Kommunedirektørens forslag til Bærum formannskap 21. mai 2021 med hjemmel i smittevernloven §
4-1 og delegert myndighet i medhold av Bærum kommunestyres vedtak i sak 100/20.
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune, Viken, av 1.
oktober 2020 (FOR-2020-10-01-1939)
I forskrift 1. oktober 2020 nr. 1939 om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune, Viken gjøres
følgende endringer:

I
•

§ 1 skal lyde slik:

§ 1. Stenging av og restriksjoner på visse virksomheter
Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og
lignende steder der det foregår underholdningsaktiviteter skal holde stengt.
Treningssentre kan kun holde åpent for de som er bosatt i Bærum kommune.
Innendørs gruppetreningstilbud er ikke tillatt, unntatt rehabilitering og opptrening
som tilbys i mindre grupper med arrangør.
Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan kun
holde åpent for:
1. svømmetilbud til de som er bosatt i Bærum kommune.
2. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening
for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, uavhengig
av bosted, samt arrangement for disse gruppene, jf. § 3.
3. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper
med arrangør, uavhengig av brukernes bosted.
Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
kan kun holde åpent for:
1. barn og unge under 20 år.
2. profesjonelle kulturaktører.
3. arrangement, jf. § 3.
Idrettshaller, idrettsanlegg og lignende kan kun holde åpent for:
1. barn og unge under 20 år, herunder idrettsarrangement for disse, jf. § 3.
2. utendørs aktivitet for voksne, herunder utendørs arrangement, jf. § 3.
3. innendørs egenorganisert aktivitet for voksne som utøves individuelt eller
i grupper på inntil 4 personer hvor utøverne til enhver tid holder minst 2
meters avstand til andre. ‘
4. organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, samt
toppidrettsarrangement, jf. § 3.

•

§ 2 skal lyde slik:

§ 2. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige
passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker,
i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på
kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og
fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. 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 i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på
steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette
gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de
ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som
av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

•

I § 3 gjøres følgende endringer:
-

Bokstav a skal lyde slik:
a. Innendørs arrangementer: For innendørs arrangementer gjelder følgende
antallsbegrensninger i tillegg til Covid-19-forskriften § 13a:
1. det kan ikke være flere enn 20 personer til stede selv om alle har faste,
tilviste plasser. I begravelsesseremoni kan det likevel være inntil 50
personer til stede hvis alle har faste, tilviste plasser.
2. i kultur- og idrettsarrangement for barn og unge under 20 år kan det
være inntil 50 personer til stede så lenge alle utøverne er bosatt i Bærum
kommune, jf. Covid-19-forskriften § 13a første ledd bokstav b nr. 2
3. ved produksjon av arrangementer for digital fremvisning kan nødvendig
produksjonspersonell være til stede i tillegg til deltakerne.
4. antallsbegrensningene over er ikke til hinder for at hele barneskole- eller
barnehagekohorter er til stede sammen med et nødvendig antall voksne
tilretteleggere.

-

Bokstav b skal lyde slik:
b. Utendørs arrangementer: For utendørs arrangementer gjelder følgende
antallsbegrensninger i tillegg til Covid-19-forskriften § 13a:

1. det kan ikke være flere enn 30 personer til stede. I kultur- og
idrettsarrangement for barn og unge under 20 år kan det likevel være inntil
50 personer til stede.
2. hvis alle i publikum har faste, tilviste plasser, kan det være inntil 200 personer
til stede.
3. antallsbegrensningene over er ikke til hinder for at hele barneskole- eller
barnehagekohorter er til stede sammen med et nødvendig antall voksne
tilretteleggere.
•

§ 4 skal lyde slik:

§ 4. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20
år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for
kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere og organiserte øvelser
og prøver for profesjonelle kulturaktører er likevel tillatt innendørs.

•

I § 5 gjøres følgende endringer:
-

Innledningen i første ledd skal lyde slik:
I tillegg til reglene om smittevernfaglig drift av virksomheter i nasjonal
forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid19-forskriften), gjelder følgende forsterkede krav i lokalene til butikker og
virksomheter der tjenesteyting skjer og i fellesområdene i kjøpesentre, og i lokalene
til treningssentre, museer og svømmehaller o.l.:

-

Første ledd bokstav c skal lyde slik:
Virksomheten skal organiseres slik at kunder, brukere og publikum som oppholder
seg i virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til andre ikke-ansatte som
ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. Tillatt antall personer i
lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig
gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

•

§ 7 skal lyde slik:
§ 7. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5
skal ikke utøve skjenkebevillingen.

