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Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Sarpsborg kommune 23. april 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 
55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 etter delegert fullmakt fra kommunestyret, jf. sak 20/03576. 

§ 1. Formål og virkeområde 

Forskriftens formål er å fastsette lokale ytterligere smitteverntiltak i Sarpsborg kommune utover 
den nasjonale covid-19-forskriftens kapittel 5 B. Dette for å hindre eller begrense spredning av 
koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom 
dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og 
omsorgstjenesten.  

Forskriften gjelder i Sarpsborg kommune. 

§ 2. Stenging av virksomheter 

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter skal 
holde stengt. Slike steder og virksomheter kan likevel holde åpent for personer omfattet av § 4 andre 
ledd. 
 
Tros- og livssynshus skal holdes stengt, med unntak for begravelser, bisettelser, vielser og dåp og 
samtaler mellom representant for livssynssamfunn og enkeltpersoner.   
 

§ 3. Forbud mot arrangementer  

Det er ikke tillatt å gjennomføre eller delta på arrangementer. 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 og seremonier ved grav. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer  

enn 30 personer til stede på slike arrangementer.  
2. Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.  
3. Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.  
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4. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet  
nødvendig produksjonspersonell.  

  5. Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun  
     spillere, støtteapparat og dommere til stede. 

 
 

§ 4. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og barn. Det samme gjelder 
fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. 

 
Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for: 

1. barn og unge under 20 år så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer. For ungdom 
fra ungdomsskole og oppover må 1 meters avstand under aktiviteten overholdes til 
enhver tid.  

2. personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres 
utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme 
kommune. 

3. organisert trening for toppidrettsutøvere. Innenfor fotballen er unntaket begrenset til de 
to øverste divisjonene for kvinner og menn.  

§ 5. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

       Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene 
enn at det kan holdes minst én (1) meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra 
størrelsen og utformingen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved 
inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes. 

§ 6. Karantene og smittesporing  

           Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve de til enhver tid gjeldende 
karantenereglene, og bidra til smittesporing. 

§ 7. Ansvar 

Sarpsborg kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 8. Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft 26. april 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med 9. mai 2021.  
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