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PS 17/21 Midlertidig forskrift om smitteverntiltak  

Kommunedirektørens innstilling 

Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 første avsnitt bokstav a gjør Formannskapet i 
Nordkapp kommune følgende vedtak:   
  
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Nordkapp kommune, Troms og 
Finnmark.  
 
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Nordkapp kommune 27. mai 2021, med 
hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 
smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.   
  
§ 1. Formål  
 
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige smittevernfaglige tiltak for å hindre 
eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av 
tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene 
nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.  
  
§ 2. Virkeområde  
 
Forskriften gjelder i Nordkapp kommune  
 
§ 3. Besøk i eget hjem   
 
Det anbefales ikke flere enn 5 personer på besøk i private hjem eller 
hytte. Beskyttede (fullvaksinerte, personer som har mottatt sin 1. dose for mer enn 3 
uker siden og de som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder) kan behandles som 
husstandsmedlemmer, og trenger derfor ikke telles som besøkende.   
 
§ 4. Antallsbegrensninger på arrangement  
 
Selv om kravene til avstand i Covid-19-forskriften § 13c blir oppfylt, skal det ikke 
gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk tilstede enn:  
  

a. Private sammenkomster  
 

10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som 
regulert i Covid-19-forskriftens § 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. Øvrige arrangement   
 

10 personer på innendørs arrangement som regulert i Covid-19-forskriftens 
§ 13 første ledd bokstavene a til d, likevel  
 

1. 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i 
samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere 
under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert 
trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.  
 

2. 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser  
 

3. 100 personer på utendørs arrangement   
 
 

§ 5. Serveringssteder, kafeer o.l.  
 
Serverings- og skjenkesteder i Nordkapp kommune 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).  
Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 
personer.  
 
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved 
bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan 
bare skje til de som får servert mat.   
 
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.   
 
Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder 
kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. 
Smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.   
 
§ 6. Ansvar  
 
Nordkapp kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 
  
§ 7. Straff  
 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes 
med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. Smittevernloven § 8-1  
 
  



  

§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring  
 
Forskriften tre i kraft fra og med vedtak i formannskap 27. mai 2021 til og 
med torsdag 3. juni 2021 kl. 23.59. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre 
Forskriften. 

 

Behandling: 

Kommuneoverlege orienterte om smittesituasjonen i Nordkapp.  

Merknad til saken:  

Nordkapp Arbeiderparti har følgende merknad til innkalling.  

Saksutredning ble sendt ut 3 timer før Formannskapet. Dette er kritikkverdig, selv om 
formannskapsmøtet er ekstraordinært. Saken skal være utredet og tilstrekkelig 
opplyst for de folkevalgte.  

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Formannskapet vedtar med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a 
følgende forskrift om smitteverntiltak  

  
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Nordkapp kommune, Troms og 
Finnmark.  
 
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Nordkapp kommune 27. mai 2021, med 
hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 
smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.   
  
§ 1. Formål  
 
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige smittevernfaglige tiltak for å hindre 
eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av 
tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene 
nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.  
  
§ 2. Virkeområde  
 
Forskriften gjelder i Nordkapp kommune  
 
§ 3. Besøk i eget hjem   
 
Det anbefales ikke flere enn 5 personer på besøk i private hjem eller 
hytte. Beskyttede (fullvaksinerte, personer som har mottatt sin 1. dose for mer enn 3 
uker siden og de som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder) kan behandles som 
husstandsmedlemmer, og trenger derfor ikke telles som besøkende.   



  

 
§ 4. Antallsbegrensninger på arrangement  
 
Selv om kravene til avstand i Covid-19-forskriften § 13c blir oppfylt, skal det ikke 
gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk tilstede enn:  
  

b. Private sammenkomster  
 

10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som 
regulert i Covid-19-forskriftens § 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.  
 

c. Øvrige arrangement   
 

10 personer på innendørs arrangement som regulert i Covid-19-forskriftens 
§ 13 første ledd bokstavene a til d, likevel  
 

2. 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i 
samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere 
under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert 
trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.  
 

4. 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser  
 

5. 100 personer på utendørs arrangement   
 
 

§ 5. Serveringssteder, kafeer o.l.  
 
Serverings- og skjenkesteder i Nordkapp kommune 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).  
Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 
personer.  
 
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved 
bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan 
bare skje til de som får servert mat.   
 
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.   
 
Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder 
kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. 
Smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.   



  

 
§ 6. Ansvar  
 
Nordkapp kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 
  
§ 7. Straff  
 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes 
med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. Smittevernloven § 8-1  
 
§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring  
 
Forskriften tre i kraft fra og med vedtak i formannskap 27. mai 2021 til og 
med torsdag 3. juni 2021 kl. 23.59. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre 
Forskriften. 

 

 

 


