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Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Indre Østfold kommune 16. august 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot 
smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd.

På grunn av situasjonen de siste ukene med raskt økende smitte av covid-19 i uke 31 og 32, med påfølgende 
avtagende tendens etter innføring av tiltak i uke 33, har kommunestyret 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), og erstatter lokal forskrift 10. august 2020 
nr. 1624 om bl.a. midlertidig forbud mot sosiale sammenkomster og arrangementer i forbindelse med covid-19-
utbrudd, Indre Østfold kommune, Viken.

§ 2. Private sammenkomster

Private sammenkomster tillates med maksimalt 20 deltakere i løpet av sammenkomsten. Det forutsettes at 
nasjonale retningslinjer for avstand mellom personer overholdes, at arrangør overholder covid-19-forskriftens 
krav til smitteverntiltak og at det føres gjestelister.

Som «private sammenkomster» regnes enhver anledning der personer fra forskjellige husstander samles i 
private hjem, fritidsboliger, uavhengig av om sammenkomsten foregår utendørs eller innendørs.

§ 3. Arrangementer o.l.

Arrangementer, forestillinger og enhver samling i utleielokaler o.l., forbys ut uke 34.

Religiøse handlinger i trossamfunnets egne lokaler tillates fra uke 34 med opp til 50 personer. Det forutsettes 
at covid-19-forskriftens bestemmelser om avstandsregler overholdes og smittevernskrav ivaretas.

Fra og med uke 35 tillates arrangementer, konserter og andre kulturarrangementer, kinoforestillinger o.l. med 
opp til 50 personer. Covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer skal følges, herunder avstandskrav 
og føring av gjestelister. Det skal være en formelt ansvarlig arrangør av arrangementet som har det overordnede 
ansvaret for at kravene overholdes.

Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig minst en uke før aktuelt arrangement.

§ 4. Serveringssteder, kafeer o.l.

Serveringssteder tillates å holde åpent fra mandag 17. august under forutsetning av at de:
- Tilfredsstiller FHIs råd for bransjen.
- Ivaretar avstandskrav på en meter mellom hver gjest. Det skal ikke være mer stoler og bord tilgjengelig i 

lokalene enn at avstandsreglene overholdes.
- Vasker alle bord og armlener mellom hver bruker.
- Antall kontaktpunkter minimeres og rengjøres hyppig.

Alkoholservering tillates ikke i uke 34. Fra uke 35 tillates alkoholservering med de begrensninger som ligger 
i covid-19-forskriften § 13 femte ledd (ved endring ved forskrift 7. august 2020 nr. 1623 med ikrafttredelse fra 
8. august 2020).

Alle serveringssteder skal føre godt lesbare lister over samtlige som besøker stedet. Take-away er ikke 
omfattet av dette.

§ 5. Idrett, friluftsliv o.l.

Treningsstudioer og solsentre tillates kun åpnet i bemannet åpningstid. Covid-19-forskriften skal følges. 
Gruppetrening tillates ikke.

Svømmehaller og idrettshaller holdes stengt ut august.

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/2020-03-27-470
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-10-1624
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-10-1624
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-07-1623
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Utendørs idrettsanlegg tillates åpnet. Idrettens veiledere for avstand skal følges. Garderobeanlegg skal holdes 
stengt ut august.

Badeplasser, parker og lignende tillates åpnet, men kan stenges på kort varsel ut fra smittevernfaglige 
vurderinger. Avstandsregler skal overholdes.

§ 6. Skoler og barnehager

SFO, skoler og barnehager tillates åpnet.

Det er ikke tillatt å leie ut lokaler som brukes av skoleelever eller barnehagebarn.

§ 7. Generelt

Kommunelegen kan endre forskriften ved å redusere omfang av tiltak tidligere dersom smittesituasjonen 
tillater det.

Der det er stilt krav om dokumentasjon i form av lesbare gjestelister, skal arrangør/driver oppbevare disse i 
14 dager. Deretter skal de makuleres. Gjestelisten skal inneholde informasjon om fullt navn og telefonnummer 
for hver enkelt gjest.

§ 8. Ansvar

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

§ 9. Straff

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til 
smittevernloven § 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 i 4 år.

§ 10. Opphevelse av tidligere forskrift

Forskrift 10. august 2020 nr. 1624 om bl.a. midlertidig forbud mot sosiale sammenkomster og arrangementer 
i forbindelse med covid-19-utbrudd, Indre Østfold kommune, Viken, oppheves ved denne forskrifts 
ikrafttredelse.

§ 11. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved midnatt (natt til) mandag 17. august 2020. Forskriften gjelder ut september 2020, 
med unntak av de bestemmelsene som oppgir kortere varighetstidspunkt. Indre Østfold kommune kan når som 
helst endre, forlenge eller oppheve forskriften.

Rettslig grunnlag
Indre Østfold kommune har hatt en svært alvorlig vedvarende økning i antallet koronasmittede, som nå ser ut 

til å avta gradvis. 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 kom det inn rapporter om støy knyttet til 
fest og vansker med å overholde avstandsanbefalingene. I tillegg så vi at smitten bredte seg i alle øvrige sosiale 
arenaer der mennesker møtes. Smittesituasjonen var for Indre Østfold kommunes del mer utfordrende enn den 
noen gang har vært under pandemien. Dette til tross for at ordfører og andre myndighetspersoner gikk ut og 
anbefalte innbyggerne om å avlyse alle sosiale arrangementer.

Etter strenge tiltak gjennom lokal forskrift, som trådte i kraft mandag 10. august 2020 kl. 12, har 
smittetrykket blitt redusert betydelig. Det har vært stor innsatsvilje i befolkningen, som har bidratt til at 
situasjonen er en annen enn for en uke siden. Det er allikevel behov for strengere tiltak i Indre Østfold 
kommune enn gjeldende tiltak på nasjonalt nivå i noe lengre tid, da en uke er for kort tid til å kunne si med 
sikkerhet at smitteoppblomstringen er stanset.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A78-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-10-1624
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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 og ut september måned 2020, eller inntil de særskilt presiserte 
tidsbegrensningene utløper, som beskrevet i bestemmelsene.

Kommunelegen 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 kommunelegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige 
belastningene og ulempene for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen. En mer 
omfattende vurdering og begrunnelse av tiltakene fremgår av kommunestyrets behandling av saken i politisk 
saksnr. 86/20, 16. august 2020.

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

