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Forskrift om forebygging av koronasmitte, Bærum

Hjemmel: Fastsatt av Bærum kommunestyre 1. oktober 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer
§ 4-1 første ledd.
Endret ved forskrifter 15 okt 2020 nr. 2049, 28 okt 2020 nr. 2158, 9 nov 2020 nr. 2285, 11 nov 2020 nr. 2337, 11 nov 2020 nr. 2337 (i kraft
13 nov 2020), 4 des 2020 nr. 2601 (i kraft 7 des 2020 kl. 00.01), 18 des 2020 nr. 2857, 19 jan 2021 nr. 125, 3 feb 2021 nr. 305, 19 feb 2021 nr.
487 (i kraft 20 feb 2021 kl. 00.01), 4 mars 2021 nr. 601 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00:01), 23 april 2021 nr. 1247 (i kraft 26 april 2021 kl. 00.01).

§ 1. (Opphevet)
0 Tilføyd ved forskrift 11 nov 2020 nr. 2337 (slik at § 1 første ledd bokstav a trer i kraft straks), endret ved forskrifter 11 nov
2020 nr. 2337 (i kraft 13 nov 2020), 4 des 2020 nr. 2601 (i kraft 7 des 2020 kl. 00.01), 18 des 2020 nr. 2857, 19 jan 2021 nr.
125, 3 feb 2021 nr. 305, 19 feb 2021 nr. 487 (i kraft 20 feb 2021 kl. 00.01), 4 mars 2021 nr. 601 (i kraft 5 mars 2021 kl.
00:01), opphevet ved forskrift 23 april 2021 nr. 1247 (i kraft 26 april 2021 kl. 00.01).

§ 2. (Opphevet)
0 Endret ved forskrifter 28 okt 2020 nr. 2158, 9 nov 2020 nr. 2285, 11 nov 2020 nr. 2337 (i kraft 13 nov 2020, tidligere § 1),
4 des 2020 nr. 2601 (i kraft 7 des 2020 kl. 00.01), opphevet ved forskrift 23 april 2021 nr. 1247 (i kraft 26 april 2021 kl.
00.01).

§ 3. Lokale begrensninger for arrangementer og sammenkomster
Ved gjennomføring av arrangementer og sosiale sammenkomster, gjelder følgende lokale begrensninger i
tillegg til reglene i nasjonal forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid19-forskriften):
a. Innendørs arrangementer: Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Følgende
arrangementer kan likevel gjennomføres så langt det er tillatt etter de til enhver tid gjeldende regler i
covid-19-forskriften:
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1. Begravelser og bisettelser. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være flere enn
50 personer til stede.
2. Minnestunder etter begravelse eller bisettelse.
3. Vielser, dåp, konfirmasjon og lignende ritualer. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det
ikke være flere enn 10 personer til stede.
4. Barnebursdager for barn i barnehage eller barneskole. Ved gjennomføring av slike arrangementer
kan barn i samme skole- eller barnehagekohort møtes med et nødvendig antall voksne personer som
tilretteleggere.
5. Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer for toppidretten og profesjonelle
kulturaktører. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være tilskuere til stede.
6. Produksjon av arrangementer for digital fremvisning. Ved gjennomføring av slike arrangementer
skal det ikke være flere enn 5 personer til stede i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
b. Utendørs arrangementer: Ved gjennomføring av utendørs arrangementer, skal det ikke være flere enn 200
personer til stede samtidig. Arrangøren skal sørge for at alle deltakere som ikke er i samme husstand eller
skole- eller barnehagekohort skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme
husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs idrettsarrangementer, unntatt for toppidretten.
c. Private sammenkomster som ikke er arrangement: Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private
sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der
alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme
kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som
tilretteleggere.
Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private
sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand til andre
deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.
0 Endret ved forskrifter 15 okt 2020 nr. 2049 (tidligere § 3), 28 okt 2020 nr. 2158, 9 nov 2020 nr. 2285, 11 nov 2020 nr. 2337
(i kraft 13 nov 2020, tidligere § 2), 4 des 2020 nr. 2601 (i kraft 7 des 2020 kl. 00.01), 18 des 2020 nr. 2857, 19 jan 2021 nr.
125, 3 feb 2021 nr. 305, 4 mars 2021 nr. 601 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00:01), 23 april 2021 nr. 1247 (i kraft 26 april 2021 kl.
00.01).

