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Forskrift om endringer i covid-19-forskriften 

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24. januar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 

55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre og sjette ledd jf. § 4-1 første ledd 

bokstavene a og b og § 4-3, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet § 20.  

 

I 

 

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjøres 

følgende endringer: 

 

§ 6 e andre ledd første punktum skal lyde 

Unntaket i første ledd kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å 

sikre forsvarlig drift av virksomheten og det ikke er mulighet til å bruke andre unntak i § 

6a til § 6i før personen går i arbeid. 

 

 

I kapittel 5 A skal kapitteloverskriften lyde: 

Kapittel 5 A Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner med risikonivå 5 

 

§ 16 b skal lyde 

§ 16 b Stenging av virksomheter 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: 

a) Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som 

diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å 

selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. 

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester. 

b) Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent; 

1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger 

matvarer 

2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr 

3. apotek 

4. bandasjister 

5. optikere 

6. vinmonopol 

7. bensinstasjoner 

8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon 

9. lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til 

håndverksvirksomhet og lignende 

c) Treningssentre. 

d) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.  

e) Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser. 

f) Biblioteker. 

g) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og 

tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter. 

h) Museer. 

i) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 

j) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- 

eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. 
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Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er 

etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.  

 

§ 16 f skal lyde: 

§ 16 f Opplærings- og utdanningsinstitusjoner 

Lokalene ved opplærings- og utdanningsinstitusjoner som nevnt i covid-19-forskriften 

§ 12 a bokstav d, e, f, h og i skal holdes stengt for elever og studenter, slik at 

undervisningen skjer digitalt, med de unntakene som følger av midlertidig forskrift 26. 

mai 2020 nr. 1061 om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående 

opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 3a første ledd bokstav b jf. andre ledd.  

 

 

Nytt kapittel 5 B skal lyde:  

Kapittel 5 B Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner med risikonivå 4 

 

§ 17 Kapitlets virkeområde 

For følgende kommuner gjelder forskriften, med unntak av kapittel 5 A og med de 

endringene som følger av bestemmelsene i dette kapitlet: 

1. Asker 

2. Aurskog-Høland 

3. Bærum 

4. Drammen 

5. Horten 

6. Lier 

7. Lillestrøm 

8. Lunner 

9. Lørenskog 

10. Marker 

11. Nittedal 

12. Rakkestad 

13. Rælingen 

14. Råde 

15. Skiptvedt 

 

§ 17 a Stenging av virksomheter 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: 

a) Kjøpesentre, likevel slik at følgende butikker og virksomheter i kjøpesenter kan 

holde åpent   

1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger 

matvarer 

2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr 

3. apotek 

4. bandasjister 

5. optikere 

6. serveringssteder 

7. vinmonopol  

8. virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester 

mv., jf. § 15 

9. helsefaglige virksomheter etter § 16 

10. bensinstasjoner 
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11. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon 

12. lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet 

og lignende. 

b) Treningssentre. 

c) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at 

følgende tilbud kan holde åpent: 

1. Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i 

barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. 

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

arrangør. 

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

av behandlingen. 

d) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og 

tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter. 

e) Museer. 

f) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 

g) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- 

eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. 

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er 

etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.  

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn 

i barneskole eller yngre kan holde åpent, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter 

for andre på slike steder. 

 

§ 17 b Påbud om hjemmekontor  

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk 

mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om 

hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

 

§ 17 c Skjenkestopp  

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke 

utøve skjenkebevillingen. 

 

§ 17 d Opplærings- og utdanningsinstitusjoner 

Lokalene ved opplærings- og utdanningsinstitusjoner som nevnt i denne forskriften § 

12 a bokstav e, f, h og i skal holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen 

skjer digitalt.  

 

§ 17 e Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Det samme gjelder 

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

 

§ 17 f 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.  

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 
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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 

visir, 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. 

 

 

I kapittel 6 skal § 17 a bli § 18 og § 17 b bli § 18 a 

 

 

I kapittel 7 skal § 17 c bli § 18 b og § 18 skal bli § 18 c: 

 

§ 18 c skal lyde:  

§ 18 c Tilsyn med virksomheters etterlevelse av smitteverntiltak 

Kommunen fører tilsyn med at virksomhetene som nevnt i denne forskriften kapittel 4 

og 5 driver smittevernfaglig forsvarlig, samt at bestemmelsene i kapittel 2, 5 a og 5 b 

overholdes. Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven 

kapittel 3. I Longyearbyen føres tilsyn av Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 

Longyearbyen sykehus. 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 24. januar 2021 kl. 24:00.  

 


