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Dato 
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Gjelder for Hvaler kommune, Viken   

Hjemmel LOV-1994-08-05-55-§4-1  

Kunngjort  

Journalnr 
 

Korttittel Forskrift om forebygging av koronasmitte, Hvaler kommune  

 

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Hvaler kommune 3. desember 2020 med hjemmel i 

lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, og kommuneloven § 

11-8. 

 

§ 1. Formål og virkeområde 

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense 

spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i 

befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig 

kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.  

Forskriften gjelder i Hvaler kommune.  

§ 2. Kollektivreiser og taxi   

Der kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge 

gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern, og ta særlig hensyn til 

medreisende. 

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende, skal reisende i 

kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. 

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 gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for 

skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan 

bruke munnbind. 

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
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§ 3. Offentlige arrangementer utendørs og innendørs  

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til 

stede samtidig.  

Arrangøren skal sørge for at alle deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- 

eller barnehagekohort skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke er i 

samme husstand/kohort, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter. 

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.  

For offentlige innendørsarrangementer gjelder nasjonale regler og retningslinjer.  

§ 4. Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted 

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlige steder 

og i leide lokaler, med flere enn 10 personer til stede samtidig. Dette gjelder altså private 

sammenkomster/arrangementer, som regulert i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.  

Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme 

husstand. 

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på 

private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde én 

meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller 

barnehagekohort. 

Privat arrangør skal tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes.  

Det nasjonale unntaket for etablerte kohorter/grupper i barnehage og barneskole gjelder, 

slik at barn som inngår i samme kohort også kan samles på fritiden. 

§ 5. Fritidsaktiviteter og breddeidrett  

For voksne og ungdom over ungdomsskolealder skal det ikke gjennomføres organiserte 

fritidsaktiviteter eller breddeidrett.  

Forbudet gjelder ikke utendørs aktivitet for ungdom opp til 20 år. 

Forbudet gjelder heller ikke for aktiviteter der det kan holdes minst to meters avstand til 

andre deltakere som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, slik at det ikke 

genereres nærkontakter. 

§ 6. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i 

lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal 
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beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder 

ved inngangen.  

§ 7. Serverings- og skjenkesteder 

Serverings- og skjenkesteder i Hvaler kommune kan holde åpent dersom de oppfyller 

kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 

om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).  

For de serverings- og skjenkestedene i Hvaler kommune som har anledning til å holde 

åpent i medhold av den nasjonale covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol etter 

kl. 22.00. 

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene 

til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 

tredje ledd og femte ledd annet punktum.  

§ 8. Karantene og smittesporing  

Innbyggere og besøkende i Hvaler skal etterleve de til enhver tid gjeldende 

karantenereglene, og bidra til smittesporing. 

§ 9. Ansvar 

Hvaler kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 10. Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft 4. desember 2020 kl. 18.00, og gjelder til og med 17. desember 

2020.  


