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Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring, 
Skiptvet kommune, Viken  
 
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Skiptvet kommune 24. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd.  
 
§ 1. Formål  
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 
og motvirke smitte av covid-19 i befolkningen og blant helsepersonell, 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 andre gjeldende 
bestemmelser.  
 
§ 2. Bruk av munnbind i kollektivtrafikken  
Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind under hele reisen. Dette gjelder også på innendørs 
stasjonsområder.  
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker 
ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder 
tilsvarende.  
 
§ 3. Avklaringskarantene  
I tillegg til karantenebestemmelsene i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4, har følgende personer karanteneplikt:  
Husstandsmedlem til nærkontakt som venter på sitt prøvesvar er pålagt karantene inntil første 
negative prøvesvar foreligger eller til den oppheves av kommunelegen.  
Unntaket fra karantene for de som har gjennomgått covid-19 som i dag gjelder for smittekarantene, 
gjelder også for avklaringskarantene. Det samme gjelder for de som er fullvaksinerte.  
 
§ 4. Generelt  
Kommuneoverlegen kan endre forskriften ved å redusere omfang av tiltak eller oppheve forskriften 
tidligere dersom smittesituasjonen tillater det.  
 
§ 5. Ansvar  
Skiptvet kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.  
 
§ 6. 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.  
 
§ 7. Ikrafttredelse og varighet  
Forskriften trer i kraft ved midnatt natt til 25. mars 2021. Forskriften varer til og med 31. mai 2021. 
Skiptvet kommune kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften. 
 
 


