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I 

I forskrift av 20.01.2021 om forebygging av koronasmitte, Sarpsborg, Viken - FOR-2021-01-20-142 – 
gjøres følgende endring: 

 

§ 3 skal lyde:   

§ 3. Offentlige arrangementer utendørs og innendørs  

Det er ikke tillatt å gjennomføre eller delta på arrangementer innendørs. Definisjonen av 
arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-
forskriften) § 13 gjelder.  

Første ledd omfatter ikke: 
1. Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på  

slike arrangementer.  
2. Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere, så fremt  

det ikke er publikum til stede. Nødvendig personell for å avholde disse skal holdes på et minimum, og  
hvert  arrangement skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.  

3. Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres med maksimalt  
10 personer til stede inkludert vigsler. 

4. Digitale arrangementer så fremt det ikke er tilskuere fysisk tilstede. Inkludert nødvendig teknisk  
produksjonspersonell skal det være maksimalt ti personer tilknyttet produksjonen. 

5. Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører. Likevel slik at  
det i tillegg til de personer som er strengt nødvendig for å gjennomføre arrangementet  
ikke er tillatt å være mer enn 10 deltagere til stede. Arrangøren må gjøre nødvendig 
risikovurdering, og arrangementet skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn  
under arrangementet. 
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For andre ledd, punkt 1 – 5 gjelder at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal 
holde minst én (1) meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til 
skulder.  

 
Personer som sitter i fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på 

samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere 
hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med 
mindre alle kan holde minst én (1) meter avstand i alle retninger til personer i annen husstand. Ved 
sang og liknende skal det være to (2) meters avstand målt fra skulder til skulder. 

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet 
(covid-19-forskriften) § 13 b og § 13 d. 
 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 50 personer til stede 
samtidig.  

 

§ 6 skal lyde:   

§ 6. Fritidsaktiviteter og breddeidrett  

For voksne og ungdom fra 20 år og oppover skal det ikke gjennomføres organiserte 
fritidsaktiviteter eller breddeidrett.  

Forbudet gjelder ikke for individuelle treninger/aktiviteter der det kan holdes minst to (2) meters 
avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, slik at det ikke 
genereres nærkontakter. 

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter kan holdes åpne for individuell trening. Det 
må sørges for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. 
Gruppetrening med tre eller flere deltakere tillates ikke. Tillatt antall gjester i lokalet skal beregnes ut 
fra størrelsen på lokalet. Det skal være bemanning til stede som sørger for at kravet etterkommes. 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 29. januar 2021 og gjelder til og med 4. februar 2021. 
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