•

§ 8 skal lyde slik:

§ 8. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner
Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever
og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som
benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og
lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.
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.
Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

•

§§ 8 og 9 blir nye §§ 9 og 10.

II

Ny § 1 tredje ledd nr. 1 og fjerde ledd nr. 3 trer i kraft fredag 28. mai kl. 00:01. For øvrig trer
endringene i kraft lørdag 22. mai kl. 00:01. Endringene gjelder inntil videre.
§ 7 oppheves onsdag 26. mai kl. 12:00.

Hvis de foreslåtte endringer vedtas, vil forskriften lyde slik:

§ 1. Stenging av og restriksjoner på visse virksomheter
Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og lignende steder der det
foregår underholdningsaktiviteter skal holde stengt.
Treningssentre kan kun holde åpent for de som er bosatt i Bærum kommune. Innendørs
gruppetreningstilbud er ikke tillatt, unntatt rehabilitering og opptrening som tilbys i mindre grupper
med arrangør.
Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan kun holde åpent for:
1. svømmetilbud til de som er bosatt i Bærum kommune.
2. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer
under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, uavhengig av bosted, samt
arrangement for disse gruppene, jf. § 3.
3. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør,
uavhengig av brukernes bosted.
Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan kun holde
åpent for:
1. barn og unge under 20 år.
2. profesjonelle kulturaktører.
3. arrangement, jf. § 3.
Idrettshaller, idrettsanlegg og lignende kan kun holde åpent for:
1. barn og unge under 20 år, herunder idrettsarrangement for disse, jf. § 3.
2. utendørs aktivitet for voksne, herunder utendørs arrangement, jf. § 3.
3. innendørs egenorganisert aktivitet for voksne som utøves individuelt eller i grupper på
inntil 4 personer hvor utøverne til enhver tid holder minst 2 meters avstand til andre. ‘
4. organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, samt
toppidrettsarrangement, jf. § 3.

§ 2. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til
andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre,
på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i
lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. 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 i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det
ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder
hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til
Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske
eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 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 av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv.
ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften):
a. Innendørs arrangementer: For innendørs arrangementer gjelder følgende
antallsbegrensninger i tillegg til Covid-19-forskriften § 13a:
1. det kan ikke være flere enn 20 personer til stede selv om alle har faste, tilviste plasser. I
begravelsesseremoni kan det likevel være inntil 50 personer til stede hvis alle har faste,
tilviste plasser.
2. i idrettsarrangement for barn og unge under 20 år kan det være inntil 50 personer til
stede så lenge alle utøverne er bosatt i Bærum kommune, jf. Covid-19-forskriften § 13a
første ledd bokstav b nr. 2
3. ved produksjon av arrangementer for digital fremvisning kan nødvendig
produksjonspersonell være til stede i tillegg til deltakerne.
4. antallsbegrensningene over er ikke til hinder for at hele barneskole- eller
barnehagekohorter er til stede sammen med et nødvendig antall voksne tilretteleggere.
b. Utendørs arrangementer: For utendørs arrangementer gjelder følgende antallsbegrensninger
i tillegg til Covid-19-forskriften § 13a:
1. det kan ikke være flere enn 30 personer til stede. I idrettsarrangement for barn og unge
under 20 år kan det likevel være inntil 50 personer til stede.
2. hvis alle i publikum har faste, tilviste plasser, kan det være inntil 200 personer til stede.
3. antallsbegrensningene over er ikke til hinder for at hele barneskole- eller
barnehagekohorter er til stede sammen med et nødvendig antall voksne tilretteleggere.
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.
Personer som tilhører følgende grupper regnes ikke med i det totale antall personer som kan
være til stede:
1. Personer som er fullvaksinert
2. Personer som har fått én vaksinedose og det har gått 3 til 15 uker fra de fikk dosen og de
har oppholdt seg i Norge de siste 10 dagene.
3. Personer som har gjennomgått Covid-19-sykdom i løpet av de siste 6 månedene.
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.

§ 4. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme
gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
Organisert trening for toppidrettsutøvere og organiserte øvelser og prøver for profesjonelle
kulturaktører er likevel tillatt innendørs.

§ 5. Forsterkede krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved 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, og i lokalene til treningssentre, museer og svømmehaller o.l.:
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, brukere og publikum som oppholder
seg i virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til andre ikke-ansatte som
ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. Tillatt antall personer 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.

§ 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.

§ 7. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve
skjenkebevillingen.

§ 8. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner
Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik
at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under
studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.
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.
Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 9. Ansvar
Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§ 10. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