§ 4. (Opphevet)
0 Tilføyd ved forskrift 9 nov 2020 nr. 2285, endret ved forskrifter 11 nov 2020 nr. 2337 (i kraft 13 nov 2020, tidligere § 3), 4
des 2020 nr. 2601 (i kraft 7 des 2020 kl. 00.01), 19 jan 2021 nr. 125, 3 feb 2021 nr. 305, 19 feb 2021 nr. 487 (i kraft 20 feb
2021 kl. 00.01), 4 mars 2021 nr. 601 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00:01), opphevet ved forskrift 23 april 2021 nr. 1247 (i kraft
26 april 2021 kl. 00.01).

§ 5. Forsterkede krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for visse virksomheter
I tillegg til reglene om smittevernfaglig drift av virksomheter i nasjonal forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), gjelder følgende forsterkede krav i lokalene til
butikker og virksomheter der tjenesteyting skjer og i fellesområdene i kjøpesentre:
a. Virksomheten skal følge eventuelle bransjestandarder for smittevern.
b. Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene følges.
c. Virksomheten skal organiseres slik at kunder som oppholder seg i virksomhetens lokaler kan holde to
meters avstand til andre kunder som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. Tillatt
antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres
vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
Kommunedirektøren kan stenge virksomhet som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig
drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.
0 Tilføyd ved forskrift 9 nov 2020 nr. 2285, endret ved forskrifter 11 nov 2020 nr. 2337 (i kraft 13 nov 2020, tidligere § 4), 3
feb 2021 nr. 305, 4 mars 2021 nr. 601 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00:01), 23 april 2021 nr. 1247 (i kraft 26 april 2021 kl.
00.01).
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§ 6. Hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal
kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
0 Tilføyd ved forskrift 11 nov 2020 nr. 2337 (i kraft 13 nov 2020), endret ved forskrift 19 feb 2021 nr. 487 (i kraft 20 feb
2021 kl. 00.01, tidligere § 7).

§ 7. Lokale begrensninger for serveringssteder
Serveringssteder i kjøpesentre skal holde stengt, unntatt for salg av mat og ikke-alkoholholdig drikke som
ikke skal nytes på stedet.
Andre serveringssteder kan holde åpent for uteservering i tillegg til salg av mat og ikke-alkoholholdig
drikke som ikke skal nytes på stedet. Gjester kan ikke nyte mat eller drikke inne i serveringsstedets lokaler.
Andre ledd gjelder ikke for serveringssteder på hoteller når disse serverer mat til overnattende gjester.
0 Tilføyd ved forskrift 4 mars 2021 nr. 601 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00:01), endret ved forskrift 23 april 2021 nr. 1247 (i kraft
26 april 2021 kl. 00.01).

§ 8. Ansvar
Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.
0 Endret ved forskrifter 15 okt 2020 nr. 2049 (tidligere § 4), 9 nov 2020 nr. 2285 (tidligere § 3), 11 nov 2020 nr. 2337 (i kraft
13 nov 2020, tidligere § 5), 3 feb 2021 nr. 305 (tidligere § 9), 19 feb 2021 nr. 487 (i kraft 20 feb 2021 kl. 00.01, tidligere §
8), 4 mars 2021 nr. 601 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00:01, tidligere § 7).

§ 9. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.
0 Endret ved forskrifter 15 okt 2020 nr. 2049 (tidligere § 5), 9 nov 2020 nr. 2285 (tidligere § 4), 11 nov 2020 nr. 2337 (i kraft
13 nov 2020, tidligere § 6), 3 feb 2021 nr. 305 (tidligere § 10), 19 feb 2021 nr. 487 (i kraft 20 feb 2021 kl. 00.01, tidligere §
9), 4 mars 2021 nr. 601 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00:01, tidligere § 8).
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