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Vedtatt den ??.??.2020 K-sak 20/?? 



 

Forord 

Hvert år avvikles en rekke utendørs arrangementer i kommunen, fra større private fester til 
musikkfestivaler og tivoli. Slike begivenheter er søknads – eller meldepliktige etter flere lover og 
forskrifter, blant annet politilovens § 11 og Brann – og eksplosjonslovens § 7.  

I tillegg til å sikre at viktige sikkerhets - og beredskapshensyn blir ivaretatt under arrangementet har 
politi og kommune ansvar for å beskytte kommunens innbyggere mot helseskadelig støy. For 
arrangement som innebærer bruk av høyttalere eller som vil medføre mer støy enn normalt må det 
derfor søkes til politiet om tillatelse til dette.  
 
Helsedirektoratet har, i samarbeid med relevante fagmiljøer, utarbeidet en nasjonal veileder til 
arrangører og kommuner (IS- 0327) for vurdering av lydnivå når musikkhøyttalere brukes. Denne 
legges til grunn ved behandling av søknader om arrangement som innebærer musikkstøy. 

I Harstad er det satt begrensning for antall arrangementer som kan medføre at naboer utsettes for 
støyplage, samt at tidsrommet for slike arrangementer er regulert. Som hovedregel skal konserter/ 
bruk av høyttalere avsluttes før kl 23.00, men det åpnes for søknad om dispensasjon for store 
arrangementer som er allment tilgjengelig.  

Denne veilederen er ment å gi praktiske tips og informasjon til arrangører om hvilke tillatelser som 
kreves i forbindelse med utendørsarrangement, og hvor man skal henvende seg for å få veiledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definisjoner: 

Sentrumsområdet = avgrenses i henhold til plankart for sentrumsplanen 

Større arrangement = Konserter og liknende som kan forventes å samle et stort antall publikum. 

 

 

 

 

 



 

1. Melding eller søknad? 

Melding 
Det er meldeplikt til politiet for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted, jf. 
politivedtektene § 27. Man må også melde fra til politiet dersom man «på eller ut mot offentlig sted vil 
fremføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller fremvisning eller gjøre bruk av høyttaler», jf. 
politivedtektene § 4. 

Brann - og redningstjenesten i kommunen skal ha melding ved planlegging av store arrangement som 
skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne typen 
arrangementer, jf. Brann- og eksplosjonsvernloven § 7. 

 

Søknad 
Det må søkes tillatelse for alle større arrangement som skal avholdes på offentlig sted, jf. 
Politivedtektene, §26.  

Det må også søkes om tillatelse for arrangement som kan forventes å:  

• Føre til ordensforstyrrelse 
• Føre til vesentlig belastning av trafikkavviklingen/kreve særskilte tiltak i forhold til 

trafikkavviklingen 
• Medføre høyere støy enn normalt 
• Innebære en potensiell miljørisiko 

 

2. Prosedyre for melding/ søknad 

 
Melde - /søknadsskjema 
Harstad kommune og Harstad politistasjonsdistrikt har utarbeidet et felles skjema som kan benyttes 
både ved melding og ved søknad om arrangement. Skjemaet finner du her eller på Harstad kommune 
sine hjemmesider.  

 

Krav til innhold i melding/søknad 

For meldepliktige arrangementer er det tilstrekkelig å fylle ut de to første sidene i skjemaet. Er du i tvil 
om hvorvidt ditt arrangement er søknadspliktig kan du ta kontakt med politiet eller kommunen.  

Ved avvikling av større arrangement på offentlig sted, eller arrangement som av andre årsaker er 
søknadspliktig, må søker i tillegg til å fylle ut de to første sidene i skjemaet, gi en fyldig beskrivelse av 
arrangementet, jf. punktene på side 3 i søknadsskjemaet. Slik beskrivelse gis som vedlegg til søknaden. 

