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§ 1. Formål og virkeområde 
 

Forskriftens formål er å begrense spredning av covid-19. 
 

Forskriften gjelder i Nittedal kommune. 
 
Innbyggere oppfordres til å sette seg godt inn i nasjonale råd og anbefalinger om 

smittevern (helsenorge.no). Den nasjonale covid-19-forskrifter gjelder i tillegg. 
 
 
§ 2. Privatlivet for alle 
 

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale 
sammenhenger ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og 
barnehage- og skolekohorter. Andre enn husstandsmedlemmer bør holde en meter avstand til 
hverandre. 
 
 
§ 3. Munnbind 
 

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på 
serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist 
fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer. 

 
For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk 

av munnbind. 
 

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor 
det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. 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. Folkehelseinstituttets anbefalinger 
om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. 



 
 
§ 4. Arbeidslivet 
 

Arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor hvis det er mulig og forsvarlig. 
Arbeidsgiver bør vurdere bruk av fleksibel arbeidstid. Antall fysiske møter bør reduseres. 
Arbeidsgiver er ansvarlig for tilstrekkelige restriksjoner i kantine og andre områder ansatte 
samles. 

 
Arbeidsgiver skal planlegge for kontinuitet i smittevernet på arbeidsplassen. 
 

 
§ 5. Begrensning av private sammenkomster 
 

Private sammenkomster bør begrenses til 5 personer innendørs eller 20 personer 
utendørs i tillegg til egen husstandsmedlemmer. 

 
Det er ikke tillatt med private fester med samling av flere enn 10 personer innendørs. 

 
Straff etter § 14 gjelder ikke første ledd. 

 
 
§ 6. Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler 
 

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler bør 
gjennomføres utendørs dersom det er praktisk mulig. Det er ikke tillatt med samling av flere 
enn 10 personer. 
 
 
§ 7. Arrangementer 
 

Arrangementer bør foregå utendørs der det er mulig. Med arrangement menes 
følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller 
lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. 

a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert 
trening 

b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og 
kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 

c. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert 
bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som 
ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved vielser, begravelser, 
dåp og konfirmasjon 

e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for 
frivillige organisasjoner 

 
Som arrangement regnes ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere 

som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for 
allmennheten. 
 



Som arrangement regnes ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme 
husstand. 

 
Ved arrangementer gjelder følgende begrensninger: 
a. 10 personer på innendørs arrangement som regulert i første ledd bokstavene a til e, 

likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter 
b. 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 100 personer hvor alle 

fremmøtte sitter i fastmonterte seter 
c. Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett 

ledig sete mellom seg på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette 
seg nærmere hverandre. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av 
fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle 
retninger til personer i annen husstand. 

 
Arrangementer utendørs bør begrenses til 200 personer. 
 
 
§ 8. Treningssentre og svømmehaller 
 

Treningssenter kan holde åpent kun for kommunens egne innbyggere. 
 
Ved intensitetstrening innendørs for voksne skal det holdes minst to meters avstand. 

Generelle smitteverntiltak (avstand, renhold, informasjon) skal overholdes. 
 
Svømmehaller kan holde åpent kun for svømmetrening for barn og unge og 

rehabiliterings-/behandlingstilbud for voksne og barn. 
 
 
§ 9. Breddeidrett 
 

Breddeidrett innendørs for voksne er ikke tillatt. 
 
Barn og unge under 20 år kan trene innendørs i grupper på inntil 10 personer. 

Gruppene bør fortrinnsvis settes sammen av barn og unge som tilhører samme kohort på 
skolen. Den som har symptom på virusinfeksjon eller har husstandsmedlem med symptom, 
skal ikke delta på trening. 
 

Kamper, cuper og stevner er ikke tillatt for noen aldersgrupper. 
 
 
§ 10. Andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.) 
 

Andre fritidsaktiviteter som kor, korps, teater og lignende, for voksne innendørs er 
ikke tillatt 

 
Barn og unge under 20 år kan gjennomføre andre fritidsaktiviteter innendørs i grupper 

på inntil 20 personer. 
 
 
 



§ 11. Serveringssteder 
 

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til 
forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 
 

Serveringssteder som har skjenkebevilling kan skjenke alkohol frem til kl. 22.00. 
 

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ansatte bruke munnbind når de 
oppholder seg i samme rom som gjester. Gjester skal benytte munnbind til og fra anvist plass. 
 

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene 
til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen. 

 
 

§ 12. Karantene 
 

Innbyggere og besøkende i Nittedal skal etterleve de til enhver tid gjeldende 
karantenereglene. 
 

Innbyggere i Nittedal skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. 
 
 

§ 13. Ansvar 
 

Nittedal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 
 
 
§ 14. Straff 
 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes iht. 
smittevernloven § 8-1. 
 
 
§ 15. Ikrafttredelse og varighet 
 

Denne forskrift trer i kraft 4. november 2020 kl. 12.00, og gjelder til og med 1. mars 
2021. 


