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Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Sarpsborg kommune 27. mai 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 

forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) 
kapittel 5. 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 Definisjon av arrangement 

Med arrangementer menes i denne forskrift 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, medlemsmøter 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 bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon 

e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner 
f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i  

tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med  

servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster. 

Som arrangement regnes likevel 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 menes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme 

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

Selv om kravene til avstand i § 5 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 § 2 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 § 2 første ledd bokstavene a til e, likevel 

1. 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

2. 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune. 

c. 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 2 første ledd bokstavene a til og med e, likevel  

600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

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. 

Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en 

smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. 

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 § 5 tredje ledd bokstav f inngår alle som er til stede, inkludert utøvere 

og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer. 

 

§ 4 Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer 

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller 

kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan 

kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å 
ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og 

gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 
4 og 5 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 

minutter etter dette. 

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i 
samme husstand, på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser, jf. § 3 første ledd 

bokstav b og c, og om nødvendig benytte vakthold for å sikre dette. 
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§ 5 Krav til avstand på arrangementer 

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 

meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal 

ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det. 

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer 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 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. 

Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for 

a. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør 

b. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

c. 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 

d. personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre 

 skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene 

e. dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom  

de ellers trener eller øver sammen 

f. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som  

gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som  

geografisk avgrensning 

g. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder 

h. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering  

eller godkjenning av yrkesutøvelse 

i. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. 

  

§ 6 Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer 

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en 

eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. 

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de 
tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes 

etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og 

hvor lenge den oppbevares. 
 

§ 7 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder 

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og 

lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig 

drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters 

avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og 
at disse rutinene blir overholdt. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand 

mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel 

slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å 
minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer. 

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer. 
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Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det 

skal være sitteplasser til alle gjester.  

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av 

skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket 

alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve 
skjenkebevilling som gjelder minibar eller room-service. 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene 

som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. 
Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med 

kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for 

eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om 
mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en 

eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene 

utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. 

Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge 
kontaktinformasjonen oppbevares. 

 

§ 8 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. 

 

§ 9 Munnbind 

Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, ut 

over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker, kjøpesentre, 

serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.  

Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i 

kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. 

Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i 

taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke 

munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i 

grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er 

mulig å holde minst én 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.   

Frisører og lignende bransjer, som er regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 15, følger de 

nasjonale kravene.  
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§ 10 Karantene og smittesporing  

           Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve de til enhver tid gjeldende 

karantenereglene, og bidra til smittesporing. 

§ 11 Ansvar 

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

§ 12 Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft 28. mai 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med 10. juni 2021 

 

 


