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Deres ref.: Vår ref.:  (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 
20/664 - 1 28.03.2020 
Dir. tlf.nr.: 32 16 12 10 

Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer§ 4-1 vedrørende campingplasser, 
bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler 

Kommunelegen i Hole kommune fatter vedtak om forbud: 

For  stoppe spredning av Covid-19 og sørge for opprettholdelse av nødvendig helse og 

omsorgstjenester, treffer kommunelegen følgende forbud i medhold av lov om smittevern § 4-1 

første og femte ledd: 

1. Campingplasser, bobilcamping, herunder kommunale oppstillingsplasser for bobiler

skal holdes stengt. Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og

vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. I7:00 samme dag.

2. Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning og gjelder inntil det blir opphevet av

kommunelegen.

Begrunnelse for forbudet: 

Covid-19 er i forskrift erklært for pandemi, og er en omfattende allmennfarlig sykdom som 

innebærer stor og alvorlige helsefare for mange mennesker. Pandemien innebærer en alvorlig 

helsefare for internasjonal folkehelse. 

Regjeringen har gitt sterke oppfordringer om å ikke forflytte seg over kommunegrenser, med 

formål om å redusere risikoen for spredning av Covid-19. Dette innebærer at man ikke skal 

reise på campingplasser. 

Forbudet vurderes å være forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhelstvurdering med grunnlag i 

nasjonale føringer og nevnte forskrift. Kommunelegen legger til grunn at forbudet med angitte 

smitteverntiltak er medisinsk begrunnet og nødvendig av hensyn til kommunens smittevern og 

belastning innen helsetjenestene. Hole kommune sine helse- og omsorgstjenester er ikke 

dimensjonert for ytterligere belastning ved inntak av ytterligere pasienter, og har manglende 

ressurser, herunder manglende kapasitet og utstyr til å håndtere  

merbelastningen dette innebærer. Samfunnsnytten av forbudet, overstiger belastningen og 

ulempen for de forbudet retter seg mot. Frivillig medvirkninger vektlagt i vurderingen. 

Rettslig grunnlag 

1. Av § 4-1 første ledd litra b framgår følgende:
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Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering. 

 

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å 

motvirke at den blir overført, kan kommunestyre vedta: 

 

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. 

 

2. Av § 4-1 femte ledd fremgår det at kommunelegen i hastesaker kan utøve den 

myndighet kommunestyret har etter bestemmelsen. 

 

3. Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter§ 4-1 fremgår av smittevernloven§ 

1-5: 

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. 

 

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og inntil det blir opphevet av kommunelegen. 
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Med hilsen 
 
 
 
Bernt Ivar Gaarder 
Kommunelege 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


