
 

 

Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med 

arrangementer og ansamling av personer, Sørfold kommune, 

Nordland 
 

Ikrafttredelse: 26.07.2021. 

Gjelder for: Sørfold kommune, Nordland 

Hjemmel: LOV-1994-08-05-55-§ 4-1 

……………… 

Sørfold kommunestyre har i vedtak 28.04.2020 delegert sin myndighet til å fatte vedtak etter 

smittevernloven § 4-1 til kommunedirektøren. 

For å forebygge og begrense smitte har Sørfold kommune v/ kommunedirektøren vedtatt 

følgende lokale forskrift: 

 

§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder for hele Sørfold kommune, og for både kommunale bygg og 

forsamlingshus som eies av lag og foreninger/private.  

Den norske kirke/Sørfold sokn har egen smittevernveieleder, og for kirkebygg vises det til 

denne. 

 

§ 2 Begrensning i antall personer som kan samles 
Ved innendørs arrangementer i privat og offentlig regi tillates et antall personer som tilsvarer 

50% av lokalets ordinære kapasitet, men uansett med en begrensning på 150 personer (inkl. 

aktører og publikum) samlet innendørs samtidig på arrangementer og 50 personer for private 

selskaper i leide lokaler. 

1-metersregelen skal overholdes for alle som ikke bor i samme husstand. 

Ved utendørs arrangementer tillates inntil 500 personer.  

§ 3 Forhåndssamtykke ved arrangementer med flere enn 30 personer involvert 
Innendørs arrangementer og møter med flere enn 30 personer involvert kan ikke 

gjennomføres uten forhåndssamtykke fra kommunen. I forbindelse med dette får arrangør et 

konkret tall for tillatt antall personer som kan være til stede. 

Faste øvelser og trening regnes ikke som arrangementer. 



 

§ 4 Skjenking av alkohol i forbindelse med arrangementer 
Skjenking av alkohol i forbindelse med innendørs arrangementer kan kun tillates hvis 

publikum sitter på faste, tilviste plasser og med bordservering.  

Skjenking av alkohol i forbindelse med utendørs arrangementer kan kun tillates hvis salget 

foregår på en måte som ivaretar generelle smittevernregler.  

Søknad om skjenkebevilling må sendes inn på vanlig måte for arrangementer nevnt i begge 

ledd i § 3.  

Private selskaper som bryllup etc. omfattes av § 2og 3, men ikke av § 4. 

 

§ 5 Plikter for arrangører 
Arrangører har ansvaret for å: 

• Påse at generelle smittevernregler om avstand og håndhygiene opplyses og overholdes 

• Påse at bestemmelsene i denne forskrift overholdes  

• Registrere deltakere med navn og kontaktinformasjon dersom kommunen ber om dette 

i forbindelse med at forhåndssamtykke innhentes 

 

§ 6 Ikrafttredelse og varighet 
Denne forskrift trer i kraft mandag 26. juli 2021 og gjelder inntil videre. 

Ved eventuelle endringer i forskriftens ordlyd vil oppdatert forskrift bli kunngjort. 

§ 7 Forholdet til nasjonale regler og retningslinjer 
Nasjonale tiltak og smittevernregler gjelder, men i tilfeller der lokal forskrift inneholder 

strengere bestemmelser enn de nasjonale, er det forskriften som gjelder i Sørfold kommune.  

§ 8 Økonomisk ansvar 
§ 8 Sørfold kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar i forbindelse med konsekvenser av 

denne forskrift. 


