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93/20 ENDRING I LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK FOR Å FOREBYGGE 

KORONASMITTE (COVID-19)  
 
Rådmannens innstilling 
Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Modum kommune med hjemmel i 
smittevernloven § 4-1, vedtas. 
Forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder inntil videre. 
 
 
 
Vedlegg 
Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) med forslag til 

endringer  

 
Kortversjon  

Formannskapet vedtok 9.11.20 lokal forskrift om smitteverntiltak. Det er nå 
færre smittetilfeller i Modum og rådmannen foreslår derfor en oppmykning av 
noen av bestemmelsene i gjeldende forskrift.  

 
Bakgrunn 
Som en følge av en betydelig økning av smittetilfeller i Modum og nærliggende kommuner, 
vedtok formannskapet den 9. november 2020, F-sak 80/20, forskrift om lokale 
smitteverntiltak.  
 
Da antall smittetilfeller i Modum nå er på et lavere nivå legges det fram forslag til en 
forsiktig oppmykning av reglene i den lokale forskriften. 
 
Saksopplysninger 
Kommuneoverlegen presiserer at selv om antall smittede i Modum er lavere er det en 
sårbar og ustabil situasjon. Særlig er det smittetilfeller med ukjent smittevei som er 
bekymringsfullt. Enkelte har mange nærkontakter som medfører bruk av mye 
personellressurser fra smittesporingsteamet utenom vanlig arbeidstid. Epidemiens potensial 
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for rask økning indikerer behov for årvåkenhet og rask iverksetting av smittesporing. 
Kommuneoverlegen poengterer samtidig også viktigheten av etterlevelsen av de generelle 
smittevernsreglene. Det er behov for videreføring av forskriften, men det foreslås enkelte 
lettelser. 
 
I gjeldende forskrift § 8 har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og 
unge. I møte i kriseledelsen den 27.11.20 åpnet kriseledelsen for aktivitet for barn i 
barneskolealder fra 1. desember.   
 
I hovedtrekk foreslås nå følgende endringer (markert med rød skrift i vedlegget): 
§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre 
Det åpnes for skjenking etter alkoholloven kap. 4. Skjenking skal imidlertid opphøre kl 22.00.  
 

§ 6 Private sammenkomster  
På to av dagene i julen kan man invitere inntil 10 gjester. Dette er i tråd med nasjonale 
anbefalinger. Det åpnes for utendørs sammenkomster med inntil 20 personer. På 
serveringsteder kan man ha private sammenkomster med 20 eller færre deltakere. 
 

§ 7 Gjennomføring av arrangementer 
Det åpnes for utendørs arrangementer med inntil 200 personer og for mindre innendørs 
arrangement med inntil 20 personer.  
 

§ 8 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler 
Det åpnes for aktivitet for barn og unge under 20 år.  
 

Nærmere presiseringer rundt bestemmelsene fremgår av vedlagte forskrift. 
For øvrig gjelder forskriften vedtatt 9.11.2020. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av vurderinger av smittesituasjonen i kommunen, anbefaler rådmannen at 
formannskapet vedtar foreslåtte lettelser i forskrift om forebygging av koronasmitte i 
Modum. Det foreslås at forskriften gjøres gjeldende inntil videre, men trolig ut 2020. 
 
Rådmannen anser etter en helhetsvurdering at de gjenstående tiltakene er forsvarlige, 
nødvendige og tjenlige.   
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SAKEN AVGJØRES AV: FORMANNSKAPET 
 
ENDRING I LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK FOR Å FOREBYGGE 
KORONASMITTE (COVID-19)  
 
 
 
Rådmannens innstilling 
Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Modum kommune med hjemmel i 
smittevernloven § 4-1, vedtas. 
Forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder inntil videre. 
 
 
Vedlegg 
 
Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) med forslag 
til endringer  

 
Kortversjon  
 
Formannskapet vedtok 9.11.20 lokal forskrift om smitteverntiltak. Det er nå 
færre smittetilfeller i Modum og rådmannen foreslår derfor en oppmykning av 
noen av bestemmelsene i gjeldende forskrift.  

 
Bakgrunn 
 
Som en følge av en betydelig økning av smittetilfeller i Modum og nærliggende 
kommuner, vedtok formannskapet den 9. november 2020, F-sak 80/20, forskrift om 
lokale smitteverntiltak.  
 
Da antall smittetilfeller i Modum nå er på et lavere nivå legges det fram forslag til en 
forsiktig oppmykning av reglene i den lokale forskriften. 
 
