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Hjemmel: Fastsatt av Kommunelegen i Indre Østfold kommune 10. august 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot 
smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.
Opphevet ved forskrift 16 aug 2020 nr. 1643 (i kraft 17 aug 2020).

På grunn av situasjonen den siste uken med raskt økende smitte av covid-19, og for å begrense 
smittespredningen, har Kommunelegen i Indre Østfold kommune fattet følgende vedtak:

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige tiltak for å begrense og motvirke smitte av covid-19, 
beskytte sårbare grupper og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift 27. mars 2020 nr. 470 
om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

§ 2. Forbud mot private sammenkomster

Private sammenkomster med personer fra ulike husstander forbys ut uke 33. Forbudet gjelder alle som 
oppholder seg i Indre Østfold kommune og uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres ute, i privatbolig, i 
grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Det gjelder unntak der et medlem av en husstand tar seg av syke og gamle pårørende i annen husstand. 
Unntak gjelder også for barn og unge med delt bosted eller andre samværsformer, slik at samvær med begge 
foreldre fortsatt kan opprettholdes i perioden.

Det kan ikke søkes dispensasjon fra forbudet.

§ 3. Forbud mot arrangementer

Alle arrangementer, uansett type eller størrelse, forbys ut august måned. Dette inkluderer 
idrettsarrangementer, konserter og andre kulturarrangementer, inkludert kino, og andre arrangementer, slik som 
seminarer, markeder og religiøse samlinger, og uavhengig av om de finner sted utendørs eller innendørs. Listen 
er ikke uttømmende.

Det kan ikke søkes dispensasjon fra forbudet.

§ 4. Stenging av næringsvirksomhet og enkelte anlegg

Følgende næringsvirksomheter skal holde stengt ut uke 33;
- Alle serveringssteder. Unntak for utkjøring av mat, henting av mat ved disk og for servering til gjester som 

overnatter på hotell.
- Alle treningssentre.
- Alle idrettsbaner og fotballbaner. Alle treninger avlyses og det er ikke tillatt å oppholde seg på banene.
- Alle sosiale møteplasser, slik som badeplasser, idretts- og aktivitetsparker.

Følgende næringsvirksomheter skal holde stengt ut august;
- Svømmehaller og badeanlegg.
- Idrettshaller og øvingssteder.
- Alle bingolokaler.

Det kan ikke søkes dispensasjon fra forbudet.

§ 5. Stenging av SFO og barnehager

På bakgrunn av stor spredning i kommunen, stenges barnehager og SFO ut uke 33. Det vises til forskrift om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 12c andre ledd. Det tilbys et omsorgstilbud 
til barn med foresatte i samfunnskritiske yrker og til barn med særskilte behov.

§ 6. Ansvar

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-16-1643
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470
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Indre Østfold kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7. Straff

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til 
smitteloven § 8-1, med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller 
betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

§ 8. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft 10. august 2020 kl. 12.00 og gjelder inntil videre, med unntak av bestemmelsene 
som oppgir varighetstidspunkt. Indre Østfold kommune kan når som helst endre, forlenge eller oppheve 
forskriften.

Rettslig grunnlag
Indre Østfold kommune ser en svært alvorlig vedvarende økning i antallet koronasmittede. Både sentrale og 

lokale myndigheter har oppfordret til å følge smittevernrådene for å begrense smittespredning, og gjennomført 
flere tiltak knyttet til dette.

Helgen 31. juli til og med 2. august, og helgen 7. august til 9. august har det kommet inn rapporter om støy 
knyttet til fest og vansker med å overholde avstandsanbefalingene. I tillegg ser vi at smitten nå brer seg i alle 
øvrige sosiale arenaer der mennesker møtes. Smittesituasjonen er for Indre Østfold kommunes del mer 
utfordrende enn den noen gang har vært under pandemien. Dette til tross for at ordfører og andre 
myndighetspersoner har gått ut og anbefalt innbyggerne om å avlyse alle sosiale arrangementer. Kommunen ser 
seg derfor helt nødt til å stramme inn og iverksette virkemidler på linje med det vi så i mars i år.

Tiltakene har hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd a) og b) og i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 12c jf. smittevernloven § 4-1 første ledd b).

Tiltakene er nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i 
helsetjenesten.

Tiltakene fremstår som forholdsmessige og tjenlige ut fra en helhetsvurdering og gjelder for alle som 
oppholder seg i Indre Østfold kommune.

Vedtaket gjelder fra kunngjøring inntil det blir endret gjennom nytt vedtak, eller presiserte 
tidsbegrensningene utløper, som beskrevet i bestemmelsene.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltakene har en medisinskfaglig begrunnelse, og at de er 
nødvendige av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i 
helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige 
belastningene og ulempene for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A78-1
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
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