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Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 30. januar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer § 4-1 andre og sjette ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstavene a og b, § 4-3 og § 4-3a, jf. forskrift 27. mars 2020 nr.
470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 20.

I
I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjøres
følgende endringer:
–––
§ 16a skal lyde:
§ 16a. Kapitlets virkeområde
For følgende kommuner gjelder forskriften med de endringene og tilleggene som følger av bestemmelsene i
dette kapitlet:
a. Nordre Follo
b. Oslo
c. Ås.
Forskrift om endring i covid-19-forskriften
Side 1

Utskrift fra Lovdata - 02.02.2021 19:22
§ 16b skal lyde:
§ 16b. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Butikker og andre virksomheter i kjøpesentre med unntak av følgende:
1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
2. utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
3. apotek
4. bandasjister
5. optikere
6. serveringssteder
7. vinmonopol
8. virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., jf. § 15
9. helsefaglige virksomheter etter § 16
10. bensinstasjoner
11. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
12. lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.
b. Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav a.
c. Treningssentre.
d. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde
åpent:
1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og
svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
e. Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser.
f. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
g. Museer.
h. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
i. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som
samler mennesker innendørs.
Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig
forsvarlige løsninger for utlevering av varene.
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde
åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere,
likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
§ 16f skal lyde:
§ 16f. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner
Lokalene for universiteter, høyskoler og fagskoler, voksne i grunnskole, voksne i videregående skole og
voksne i opplæring etter introduksjonsloven/integreringsloven samt for kursaktivitet under studieforbund og
Kompetanse pluss skal holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.
Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter
som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å
opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.
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§ 16g skal lyde:
§ 16g. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som
organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle
toppidrettsutøvere er likevel tillatt.
§ 17 skal lyde:
§ 17. Kapitlets virkeområde
For følgende kommuner gjelder forskriften med de endringene og tilleggene som følger av bestemmelsene i
dette kapitlet:
a. Asker
b. Bærum
c. Enebakk
d. Frogn
e. Indre Østfold
f. Lillestrøm
g. Lunner
h. Lørenskog
i. Moss
j. Nesodden
k. Nittedal
l. Rælingen
m. Vestby
n. Våler.
§ 17a skal lyde:
§ 17a. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Butikker og andre virksomheter i kjøpesentre med unntak av følgende:
1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
2. utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
3. apotek
4. bandasjister
5. optikere
6. serveringssteder
7. vinmonopol
8. virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., jf. § 15
9. helsefaglige virksomheter etter § 16
10. bensinstasjoner
11. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
12. lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.
b. Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav a.
c. Treningssentre, likevel slik at tilbud til de som er bosatt i kommunen kan holde åpent.
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d. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde
åpent:
1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og organisert
svømmetrening for profesjonelle toppidrettsutøvere.
2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
e. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
f. Museer.
g. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
h. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som
samler mennesker innendørs.
Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig
forsvarlige løsninger for utlevering av varene.
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde
åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere,
likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
§ 17d skal lyde:
§ 17d. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner
Lokalene for universiteter, høyskoler og fagskoler, voksne i grunnskole, voksne i videregående skole og
voksne i opplæring etter introduksjonsloven/integreringsloven samt for kursaktivitet under studieforbund og
Kompetanse pluss skal holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.
Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter
som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å
opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.
§ 17e oppheves.
I vedlegg A, raden for Finland – North Karelia Hospital District skal lyde: – – –

II
Endringene i § 4, § 4b fjerde ledd, § 4d tredje ledd bokstav b, § 6c, § 12a første ledd bokstav e og vedlegg B
skal tre i kraft 30. januar 2021 kl. 24:00. Endringen i vedlegg A skal tre i kraft 31. januar 2021 kl. 24:00.
Endringene i § 16a, § 16b, § 16f, § 16g, § 17, § 17a, § 17d og § 17e skal tre i kraft 2. februar 2021 kl. 24:00.
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