Ved store arrangementer skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder: Veileder 
for sikkerhet ved store arrangementer benyttes. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1997-12-22-1485#KAPITTEL_1
https://www.harstad.kommune.no/
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer.pdf


 

Melding/ Søknad sendes til:  

Troms politidistrikt, Harstad politistasjonsdistrikt 
Postboks 1055, 9480 Harstad 
Epost: post.troms@politiet.no       

og 

Harstad kommune, c/o Postmottak,  
Postboks 1000, 9479 Harstad 
Epost: postmottak@harstad.kommune.no 

Søknaden kan også sendes inn elektronisk til Harstad kommune: Her skal det opprettes en link til 
søknadsskjema på nett 

Kommunen sender sine uttalelser samlet til politiet, senest 4 uker etter at søknaden er mottatt. 
Politiet gir endelig svar til søker med kopi til høringsinstansene.   
 

Arrangør er selv ansvarlig for at eventuelle andre tillatelser er på plass, og at dette kan 
dokumenteres før arrangementet starter, for eksempel avtale om leie av grunn og 
skjenkebevilling. 
 

Frister: 

 Meldepliktige arrangement – 1 mnd 

 Søknadspliktige arrangement – 3 mnd  

 

3. Ansvar/ Myndighet 

Politiet: Har en sentral rolle både når det gjelder godkjenning og kontroll av arrangementet. Politiet gir 
tillatelse på bakgrunn av politivedtektene og eventuelle uttalelser fra berørte kommunale enheter. 

Enhet for helse og mestring/ kommuneoverlegen: Er bevillingsmyndighet og tilsynsmyndighet for 
miljørettet helsevern (bla støy).  

Drift – og utbyggingstjenesten: Har ansvar for kommunale veier, parkeringsplasser og kommunale 
friområder. 

Bygg – og eiendomstjenesten: Har ansvar når det skal brukes annen kommunal grunn eller 
kommunale friområder. 

Internt i Harstad kommune skal søknaden fordeles til Brann og redningstjenesten, Bygg – og 
eiendomstjenesten, Areal – og byggesakstjenesten, Drift – og utbyggingstjenesten, Enhet for 
helse- og mestring ved kommuneoverlegen og Harstad Havn.  

mailto:post.troms@politiet.no
mailto:postmottak@harstad.kommune.no


 

Brann og redningstjenesten: Dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område 
som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer skal det sendes melding til Brann – og 
redningstjenesten, jf. punkt 1. 

Harstad Havn KF: Har ansvar for havneareal og areal tilknyttet sjøområder. 

Statens vegvesen: Har ansvar for statlige veier. 

Troms fylkeskommune: Har ansvar for fylkeskommunale veier. 

 

4. Leie av grunn 

Kommunal grunn 

Når kommunen er grunneier skal det søkes om leie av grunn: 
 
- Ved alle større arrangementer på kommunal grunn skal det søkes til Bygg- og 

eiendomstjenesten.  
 

- Ved arrangementer på kommunale idrettsanlegg, kommunale veier og kommunale 
friluftsområder skal det søkes til Drift- og utbyggingstjenesten.  
 

- For arrangement i havneområdet skal det søkes til Harstad Havn KF. Gjelder også bruk av 
kaier og bakenforliggende arealer.  

 

Servicetorget tar imot henvendelser til kommunen og gir veiledning og informasjon. 
E-post: servicetorget@harstad.kommune.no 
Telefon sentralbord: 77 02 60 00 
 
Åpningstid rådhuset: 08:00 – 15:00 
Besøksadresse: Rådhus 1A, Asbjørn Selsbanesgt. 9 

 

Litt informasjon om aktuelle kommunale områder: 

Folkeparken 
Det er ikke tillat med arrangement som medfører unødig slitasje på veier, vegetasjon og anlegg i 
Folkeparken. Bålbrenning, løse hunder og kjøring utenom veiene er ikke tillatt. Det skal tas 
spesielle hensyn til parkens verneområde (geologi). Uten spesiell tillatelse skal ikke arrangement 
fortrenge den allmenne bruken av Folkeparken. 

