
Område for helsevern og sosial omsorg

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr. E-post
Postboks 470 Furusethgata 12 +47 66 10 80 00 3207.31.93655 postmottak@ullensaker.kommune.no
2051 JESSHEIM 2050 JESSHEIM Org.nr. Internett

933 649 768 www.ullensaker.kommune.no

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
20/15705 - 1 Einar Kristian Borud 16.11.2020

VEDTAK ETTER SMITTEVERNLOVEN AV KOMMUNEOVERLEGEN I 
ULLENSAKER MED GYLDIGHET FRA OG MED 17.11.2020

Generelt vedtak etter smittevernloven § 4-1

Rettslig grunnlag
Av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd fremgår det:

«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke 
at den blir overført, kan kommunestyret vedta
a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale 
omgangen overalt der mennesker er samlet,
b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, 
svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller 
begrensninger i aktiviteter der,
c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres 
bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av 
gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av 
rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.»

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det 
fremgår: 

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder. 

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et 
uforholdsmessig inngrep.»
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I Ullensaker kommune er kommuneoverlegen delegert myndighet til å fatte vedtak etter 
smittevernloven § 4-1 første ledd. 
Det vises også til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).
Status per 16.11.2020
FHI melder: «Epidemien øker betydelig i flere kommuner. Situasjonen er fortsatt ustabil med fare for 
akselererende økning. Det er behov for betydelig innsats for å bremse spredningen og det er viktig 
med kraftige tiltak i områder der det er mye smittespredning og der situasjonen er ustabil. I områder 
der det er økende smitte er det viktig med målrettede tiltak der smitten skjer og i grupper med økt 
risiko for smitte. 

Smittevernstrategi
Smittesituasjonen i Europa og resten av verden er forverret og FHIs overvåking viser en foruroligende 
økning i smittetallene i Norge. Covid-smitte foregår i hovedsak i forbindelse med nærkontakt mellom 
mennesker. Smittesituasjonen i Ullensaker viser et stadig økende antall smittede personer, noe som 
tilsier et behov for innskjerping av smitteverntiltakene i kommunen. Ett av hovedprinsippene ved 
smittevern er å redusere antall kontaktpunkter mellom mennesker. 
Nabokommuner har stengt sine treningssentre, mens de fortsatt er åpne i Ullensaker. Dette har medført 
tilstrømming av mennesker fra andre kommuner til treningssentrene i Ullensaker, noe som vurderes 
om svært uheldig ut fra et smittevern-ståsted. 

Vedtak fra kommuneoverlegen i Ullensaker kommune
I lys av overstående fatter kommuneoverlegen i Ullensaker kommune følgende vedtak:

Kun personer bosatt i Ullensaker kommune har anledning å benytte treningssenter i 
kommunen.

Vedtaket har virkning fra og med 17.11.2020 og inntil videre. 

Begrunnelsen for vedtaket
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom med potensielt 
alvorlige helsekonsekvenser for befolkningen. Sykdommen er av Verdens helseorganisasjon erklært 
som en pandemi og en alvorlig trussel mot internasjonal folkehelse. Covid-19 har igjen økende 
utbredelse i Norge, ifølge FHI.

Kommuneoverlegen i Ullensaker anser det som nødvendig og formålstjenlig at treningssentrene som 
omfattes at dette vedtaket iverksetter smitteverntiltak som beskrevet. Det vil forhindre at personer 
bosatt i andre kommuner benytter treningssentrene, og dermed forhindre at flere mennesker enn vanlig 
oppsøker sentrene.
Kommuneoverlegen anser at vedtaket har en smittevernfaglig begrunnelse og at den samfunnsmessige 
nytten ved vedtaket overstiger ulempen for de personene det gjelder. 

Einar Kristian Borud
kommuneoverlege
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