillige, ca.:
(navnene skal være
tilgjengelige på festivalen)
3. Vilkår som må være oppfylt og levert politiet senest 8 uker før
arrangementstart. Nødvendige tillatelser og godkjenninger
Etat / Navn

Grunneier
Brannvesen
Politiet

Type dokument
Signert avtale om leie av grunn for
arrangementet
Godkjenningsvedtak fra brannvesenet

Vedlagt

Mottatt

Godkjent arrangement og
trafikkavvikling

Skjemaet leveres politiet senest 8 uker før arrangementet skal starte.
Dokumenter i punkt 3 og 4 leveres sammen med søknaden

Søknad om festival og større arrangement til politiet
 Skal du ha skjenkebevilling må det søkes kommunen spesielt om det.
 Behandlingstid for skjenkesøknad 8 uker.
4. Vilkår som må være oppfylt og levert politiet senest 8 uker før
arrangementstart Nødvendige tiltak og forberedelser
Vedlagt

Mottatt

ROS - risiko og sårbarhetsanalyse
Plan for gjennomføring av skjenking, (antall
skjenkepunkter m.m.)
Plan for kompetansekravet til de som skal skjenke
alkohol
Vaktplan: Antall godkjente ordensvakter med
oppdragsbeskrivelse.
Vaktplan: Antall verter med oppdragsbeskrivelse
Krav og forventninger
Det er forventet at lov om vaktvirksomhet og forskrifter følges. Det betyr at det skal
være tydelig for alle hvem som er vakter og verter. Dette gjelder både oppgaver og
uniformering. Søknaden, sammen med en helhetsvurdering av arrangementet, vil ligge
til grunn for vurderingen av behovet for politiets tilstedeværelse på arrangementet.
•
•

Arrangør må dekke kostnaden for politiets tilstedeværelse.
Arrangør er ansvarlig for å avtale med kontaktperson hos politi/kommune/
brannvesenet om en eventuell befaring av arrangementsområdet når det er
ferdig rigget og klart. Dette skal gjøres før arrangementet starter, slik at
eventuelle justeringer kan gjennomføres.

Politiet vil på generelt grunnlag stille følgende krav til arrangementene:
•
Åpenbart berusede personer skal bortvises fra arrangementet.
•
Ved salg av alkohol må skjenkebevilling foreligge, samt at det iverksettes
tiltak slik at det ikke skjenkes alkohol til mindreårige.
•
Det må gjennomføres tiltak slik at nabolag ikke forstyrres unødvendig av
støy, høy musikk eller lignende.
•
Musikken må opphøre senest kl. 2300, hvis ikke dispensasjon er gitt.
•
Trafikkregulerende tiltak utføres ved behov.
•
Ved matservering må tillatelser fra mattilsynet innhentes.
Viser for øvrig til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer og vilkår for festivaler og
større arrangementer.
Skjemaet leveres politiet senest 8 uker før arrangementet skal starte.
Dokumenter i punkt 3 og 4 leveres sammen med søknaden

