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Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Sarpsborg kommune 20. februar 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. 

 

I 

I forskrift av 09.05.2021 om forebygging av koronasmitte, Sarpsborg, Viken - FOR-2021-05-09-1439 
– gjøres følgende endring: 

§ 2 skal lyde:   

§ 2. Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

Selv om kravene til avstand i nasjonal covid-19-forskrift § 13c blir oppfylt, skal det ikke 
gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn: 

a. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i nasjonal forskrift 
§ 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med 
 et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

b. 10 personer på innendørs arrangement som regulert i nasjonal forskrift § 13 første ledd bokstavene a til e,  
likevel: 

1. 30 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 
2. 30 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune. 
3. 100 personer ved begravelsesseremonier der alle sitter på faste, tilviste plasser. 

c. 30 personer på utendørs arrangement som regulert i nasjonal forskrift § 13 første ledd bokstavene a til e,  
likevel  

1.  600 personer på seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet 
 er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet  
der alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

2. 50 personer på idretts- og kulturarrangementer for utøvere under 20 år. 
  
Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede 
fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom 
gruppene. 
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Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på 
arrangement: 

a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer 
b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør 
c. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement 
d. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som  

Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid 
med Helsedirektoratet 

e. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av  
arrangementet. 

Ved arrangementer angitt i nasjonal forskrift § 13c tredje ledd bokstav f inngår alle som er til 
stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer. 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 20. mai 2021 og gjelder til og med 27. mai 2021. 
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