Saksopplysninger 
 
Kommuneoverlegen presiserer at selv om antall smittede i Modum er lavere er det en 
sårbar og ustabil situasjon. Særlig er det smittetilfeller med ukjent smittevei som er 
bekymringsfullt. Enkelte har mange nærkontakter som medfører bruk av mye 

En kortversjon om hva saken handler om, samt hva som er innstilling til 
vedtak.
Ca 400 tegn, inkludert mellomrom. En skal ved kun å lese denne forstå hva 
saken dreier seg om.
Tenk deg at du skal fremstille saken for en nabo eller annen som ikke er 
innvidde i saken.  Med andre ord, en Lett les-versjon. 
Tenker at rammen bør ligge fast, og at denne i seg selv begrenser bruk av 
tegn og ord. Denne teksten er på 405 tegn.

En kortversjon om hva saken handler om, samt hva som er innstilling til 
vedtak.
Ca 400 tegn, inkludert mellomrom. En skal ved kun å lese denne forstå hva 
saken dreier seg om.
Tenk deg at du skal fremstille saken for en nabo eller annen som ikke er 
innvidde i saken.  Med andre ord, en Lett les-versjon. 
Tenker at rammen bør ligge fast, og at denne i seg selv begrenser bruk av 
tegn og ord. Denne teksten er på 405 tegn.



personellressurser fra smittesporingsteamet utenom vanlig arbeidstid. Epidemiens 
potensial for rask økning indikerer behov for årvåkenhet og rask iverksetting av 
smittesporing. Kommuneoverlegen poengterer samtidig også viktigheten av 
etterlevelsen av de generelle smittevernsreglene. Det er behov for videreføring av 
forskriften, men det foreslås enkelte lettelser. 
 
I gjeldende forskrift § 8 har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og 
unge. I møte i kriseledelsen den 27.11.20 åpnet kriseledelsen for aktivitet for barn i 
barneskolealder fra 1. desember.   
 
I hovedtrekk foreslås nå følgende endringer (markert med rød skrift i vedlegget): 
§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre 
Det åpnes for skjenking etter alkoholloven kap. 4. Skjenking skal imidlertid opphøre kl 
22.00.  
 

§ 6 Private sammenkomster  
På to av dagene i julen kan man invitere inntil 10 gjester. Dette er i tråd med nasjonale 
anbefalinger. Det åpnes for utendørs sammenkomster med inntil 20 personer. På 
serveringsteder kan man ha private sammenkomster med 20 eller færre deltakere. 
 
§ 7 Gjennomføring av arrangementer 
Det åpnes for utendørs arrangementer med inntil 200 personer og for mindre innendørs 
arrangement med inntil 20 personer.  
 
§ 8 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler 
Det åpnes for aktivitet for barn og unge under 20 år.  
 
Nærmere presiseringer rundt bestemmelsene fremgår av vedlagte forskrift. 
For øvrig gjelder forskriften vedtatt 9.11.2020. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av vurderinger av smittesituasjonen i kommunen, anbefaler rådmannen at 
formannskapet vedtar foreslåtte lettelser i forskrift om forebygging av koronasmitte i 
Modum. Det foreslås at forskriften gjøres gjeldende inntil videre, men trolig ut 2020. 
 
Rådmannen anser etter en helhetsvurdering at de gjenstående tiltakene er forsvarlige, 
nødvendige og tjenlige.   
 
 
 
 



 

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) 

Vedtatt i formannskapet 9.11.20, F-sak 80/20, med endringer vedtatt av kriseledelsen  

etter fullmakt 27.11.20  

Med forslag til endringer til møte formannskapet 7.12.20 

§ 1 Kollektivreiser  

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom 
kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende 
nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale 
avstandsregler skal overholdes.  

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs 
stasjonsområder.  

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

§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre 

Serverings- og skjenkesteder i Modum 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). 

Skjenking etter alkoholloven kap. 4 skal opphøre kl 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk 
må opphøre senest 30 min etter dette. For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å 
slippe inn gjester etter kl 21.30.  

Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor 
gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters 
avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre. 

Serveringssteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og 
deretter slettes.  

Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig 
forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd 
annet punktum. 

Butikker og kjøpesentre skal legge til rette for at det minimum er to meters avstand mellom kunder. 

§ 3 Plikt til å bruke munnbind 

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene 
på kjøpesentre, i kiosker, i bensinstasjoner, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for 
fritidsaktiviteter.  

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



Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi. 

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. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind 
gjelder tilsvarende. 

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet. 

§ 4 Karantene 

Innbyggere og besøkende i Modum kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende 
karantenereglene. 

Innbyggere i Modum kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. 

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet 

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. 

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på 
kurs, seminarer o.l.  

§ 6 Private sammenkomster  

Det er ikke tillatt å ha mer enn 5 gjester ved private sammenkomster i tillegg til husstandens 
medlemmer. Det avgrenses ytterligere ved at det ikke er lov å arrangere eller delta på private 
sammenkomster med mer enn 10 deltakere til stede.  

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private 
sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. 

