
 

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Ullensaker 

kommune, Viken 

Hjemmel: Fastsatt av rådmannen Ullensaker kommune etter delegert myndighet fra formannskapet i 

møte 4. januar 2021 med hjemmel i delegert hastekompetanse og med hjemmel i lov 5. august 1994 

nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd. 

§ 1. Unngå besøk i eget hjem 

Innbyggere i Ullensaker skal som hovedregel ikke motta gjester i hjemmet. I 

tillegg til private hjem, omfatter forbudet hytter og fritidseiendommer. 

Tilsvarende gjelder forbudet fellesareal i sameier og borettslag der en som 

privatperson har bruksrett.   

Det gjelder unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer 

som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av, eller selv besøke, en til 

to faste venner eller en fast husstand. Barn i samme barnehage- og 

barneskolekohort kan være på besøk hos hverandre. 

§ 2. Kollektivreiser 

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom 

kollektivtransport likevel må benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet 

på å følge gjeldende nasjonale og lokale regler og retningslinjer om smittevern, 

og det skal tas særlig hensyn til medreisende. 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også i taxi 

og taxikø, på stasjonsområder og i lufthavn på offentlige arealer. 

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 gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, 

eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind 

§ 3. Plikt til bruk av munnbind 



Det skal brukes munnbind på alle offentlige arealer, så som butikker, 

fellesarealene på kjøpesentre, hoteller, lufthavn, på serveringssteder, i tros- og 

livssynshus og i lokaler for kultur- sports- og fritidsaktiviteter. Munnbindet kan 

tas av når man sitter på anvist plass. 

For kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriften § 2. 

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte, 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. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, 

eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. 

§ 4. Gjennomføring av arrangementer innendørs 

Det er ikke tillatt å organisere eller delta på arrangement i form av innendørs 

privat sammenkomst som beskrevet i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a første 

ledd bokstav a. 

Med privat sammenkomst som arrangement menes i forskriften følgende 

sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies 

eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og 

haller; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i 

tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester 

og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, 

konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster. 

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 20 eller 

færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som 

samtidig holdes åpent for allmennheten. 

For andre typer arrangement gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 til § 13e. 

 



§ 5. Gjennomføring av arrangementer utendørs 

Det er ikke tillatt å organisere eller delta på arrangement i form av utendørs 

privat sammenkomst som beskrevet forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a første 

ledd bokstav a. 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 

personer tilstede samtidig. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 

2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-

forskriften) § 13 gjelder. 

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet 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) § 13a til § 13d. 

 

§ 6. Serverings- og skjenkesteder 

Serveringssteder i Ullensaker 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.  

Serveringssteder skal ikke skjenke alkohol. 

Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til 

smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. 

smittevernloven § 4-1 tredje ledd. 

 

§ 7. Hjemmekontor og møtevirksomhet  

Arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av 

arbeidsuken skal arbeide hjemmefra. 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 

§ 8. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, 

underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs 

Offentlige steder og virksomheter der det foregår idrett, kultur-, 

underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal 

holde stengt. Dette omfatter blant annet: 

a. Idrettshaller 

b. Treningssentre og lignende steder. 

c. Museer. 

d. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og 

underholdningssteder 

e. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der 

det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter. 

e. Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud 

kan holde åpent: 

1. Skolesvømming og svømming for profesjonelle utøvere. 

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. 

Første ledd gjelder ikke: 

a. Tros- og livssynshus. 

b. Biblioteker 

c. Frivillighetssentralen 

d. Gallerier og annen utsalg av kunst. 



e. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle 

kulturaktører. 

f. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og 

lignende steder. 

g. Idrettshaller, når de benyttes til undervisning i kroppsøving. 

 

§ 9. Fysisk aktivitet og kulturaktiviteter  
 
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturaktiviteter, 
kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs er forbudt. Forbudet 
gjelder også for aktiviteter som samler barn og unge. 
 
Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde 2 meter 
avstand. 
 
Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, 
omfattes ikke av denne bestemmelsen. 
 
 
§ 10. Ansvar  
Ullensaker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte 

restriksjoner. 

 

§ 11. Ikrafttredelse og varighet  

Forskriften trer i kraft 5. januar 2021 og gjelder inn til videre. Samtidig 

oppheves forskrift 3. desember 2020 nr. 2585 om forebygging av koronasmitte, 

Ullensaker kommune, Viken. 


