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Vedlegg 
1 Nærøysund kommune - Lokal forskrift ved smitteutbrudd 060621 

Vedlegg 
Nærøysund kommune - Utvidet forskrift om begrensing av smittespredning og forebygging av 
koronasmitte i forbindelse med generell aktivitet i det offentlige rom, trening, idretts, - og 
kulturarrangementer. 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Nærøysund formannskap vedtar «Utvidet forskrift om begrensing av smittespredning og 
forebygging av koronasmitte i forbindelse med generell aktivitet i det offentlige rom, trening, 
idretts, - og kulturarrangementer». 
 

Følgende forhold er vurdert 

 Lovhjemmel 
 Budsjett og økonomiplan 
 FNs bærekraftsmål 

Bakgrunn for saken 

Nærøysund kommune har i i en periode over 10 dager hatt en markant smitte økning i 
kommunen, med så langt over 35 smittede og rundt 500 personer i karantene. 
Smittesituasjonen i kommunen er enda uavklart og det er behov for ytterligere tiltak ut over 
nasjonale føringer lokalt i Nærøysund i en periode, for å få oversikt og kontroll på pågående 
smitteutbrudd. 



Utvalgssakens nummer: 2020/2092 - 3    

 
Smittevernloven § 4-1 andre ledd gir kommunestyret hjemmel til å sette i verk 
ytterligere tiltak når det er nødvendig for å forebygge og motvirke spredning av 
allmenfarlig sykdom i befolkningen. Slike begrensninger vil ha virkning lokalt for 
personer som oppholder seg i kommunen. Kommunelegen er gitt fullmakt til å treffe 
vedtak i hastetilfeller, jf. smittevernloven § 4-1, femte ledd. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 kommer frem av smittevernloven § 1-5 
hvor det kommer frem: 
 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig 
begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en 
helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig 
medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. 
 
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et 
uforholdsmessig inngrep». 
 

Kommunedirektørens vurdering 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få 
alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en 
pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens 
helseorganisasjon. Fra 10. mars 2020 registrerte helsemyndighetene at sykdommen gikk over i 
en ny fase hvor en ikke lenger kan identifisere smittekjeden for alle som blir syke.  
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS 
CoV-2-virus og Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt lokalt, blant annet fordi 
kommunen er varslet om planlagte private arrangementer med ansamling av mange personer 
inneværende helg.  
Tiltaket er nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig 
kapasitet i helsetjenesten.  
 
Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder for alle 
som oppholder seg i Nærøysund kommune.  
 

Vedtaket gjelder fra kunngjøring inntil det blir endret gjennom nytt vedtak. 

 

Nærøysund kommune, 06.06.2021 

Hege Sørlie 
kommunedirektør 



Utvidet forskrift om begrensing av 
smittespredning og forebygging av 
koronasmitte i forbindelse med generell 
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Utvidet forskrift om forebygging av begrensing av smittespredning og 
forebygging av koronasmitte i forbindelse med generell aktivitet i det offentlige 
rom, trening, idretts, - og kulturarrangementer – Nærøysund kommune 
 
Dato 
 

06.06.2021 

Ikrafttredelse 
 

07.06.2021, kl 0001 

Gjelder for 
 

Nærøysund kommune 

Hjemmel 
 

LOV-1994-08-05-55-§4-1 

Kunngjort 
 

07.06.2021, kl 16.00 

Korttittel 
 

Utvidet forskrift om forebygging av 
begrensing av smittespredning og 
forebygging av koronasmitte i 
forbindelse med generell aktivitet i 
det offentlige rom, trening, idretts, - 
og kulturarrangementer – Nærøysund 
kommune 
 

 

Fastsatt av kommuneoverlegen i Nærøysund kommune 06.06.2021 med hjemmel i 
lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. 
første ledd. 
 
På grunn av situasjonen med et større smitteutbrudd med raskt økende smitte av 
koronavirus, og for å begrense smittespredningen ytterligere, har kommuneoverlegen 
i Nærøysund kommune fattet følgende vedtak; 
 
§ 1 Antallsbegrensninger på butikker og kjøpesentre 

 Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til 
stede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i 
lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig 
gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

 

 



§ 2 Plikt til å benytte munnbind 

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige 
passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i 
fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på 
kollektivtransport, herunder skoleskyss, og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for 
kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren 
setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått 
ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er 
passasjer i taxien. 

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder 
hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke 
ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av 
skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 

§ 3 Trening og avstandskrav på private treningssentre, fysikalske institutt mv. 

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent, både for individuell 
trening og gruppetrening dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters 
avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet. Ansvarlig må forsikre seg 
om at den som benytter tilbudet ikke er under karantenebestemmelser. 

§ 4. Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 
hulltakingstjenester mv. 
 
 Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er 
nødvendig for å utføre behandlingen. 
 
§ 5. Trening, idrettsarrangementer og svømmehaller 
Smittesituasjonen i kommunen tillater ikke å arrangere kamper hverken internt i 
kommunen eller med lag fra andre kommuner. Trening kan gjennomføres klassevis, 
uten å blande deltakere mellom klassetrinn/skoler i aldersbestemte klasser. Trening 
kan gjennomføres både i hall og utendørs, så lenge avstandskrav på 2 meter kan 
opprettholdes.  Svømmehaller kan holdes åpen for svømmetrening i tråd med 
nasjonale regler. Det samme gjelder for gruppetrening i varmtvannsbasseng. 
Svømmehallen er stengt for publikumsbading. 
 
 
§ 6 Innendørsarrangementer, konserter, foredrag og konferanser mv 
 
Innendørsarrangementer herunder kirkelige handlinger, kino, konserter, foredrag mv. 
kan gjennomføres med inntil 100 deltakere på fast, anviste plasser så lenge lokalet 
gir rom for dette. Se § 2 for forhåndsregler knyttet til å oppholde seg i det offentlige 
rom. 
 



§ 7 Ansvar 
Nærøysund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte 
tiltak. 
 
§ 8. Straff 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er 
straffbart, jf. Smittevernloven § 8-1. 
 
§ 9. Ikrafttredelse og varighet 
Denne forskriften gjelder fra 07. juni 2021 klokken 00.01 og til 13.juni 2021, klokken 
23.59. 
 
Rettslig grunnlag 
Smittevernloven § 4-1 andre ledd gir kommunestyret hjemmel til å sette i verk 
ytterligere tiltak når det er nødvendig for å forebygge og motvirke spredning av 
allmenfarlig sykdom i befolkningen. Slike begrensninger vil ha virkning lokalt for 
personer som oppholder seg i kommunen. Kommunelegen er gitt fullmakt til å treffe 
vedtak i hastetilfeller, jf. smittevernloven § 4-1, femte ledd. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 kommer frem av 
smittevernloven § 1-5 hvor det kommer frem: 
 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig 
begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en 
helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig 
medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. 
 
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et 
uforholdsmessig inngrep». 
 
Begrunnelse for vedtaket 
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan 
få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært 
som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av 
Verdens helseorganisasjon.  
 
I den nåværende situasjonen med et større smitteutbrudd i Nærøysund kommune er 
det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2-virus og Covid-19 
og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt lokalt for å begrense omfanget av 
pågående smitteutbrudd i størst mulig grad. 
 
Tiltaket er nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde 
nødvendig kapasitet i helsetjenesten. 
 
Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder 
for alle som oppholder seg i Nærøysund kommune. 
 
Vedtaket gjelder fra kunngjøring inntil det blir endret gjennom nytt vedtak. 
Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig 
begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde 
tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket 



vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering. 
 
Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved 
smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig 
medvirkning er vektlagt i vurderingen.
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