
 

FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE AV 26.05.2021, NES KOMMUNE, VIKEN  

Hjemmel: Fastsatt av Nes formannskap etter delegert hastekompetanse i møte 26.05.2021 gitt med hjemmel i lov 

5. august 1994 nr. 55 om vern om smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd. 

 

§ 1. Stenging av virksomheter 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: 

a. Museer, bingohaller, teater, konsertsteder, tilsvarende kultur- og underholdningssteder, samt andre offentlige 

steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker 

innendørs. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 

1. Kommunens kirker kan holde åpent for kirkelige handlinger og tilsvarende for andre tros- og 

livssynsretninger for inntil 50 personer på tilviste plasser. 

2. Kommunens kino kan holde åpent for kommunens innbyggere. 

3. Kommunens bibliotek kan holde åpent for kommunens innbyggere.  

b. Treningssentre likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 

1. Tilbud til de som er bosatt i kommunen. 

2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

3. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. 

c. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 

1. Svømmetilbud til kommunens innbyggere. 

2. Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og 

svømming for toppidrettsutøvere. 

3. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

4. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. 

 Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan 

holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og 

utendørs for toppidrettsutøvere. 

 

§ 2. Idretts- og fritidsaktiviteter  

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder 

fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for 

toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.  

 

§ 3. Arrangementer innendørs 

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

(covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Følgende begrensninger gjelder for gjennomføring av arrangementer: 

a. Kirkelige handlinger og tilsvarende for andre tros- og livssynsretninger med inntil 50 personer på 

tilviste plasser. 

b. 10 personer, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

c. 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune. 

Private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds 

lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten ikke regnes som arrangement. 

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-

forskriften) §§ 13b-13d. 

 



 
 

§ 4. Arrangementer utendørs 

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

koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Følgende begrensninger gjelder for gjennomføring av 

arrangementer: 

a. 20 personer utendørs på privat sammenkomst på offentlig eller leid grunn, likevel slik at barn i samme 

kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som 

tilretteleggere. 

b. 200 personer, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i 

grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. 

Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en 

smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem 

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-

forskriften) §§ 13b-13d. 

 

§ 5. Arrangementer med skjenkebevilling 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og gjester 

skal ikke slippes inn etter kl. 22.00. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. Utøvelse av 

skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk 

må opphøre senest 30 minutter etter dette. 

For øvrig gjelder forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-

forskriften) § 13b. 

 

§ 6. Sammenkomster i private hjem  

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem med flere enn 10 personer til 

stede innendørs og ikke flere enn 20 personer til stede i hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til 

private hjem. 

Det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster hvis lokalet/arealet er dimensjoner slik at 

alle deltakerne kan holde minst én meters avstand.   

Personer som er fullvaksinert, fikk første vaksinedose for minst 3 uker siden, eller har hatt covid-19 de 

siste 6 månedene, regnes ikke med i antallsberegningen. 

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. 

 

§ 7. Plikt til å bruke 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 og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og 

fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke når en sitter på tilviste plasser. 

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. 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27/kap4


 
 

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. 

 

§ 8. Serverings- og skjenkesteder  

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket 

alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.  

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være 

sitteplasser til alle gjester.  

Serveringssteder skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.  

For øvrig gjelder forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-

forskriften) § 14a. 

 

§ 9. Ansvar 

Nes kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte vedtak. 

 

§ 10. Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft 27. mai 2021, kl. 12:00 og gjelder i to uker, til og med 10. juni 2021. Fra samme tid 

oppheves forskrift om forebygging av koronasmitte av 11.05.2021, Nes kommune, Viken. 