For Folkeparken stilles spesielle krav: Store arrangementer betaler en grunnavgift pr. dag for bruk 
og slitasje av den aktuelle del av parken, i den øvrige delen av parken har allmennheten fortsatt fri 
tilgang. 

Torvet 
For torghandel gjelder eget regulativ  
(se https://www.harstad.kommune.no/torghandel.177505.no.html) 
For annen utleie fastsettes leie i det enkelte tilfelle. 

mailto:servicetorget@harstad.kommune.no
https://www.harstad.kommune.no/torghandel.177505.no.html


 

Idrettsarenaer/idrettshaller 
Utleies i henhold til kommunens betalingsregulativ. 

Generalhagen – Laugen 
Utlån/Utleie fastsettes i det enkelte tilfelle. 

Øvrige kommunale friområder / friluftsområder 
Øvrige kommunale friområder / friluftsområder er ikke tilgjengelig for noen form for 
arrangementer her gjelder allemannsretten. 

Bruk av veiareal / fortau, parkeringsplasser 
Generelt leies ikke veiareal eller parkeringsplasser ut, men kan det gjøres unntak i særlige tilfeller. 
Bruk av veiarealer som fortau, gågater, offentlige plasser og parkeringsplasser skal godkjennes av 
Drift- og utbyggingstjenesten.  

Bruk av havneareal og areal tilknyttet sjøområder 
Installasjoner i sjøen skal meldes til Harstad havn. Bruk av havneareal til småbåtvirksomhet er 
søknadspliktig til Harstad havn og Bygg- og eiendomstjenesten. Dette gjelder også bruk av havnas 
arealer. 
Søknadsplikten gjelder også havner som er utleid til båtforeninger ved: Harstadbotn, Hagan. For 
øvrige arealer knyttet til sjøområder gjelder krav fra grunneier ved Bygg- og eiendomstjenesten.  
 

Privat grunneier / utleier 

Leie av grunn må godkjennes av grunneier. Husk renovasjon, vann og kloakk, trafikkregulering og 
parkering 

 

5. Lyd fra konserter og musikkanlegg 

Dersom planlagt arrangement innebærer bruk av høyttalere eller vil medføre mer støy enn normalt 
må dette fremgå av søknaden. Kommuneoverlegen skal uttale seg til søknaden før politiet avgjør om 
arrangementet skal få tillatelse.  
 
Helsedirektoratet har, i samarbeid med relevante fagmiljøer, utarbeidet en nasjonal veileder til 
arrangører og kommuner (IS- 0327) for vurdering av lydnivå når musikkhøyttalere brukes. Veilederen 
er utarbeidet på bakgrunn av varsler om støyplager og søvnforstyrrelser fra konserter og 
arrangementer og gir konkrete anbefalinger om akseptable lydnivåer ved konserter, festivaler o.l. 
Veilederen legges til grunn ved behandling av søknader om utendørsarrangement i Harstad kommune. 
 
Grenseverdier for lyd i publikumsområdet og i omgivelsene 
I Harstad kommune gjelder grenseverdier for lyd i publikumsområdet og i omgivelsene som angitt i 
veileder IS-0327 Musikkanlegg og Helse, veileder til arrangører og kommuner.  

 
Anbefalte støygrenser i publikumsområde:  
 

 Lp,Aeq,30 min Lp,Cpeak 

Varslingsgrense 92 dB 130 dB 
Absolutt grense 99 dB 130 dB 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/661/Musikkanlegg-og-helse-veileder-til-arrangorer-og-kommuner-IS-0327.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/661/Musikkanlegg-og-helse-veileder-til-arrangorer-og-kommuner-IS-0327.pdf


 

Anbefalte støygrenser i omgivelsene                                                                  
 

 1-6 dager/år og <2t/døgn 1-6 dager/år og >2t/døgn 
Dag     kl 07.00 – 19.00 dB A snitt 30min ≤ 80  dB A snitt 30min ≤ 75 dB  
Kveld  kl 19.00 – 23.00 dB A snitt 30min ≤ 75 dB dB A snitt 30min ≤ 70 dB 
Natt    etter kl 23.00  dB A snitt 30min ≤ 55 dB  

Grenseverdiene er angitt som frittfeltverdier utenfor omkringliggende bygninger med støyfølsom bruk 
(boliger, hytter, sykehjem, barnehager og skoler i brukstiden, mm). 
 
