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Arrangementer i Bø kommune 

Det er ikke alltid så lett å finne ut hvilke smittevernregler som gjelder for ulike virksomheter og 

aktiviteter. De endres kontinuerlig, er ulike i forskjellige deler av landet og kan av og til virke 

inkonsekvente.  

En grunn til dette er at tiltakene er en blanding av pålegg og anbefalinger. Covid19-forskriften 

inneholder krav til smitteisolasjon og karantene, innreisekarantene og testing, skjenkepåbud og krav til 

arrangementer. Disse kravene er absolutte og det er et lovbrudd å ikke følge dem. Covid19-forskriftene 

er vedtatt at regjeringen og gjelder for hele landet. Kommunene kan også vedta egne forskrifter, noe Bø 

kommune som kjent gjorde for å begrense innenlands reising i mars/april.  

I tillegg til forskrifter anbefaler regjeringen en rekke tiltak, for eksempel å begrense sosial kontakt, ikke 

ha flere gjester enn 5 personer i eget hjem, unngå unødvendig reising, og man anbefaler at voksne ikke 



driver organisert aktivitet innendørs. Kommunene kan bruke skjønn for å tolke disse anbefalingene og 

tilpasse dem til lokale forhold og smittespredning. I Bø har vi for eksempel tillatt innendørs trening for 

voksne, åpen hall for ungdommer på fredager og korøvelser (forutsatt at man følger 

smittevernanbefalinger fra eget forbund).  

Det er mange privatpersoner og frivillige lag og foreninger som ønsker å arrangere møter, årsmøter, kurs 

og samlinger. Slike aktiviteter er regulert av Covid19-forskriftene og kommunen har ikke anledning å gi 

dispensasjon fra reglene.  

Reglene for arrangementer er som følger (pr. 1. mars 2021): 

● Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for 

eksempel bursdag i leid lokale. 

● Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra 

samme kommune. 

● Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste 

sitteplasser  

● Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de 

sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene. 

● Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke 

er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. 

Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette. 

● Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og 

lignende regnes som arrangementer. Dette betyr at et årsmøte et arrangement og kan 

ikke ha mer enn 10 personer.  

Som sagt så endres disse reglene kontinuerlig. Den beste og mest forståelige informasjonskilden for 

regler for arrangementer er nettsiden til Folkehelseinstituttet: Arrangementer, samlinger og aktiviteter - 

FHI. Under ser dere en tabell hentet fra siden:  

 

 

 



 



(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbef

alinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1) 

 

Dere kan også ta kontakt på SMS 90 86 06 88 eller e-post: korona@boe.kommune.no ved spørsmål om 

smittevernreglene. 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen 
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