Forskrift om forebygging av koronasmitte – forbud mot visse
sammenkomster, Lørenskog kommune
Hjemmel: Fastsatt av Kommuneoverlegen i Lørenskog kommune 17. april 2020 med hjemmel i lov 5.
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd bokstav a.

§1
Formål
Forskriftens formål er å fastsette tiltak for å begrense og motvirke smitte av koronaviruset
(covid-19), og dermed bidra til å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og
omsorgstjenesten.
§2
Virkeområde
Forskriften gjelder alle som oppholder seg i Lørenskog kommune.

§3
Forbud mot visse sammenkomster
Private sammenkomster som ulike fester og markeringer, sosiale tilstelninger og andre større
ansamlinger der personer fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid forbys.
Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten skjer innendørs eller utendørs, herunder
i private boliger, leide/lånte lokaler, i parker, på parkeringsplasser, på badeplasser eller i
private biler eller busser.
Det kan ikke søkes om dispensasjon fra forbudet.
Ved kontakt mellom ulike husstander, og når man ferdes rundt i samfunnet for øvrig,
oppfordrer kommunen alle om å følge de statlige retningslinjene for hygiene og avstand.
Ansamlinger over fem personer bør unngås, og alle bør uansett holde minst to meters fysisk
avstand til hverandre.

§4
Ansvar
Lørenskog kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§5
Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes iht.
smittevernloven § 8-1.
§6
Ikrafttredelse og varighet
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder inntil den blir endret eller opphevet
Rettslig grunnlag
Smittevernloven § 4-1 første ledd gir kommunestyret hjemmel til å sette i verk tiltak når det er
nødvendig for å forebygge og motvirke spredning av allmenfarlig sykdom i befolkningen.
Slike begrensninger vil ha virkning lokalt for personer som oppholder seg i kommunen.

Kommunelegen er gitt fullmakt til å treffe vedtak i hastetilfeller, jf. smittevernloven § 4-1,
femte ledd.
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».
Begrunnelse for vedtaket
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få
alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en
pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens
helseorganisasjon.
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARSCoV-2-viruset og det er avgjørende å få satt i verk lokale tiltak raskt. Dette fordi det i
kommunen har vært og forventes større ansamlinger av mennesker i tiden fremover som
ikke overholder nasjonale smittevernråd/-anbefalinger.
Tiltaket er nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig
kapasitet i helsetjenesten.
Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder for alle
som oppholder seg i Lørenskog kommune.
Vedtaket gjelder fra vedtakelse og inntil det blir endret eller opphevet gjennom nytt vedtak.
Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er
nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i
kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og
tjenlig ut fra en helhetsvurdering.
Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket
overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i
vurderingen.
I medhold av forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b) er forhåndsvarsling utelatt.