2 familier (husstander/barnefamilier) kan møtes selv om antallet overstiger 10.  
 
Barn (med familie) som kommer hjem til jul kan regnes som en del av husstanden 
(husstandsmedlemmer), selv om man ikke bor der til vanlig. 
På to av dagene i julen, for eksempel julaften og nyttårsaften, kan man invitere inntil 10 gjester, hvis 
man kan holde minst en meter avstand.  

Utendørs sammenkomster med inntil 20 personer kan gjennomføres så lenge det holdes minimum 
en meters avstand.  

På serveringsteder kan man ha private sammenkomster med 20 eller færre deltakere dersom 
sammenkomsten avholdes i de delene av et serveringsstedets lokaler som samtidig holdes åpent for 
allmennheten. 

 
§ 7 Gjennomføring av arrangementer 

Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer, med følgende unntak: 

o Juridiske og religiøse seremonier som bryllup, dåp, konfirmasjon og begravelser. For slike 
arrangementer er det tillatt med inntil 20 personer uten fast seteplassering, og inntil 50 
personer med fast seteplassering under hele arrangementet.  



o Mindre arrangement. For mindre arrangement er det tillatt med inntil 20 personer.  

Kun arrangement som er nevnt, er tillatt i tros- og livssynshus.  

Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørsarrangementer med flere enn 200 personer tilstede 
samtidig. 

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer 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. 

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-
19-forskriften) §§ 13 til 13 d.  

§ 8 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler 

De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:  

 Treningssentre  
 Idrettshaller 
 Kulturhus, forsamlingshus og grendehus  
 Kino og teatre  
 Svømmehaller 
 Bingohaller eller liknende  
 Ungdomsklubber  
 Kulturskole 
 Bibliotek 

Følgende unntak gjelder:  
1. Treningssentre  

Trening med personlig trener innendørs/utendørs med kun 1 deltaker (pt 1-1) eller trening 
bestilt med timeavtale (maksimalt 1 bruker på treningssenteret til enhver tid).  

 
2. Idrettshaller 

Organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn og unge under 20 år og psykisk 
utviklingshemmede. Det skal ikke pågå organisert eller uorganisert aktivitet for andre på slike 
steder. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder. Barn, 
unge og psykisk utviklingshemmede kan følges av voksne i samme husstand eller 
tjenesteytere som bistår dem.  

 
3. Kino og teatre  

Familieforestillinger på kino   
 

4. Svømmehaller  
Åpent for familier med barn i barneskolealder eller yngre. Skolesvømming for barn og 
unge under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 
år. Rehabilitering og opptrening i svømmehall som tilbys individuelt eller i mindre grupper 
med arrangør.  

 
5. Kulturskole  

Individuell undervisning i kulturskolens lokaler for barn og unge under 20 år. 
 

6. Bibliotek  



Åpent for utlån/innlevering. Ikke mulig å oppholde seg i lokalet ut over tiden det tar med 
utlån/innlevering  

 
7. Idrettsanlegg og andre lokaler 

Organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs/utendørs for barn og unge under 20 år og 
psykisk utviklingshemmede. Det skal ikke pågå organisert aktivitet for andre på slike 
steder. Kamper, turneringer, cuper, stevner o.l. er ikke tillatt for noen på slike steder. Barn, 
unge og psykisk utviklingshemmede kan følges av voksne i samme husstand eller 
tjenesteytere som bistår dem. 

 
8. Aktiviteter for utøvere innen toppidretten og profesjonelle kulturaktører. Forbudet mot 

innendørs arrangement i § 7 gjelder imidlertid. Konkurranser for toppidrett og profesjonelle 
kan gjennomføres uten publikum.  

 
9. Rehabilitering og opptrening som ledd i behandlingsopplegg fra autorisert behandler på 

treningssentre og lignende steder.  
 

10. Andre aktivitetstilbud: 
Utdeling av mat, utstyr eller liknende veldedig arbeid; sjelesorg og individuelle samtaler, 
individuell refleksjon og ettertanke i tros- og livssynshus. 

 
Aktivitetstilbud for sårbare grupper innen psykisk helse, rus eller tilsvarende.  
 
Det er en forutsetning at det ikke er flere enn 10 stykker og at alle kan holde 2 meters 
avstand i alle deler av lokalet, at alle som er i lokalet blir registrert med navn og 
telefonnummer for å sikre smittesporing og at øvrige smittevernregler følges. 
 

Unntakene gjelder kun for innbyggere i Modum, samt instruktører, trenere og lignende.  

Det er ikke tillatt med organisert trening for voksne fra 20 år.  

Konkurranser innen breddeidrett er ikke tillatt.  

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. 
ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.  

§ 9  Ansvar 

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

§ 10 Ikrafttredelse og varighet 

Denne forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet i formannskapet, og gjelder inntil videre.  
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