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Rådmannens innstilling 
1. Forskrift 22. april 2021 om midlertidige covid-19-tiltak i Tønsberg kommune vedtas. 

2. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 3. mai 2021.  

 
 
  



Sammendrag: 
Forslag om lokal midlertidig covid-19-forskrift for Tønsberg for arrangementer, treningssenter, 
fornøyelsesparker mm. og plikt til å bruke munnbind.  Forskriften skal gjelde fra 23. april og til 3. mai 2021. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Dagens nasjonale forsterkede smitteverntiltakene gjelder til og med 22. april 2021.  I samråd med 
Statsforvalteren anbefales det ikke at disse forlenges, fordi det er nedgang i smittenivået.  Det er 
likevel en stor andel av smitte med ukjent smittevei i Tønsberg, og det vurderes som nødvendig 
med lokale smitteverntiltak i Tønsberg når de nasjonale forsterkede tiltakene oppheves. 

Faktagrunnlag: 
I slutten av uke 8 fikk Tønsberg kommune en stor økning av smitte i befolkningen. Det ble i samråd 
med Statsforvalteren vedtatt at Tønsberg kommune og Færder kommune  skulle følge de 
forsterkede nasjonale smitteverntiltakene etter covid-19-forskriften kap. 5A fra 5. mars 2021.  
Samtidig fikk Holmestrand, Horten, Larvik og Sandefjord en lavere grad av forsterkede 
smitteverntiltak etter covid-19-forskriften kap. 5B.  Fra 11. mars fikk Holmestrand tilsvarende 
smitteverntiltak som Tønsberg og Færder på grunn av smitteøkning av den britiske virusvarianten, 
og fra 17. mars hadde alle de gamle Vestfoldkommunene like nasjonale forsterkede tiltak på 
høyeste nivå.  Grenlandskommunene fulgte etter 20. mars.   

De forsterkede tiltakene hadde virkning, og fra uken etter påskeferien den 12. april 2021, gikk 
Vestfoldkommunene ned i nasjonalt tiltaksnivå til covid-19-forskriften kap. 5B.   

Smittetallene er fallende i Tønsberg og kommunen er nå på risikonivå 3 mot risikonivå 5 da 
kommunen fikk de første forsterkede nasjonale smitteverntiltakene 5. mars 2021.  I vedlagte 
risikovurdering fremheves det at kommunen tangerer mot risikonivå 2, men på grunn av økning i 
smitte med ukjent smittevei vurderes det totalt sett til risikonivå 3.  Det er færre som tester seg, 
og ved en åpning av aktiviteter som samler flere personer er det en bekymring for økning i smitte. 

I forslaget nedenfor til en lokal forskrift om midlertidige covid-19-tiltak for Tønsberg er det særlig 
begrensninger for steder det kan samles mange personer innendørs.   

Arrangementer 
Forslaget for Tønsberg er å begrense antallet til 50 personer.  For arrangementer tillater de 
nasjonale regler 100 personer.  Risikoen for smittespredning er ikke når alle personene sitter på 
plassene sine, men når de skal til og fra plassene både før og etter arrangementet, ved 
toalettbesøk og andre lignende aktiviteter under arrangementet 

Fornøyelsesparker, bowlinghaller mm. 
Dette gjelder innendørs steder som samler et større antall personer, og hvor det er vanskelig å 
holde avstand og for arrangøren å sørge for at besøkende holder avstand.  Det er i tillegg mange 
felles berøringspunkter for de besøkende som kan føre til smittespredning. 

Treningssenter 
Treningssenter samler mange personer innendørs. Det er vanskelig for de som trener å holde 
avstand og for driver av stedet å sørge for at de som trener holder avstand.  Treningssentre har 
mange berøringspunkter som kan føre til smittespredning.  I forskriften gis det blant annet unntak 
for de som bor i kommunen og for de som allerede er medlem av det lokale treningssenteret.  
Dette unntaket er gitt fordi det er mange fra nabokommunene som bare trener ved treningssenter 
i Tønsberg, men det er bare for de som har kjøpt medlemskapet sitt der de skal trene.   



Påbud om munnbind 
Fordi det er mye smitte med ukjent smittevei i Tønsberg anses det som viktig å opprettholde 
påbudet om munnbind.  Reglene er tilsvarende covid-19-forskriften § 18f. med et tillegg om 
unntak for de under 20 år som er med på sports- og fritidsaktiviteter. 