Ved innvilget dispensasjon skal følgende grenseverdier legges til grunn: 

 1-6 dager/år og <2t/døgn 1-6 dager/år og >2t/døgn 
23:00 – 24.00  dB A snitt 30min ≤ 75 dB dB A snitt 30min ≤ 70 dB 

 

Regulering av tidsrom for arrangementer 
I Harstad kommune krever politiet ro fra kl 23.00  - 06:00. Konserter/ høyttalerbruk skal derfor som 
hovedregel avsluttes senest kl 23.00. 

Under Festspillene i Nord -Norge kan politiet gi dispensasjon frem til kl 01.00 alle dager. 

For store arrangementer som er allment tilgjengelig kan det også resten av året søkes om 
dispensasjon frem til kl 01.00 på fredag, lørdag eller dag før helligdag/offentlig fridag. I løpet av et helt 
kalenderår kan det søkes om dispensasjon for totalt 10 dager i sentrumsområdet.  
I tillegg kan politiet gi dispensasjon til arrangement utenfor sentrumsområdet, begrenset til 4 
arrangementer pr. konsertsted pr. år, eksempelvis Folkeparken, Laugen, Gressholman m.fl.  

Søknad om dispensasjon må begrunnes. 
 

Informasjon til berørte 
Konsert og musikkarrangører for utendørs virksomhet skal i god tid (minimum 2 uker) før 
arrangementet informere mulige berørte naboer, jf. punkt 5.2.5 i veileder for musikkanlegg og helse.   

Søknaden til politi og kommune bør inneholde en oversikt over berørte naboer og plan for 
nabovarsling. 

 

6. Servering av alkohol 

Skjenkebevilling for alkoholholdig drikke 
Dersom det skal serveres alkoholholdige drikke må det søkes om skjenkebevilling.   

Søknad sendes til: 
Enhet for helse og mestring 
Harstad kommune 
9479 HARSTAD    Søknadsskjema kan lastes ned fra vår skjemaoversikt. 
 

Les mer om regler for Skjenkebevilling på: 
https://www.harstad.kommune.no/skjenkebevilling.178033.no.html 

http://www.harstad.kommune.no/skjema-a-a.186915.no.html
https://www.harstad.kommune.no/skjenkebevilling.178033.no.html


 

7. Servering av mat 

Det kreves ikke serveringsbevilling fra Harstad kommune for enkeltarrangement eller virksomhet som 
er av sporadisk karakter.  

Mattilsynet stiller imidlertid krav til virksomheter som omsetter og/ eller serverer mat. Ta kontakt med 
lokal tilsynsmyndighet: 

Mattilsynet Avdeling Midtre Hålogaland  
Sentralbord: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 

Kontorsted Harstad, Havnegata 4,9404 Harstad 

 
8. Avfall 

Arrangementer fører som regel til store avfallsmengder. God avfallshåndtering er viktig for sikkerhet 
og trivsel. Det bør fremgå av søknaden hvordan avfall skal håndteres. 

Sentrale bestemmelser om avfallshåndtering ved arrangement finnes både i politivedtektene og i 
Forurensningsloven: 

Politivedtektene § 20 
Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller 
ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, 
og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet 
etter arrangementet. 

 
Forurensningsloven § 35, 3 ledd 
Arrangør av tilstelning eller stevne skal sørge for nødvendig opprydding etterpå så langt dette 
ikke påhviler den som driver virksomhet som nevnt i første ledd.  

Med dette forstås «den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og liknende 
utsalgssted».  

 

 

 

https://www.mattilsynet.no/
mailto:postmottak@mattilsynet.no
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