Forskrift om begrensninger i den sosiale omgangen i båter og fartøy fortøyd ved kommunale
kaianlegg og gjestehavner som smitteverntiltak mot Covid-19 i Tønsberg kommune, Vestfold og
Telemark
Hjemmel: Fastsatt av smittevernoverlegen i Tønsberg 2. juli 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a) og femte ledd, § 4 i forskrift 27. mars nr. 470 om smitteverntiltak mv.
ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), jf. § 11 i forskrift 26. april 2019 nr. 638 om bruk av og orden i havner og
farvann, Tønsberg kommune, Vestfold

§ 1. Formål
Forskriften gjelder tiltak i Tønsberg kommune for å forebygge og hindre smittespredning av Covid-19.
Tiltakene iverksettes for å hindre ansamlinger av personer av smittevernhensyn.
§ 2. Påbud om begrensning i sosial omgang mm. i båter
Personer som oppholder seg i båter og fartøy som er fortøyd ved kommunale kaianlegg og
gjestehavner skal overholde Helsedirektoratets anbefalte avstand mellom personer og begrensninger
på antallet personer som kan samles i en gruppe, jf. covid-19-forskriften § 4.
Personer som ikke overholder avstands- og antallsbegrensningene kan pålegges å forlate båten eller
fartøyet de oppholder seg i.
§ 3. Pålegg om bortvisning fra kai
Eier og/eller ansvarlig fører som ikke sørger for at avstands- og antallsbegrensningen i egen båt eller
fartøy, kan pålegges å forlate kaianlegget med båten eller fartøyet. Båter eller fartøyer som ikke
etterfølger pålegget kan taues vekk fra kai.
Kommunens kostnader ved borttauing kan kreves erstattet av den som er ansvarlig for båten eller
fartøyet, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.
§ 5. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftens bestemmelser straffes med bot eller fengsel, jf.
smittevernloven § 8-1.
§ 6. Ikrafttreden og gyldighet
Forskriften trer i kraft 3. juli 2020 kl. 09.00.
Forskriften gjelder inntil tiltakene etter smittevernloven og covid-19-forskriften ikke er nødvendig og
vedtaket oppheves.
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Begrunnelse for vedtaket:
Ved Brygga i Tønsberg har det i forbindelse med sommerferie, godt vær og mange turister oppstått
en smittevernutfordring i forhold covid-19 utbruddet. Kombinasjonen av svært mange fritidsbåter
fortøyd ved kommunens kaianlegg sammen med restaurantene ved Brygga har blitt en stor
smitterisiko i kommunen.
Miljørettet helsevern, kommuneoverlegen, kommunens vektere og havneverter og andre involverte
har observert at det i mange båter er ansamlinger av flere personer enn Helsedirektoratets anbefalte
antall på 20 personer. I tillegg er det observert at det i mange båter er så mange personer at de ikke
har mulighet til å overholde avstandsregelen på 1 meter.
Kommunens forsøk på å informere og veilede har ikke hatt den nødvendige effekten i forhold til den
smittebegrensningen som er anbefalt og ønsket. For å kunne sørge for at smitteverntiltakene
anbefalt av Helsedirektoratet og i covid-19 forskriften blir overholdt har kommunens kriseledelse og
kommuneoverlegen i Tønsberg med hjemmel i smittevernloven vedtatt forskriften. Formålet er å
ivareta smittevernhensyn gjennom kommunens håndheving av kravene til antall personer som kan
samles i en gruppe og avstandsbegrensningene anbefalt av Helsedirektoratet når det gjelder båter og
fartøyet ved kommunens kaianlegg og gjestehavner..
Kommune skal kunne bortvise både personer som oppholder seg i båter når antallet er for mange og
når det ikke er mulig å overholde avstandsbegrensningen. Helsedirektoratets anbefaling på
vedtakstidspunktet for forskriften er 20 personer i en gruppe og avstanden er 1 meter.
Forskriften viser til Helsedirektoratets anbefalinger gitt med hjemmel i covid-19-forskriften § 4, slik at
når anbefalingene endrer seg vil kommunen kunne håndheve disse endringene.
Kommunen skal også kunne bortvise båter og fartøyer fra kai hvis anmodninger om å overholde
avstands- og antallsbegrensningene ikke følges. Etterfølges ikke påbudet om bortvisning vil
kommunen kunne taue bort båten eller fartøyet fra kai og kreve kostnaden erstattet.
Erstatningsbestemmelsen er hjemlet i smittevernloven, og det er den ansvarlige for båten som kan
pålegges kostnaden.
Ved behov vil kommunen innhente bistand fra politiet til å gjennomføre tiltakene etter forskriften, jf.
smittevernloven § 4-10.

Tønsberg, 2.7.2020
Per Kristian Opheim
Fung. Kommuneoverlege i Tønsberg kommune
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