Opphør av skjenkestopp 
Det foreslås ikke fortsatt skjenkestopp for Tønsberg, fordi det er en risiko for at sosiale samlinger 
da vil skje privat.  De nasjonale reglene i covid-19-forskriften § 14a. om smittevernfaglig forsvarlig 
drift vil gjelde for serveringsstedene i Tønsberg.  Kommunen vil følge tett opp med tilsyn av 
etterlevelsen av smittevernbestemmelsene ved det enkelte serveringssted. 

Varighet 
Forslaget innebærer at bestemmelsene gjelder fra og med kl. 00 den 23. april 2021 når covid-19-
forskriften kap. 5B opphører, og varer til og med mandag 3. mai 2021.   

 

 

 
 

Kriseledelsens forslag til forskriftsbestemmelser 

Forskrift 22. april 2021 nr. om midlertidige covid-19 tiltak i Tønsberg kommune, Vestfold 



og Telemark 

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Tønsberg kommune  22. april 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern 
mot smittsomme sykdommer § 4-1. 

 § 1. Formål 
       Forskriften gjelder tiltak i Tønsberg kommune for å forebygge og hindre smittespredning 
av covid-19.   

§ 2. Antall personer som kan være til stede på et arrangement 
      Arrangement defineres i covid-19-forskriften § 13 (forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet).   

      Det kan være 50 personer på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste 
tilviste plasser.  Antallet personer som kan være tilstede på arrangement følger covid-19-
forskriften, med unntaket fra § 13a første ledd bokstav b. nr. 1.   
 
§ 3. Stenging av virksomhet 
      Følgende virksomheter og steder skal holde stengt, jf. covid-19-forskriften § 18a. første 
ledd bokstav a. og c.: 

1. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 
a. tilbud til de som er bosatt i kommunen, og til de faste medlemmene av det lokale 

treningssenteret           
b. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør 
c. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til 

2. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og tilsvarende steder. 

 
 
§ 4. 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 visir, 
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, samt de som er under 20 år og 
deltar på sports- og fritidsaktivitet. 
 
§ 5. Økonomisk ansvar 
      Tønsberg kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak etter 
forskriften. 

§ 6. Straff 
      Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftens bestemmelser straffes med bot eller 



fengsel, jf. smittevernloven § 8-1. 

§ 7. Ikrafttreden og varighet. 
       Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. mai 2021.   

Rettslig grunnlag: 
Smittevernloven § 4-1 
Covid-19-forskriften 
 
Vurderinger: 
Kriseledelsen har vurdert nødvendigheten av en forsiktig åpning etter opphør av de nasjonale 
forsterkede tiltakene.  Varigheten av de siste forsterkede smitteverntiltakene har vært noe kortere 
enn de 14 dagene som er anbefalt for å se virkningen av tiltakene.  Tønsberg har nærhet til 
kommuner som fremdeles har forsterkede nasjonale tiltak, og det er en risiko for smittespredning 
over kommunegrenser. 

For å forebygge at det ikke skal bli nødvendig å stenge lokalsamfunnet ned igjen etter kort tid, 
anses det som forholdsmessig å begrense tilgang til steder som samler større antall personer.  Det 
har nylig vist seg i andre kommuner at smitten lett sprer seg i forbindelse med arrangementer, noe 
også Tønsberg erfarte i forbindelse med smitteøkningen i mars.  I tillegg er påbud om munnbind 
der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand, et godt forebyggende tiltak. 

Rådmannen anbefaler formannskapet å vedta forslaget til forskrift 22. april 2021 om midlertidige 
covid-19-tiltak i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark. 

Alternative løsninger: 
Alternativ løsning er å følge de nasjonale tiltakene etter covid-19-forskriften uten egne  lokale 
tiltak. 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen spesielle 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler formannskapet å vedta forslaget til forskrift 22. april 2021 om midlertidige 
covid-19-tiltak i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark. 

Videre behandling: 
Saken ferdigbehandles i formannskapet. 
 

 Tønsberg, 21. april 2021  

   

 Egil Johansen 
rådmann 

 

   
 

 

 
 
 


