
Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte 
(covid-19) 22. november 2020, Nannestad kommune, Viken 

Hjemmel: Fastsatt av Nannestad formannskap i møte 22. november 2020, etter delegert myndighet 
vedtatt i kommunestyret 3. november 2020, gitt med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern 
mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd.  

 

§ 1 Kollektivreiser 
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal 
det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om 
smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.  
 
Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også i taxi og taxikø, på 
stasjonsområder, bussholdeplass og i lufthavn. 
 
Påbudet gjelder også fører av taxi med passasjer i bilen. 
 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 
§ 2 Plikt til bruk av munnbind 
Det skal brukes munnbind på alle tilgjengelige offentlige steder innendørs så som 
resepsjonsområder, butikker, fellesarealene på kjøpesentre, hoteller, på serveringssteder, i tros- og 
livssynshus og i lokaler for kultur- sports- og fritidsaktiviteter.  
 
Plikten i første ledd gjelder ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for 
de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende, i henhold til Folkehelseinstituttets 
anbefalinger.  
 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 
§ 3 Stenging av offentlige steder og virksomheter hvor det foregår kultur-, 
underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs 
Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som 
samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet: 

a. Treningssentre og lignende steder 
b. Museer 
c. Svømmehaller 

 
Første ledd gjelder ikke: 

a. Tros- og livssynshus 
b. Biblioteker 
c. Gallerier og annen utsalg av kunst 
d. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder 

 
§ 4 Gjennomføring av arrangementer 



På offentlige arrangementer innendørs innføres en lokal begrensning på 20 personer. 
 
På offentlige arrangementer utendørs med fastmonterte seter innføres en lokal begrensning på 200 
personer. 
 
Første ledd omfatter ikke:  

Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til 
stede på slike arrangementer, inkludert personale. Arrangøren skal sørge for at alle som er til 
stede skal kunne holde minst 2 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt 
fra skulder til skulder. For minnesamvær gjelder den lokale begrensingen på 20 personer. 

 
§ 5 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller 
hvor avstand på en meter ikke kan overholdes 
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn 10 personer til 
stede. 
 
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 1 meters avstand. 
 
Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle tilstedeværende er fra samme husstand. 
 
§ 6 Gjennomføring av breddeidrett og trening 
Det innføres stans i breddeidrett for voksne. 
 
Det innføres stans i innendørs trening for barn og unge under 20 år. 
 
For barn og unge under 20 år opprettholdes utendørs treninger, men det innføres stans av deltakelse 
i alle konkurranser, stevner, kamper, mv. Garderobeanlegg skal ikke benyttes i forbindelse med 
utendørs trening.  
 
§ 7 Ansvar 
Nannestad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar for direkte eller indirekte økonomiske 
kostnader som følge av pålagte tiltak. 
 

§ 8 Forholdet til nasjonale regler 
Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i 
denne forskriften, gjelder foran denne forskriften. 
 

§ 9 Ikrafttredelse og varighet 
Denne forskriften trer i kraft fra 23. november klokken 0800 og gjelder til klokken 24.00 11. 
desember 2020. Samtidig oppheves forskrift 2288 av 09.11.2020 om smitteverntiltak for å forebygge 
koronasmitte, Nannestad kommune, Viken.  
 


