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Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 

21/320 
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Saksbehandler: 
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Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

31/21 Formannskapet 16.02.2021 

 

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, FRØYA KOMMUNE, 17.02.21 - 02.03.21 - 

MUNNBINDPÅBUD 

 

 

Forslag til vedtak: 

  
1. Formannskapet innfører forskrift om smitteverntiltak, (munnbindpåbud) i Frøya kommune fra 

17.02.21 til og med 02.03.21, som vist under «vurdering» i denne saken. 

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1  

 

Formannskapet gir en sterk anbefaling om følgende;  

• å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte 

virusvarianter 

 skal du handle, er det anbefalt at kun en person fra husstanden utfører handlingen 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for innføring av munnbind 

Kommunene i Trondheimsregionen har blitt enige om å samkjøre regler som følge av den lokale situasjonen i 

Trondheim. Trondheim har fått påvist smitte av både den sørafrikanske typen og den engelske typen av Covid-

19-virus. Disse virustypene har vist seg å være mer smittsomme og vil derfor medføre økt risiko for 

smitteutbrudd.  

Frøya kommune forventer en god del innreiseaktivitet og gjennomreiseaktivitet spesielt i vinterferieuka, og 

anser at risikoen for å få smitte inn i kommunen med mutert virus som økende. På bakgrunn av dette foreslår 

kommunedirektøren ut fra anbefalinger fra kommuneoverlegen, og ut fra et føre-var- prinsipp å foreslå å 

innføre forskrift på ny for den aktuelle uken.  

Kommunedirektøren har samkjørt sine anbefalinger med det randkommunene til Trondheim anbefaler, og i 

første omgang foreslås de gjeldende frem til og med 2.mars. Kommunedirektøren er opptatt av at de tiltakene vi 

innfører vil kunne bidra til at vi slipper nedstenginger, og at tiltaksbyrden i hovedsak ikke rammer barn og 

unge.  

Kommunen følger kontinuerlig utviklingen i regionen, og forhåpentligvis fås en bedre oversikt over situasjonen 

i Trondheim denne uka som gjør oss i stand til å ta nye og treffsikre vurderinger angående fremtidige tiltak. 

 

 

 

 



Saknr: 31/21 

 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren foreslår å innføre følgende forskrift: 

 

«Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune 

§ 1.Formål 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-

CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder 

der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.  

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder i Frøya kommune. 

§ 3.Serverings- og skjenkesteder 

Serverings- og skjenkesteder i Frøya kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til 

forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. 

§ 4.Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at 

det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på 

lokalet. 

§ 5.Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller 

andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

§ 6.Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende 

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen 

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 drosjen. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller 

andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
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Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom 

passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. 

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. 

§ 7.Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. 

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre 

behandlingen. 

§ 8.Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig 

Det skal 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. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i 

offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager 

i arbeidstiden. 

Plikten 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. 

I lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- eller 

idrettsaktiviteten. 

§ 9.Ansvar 

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 10.Dispensasjon 

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. 

§ 11.Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel 

inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. 

§ 12.Ikrafttredelse, varighet og endring 

Forskriften trer i kraft 17. februar 2021 klokken 16.00 og varer til og med 2.mars 2021. Kommunen kan 

forlenge, oppheve og endre forskriften.» 

 

 

I henhold til delegasjonsreglementet kan kommuneoverlegen vedta forskriften som vist over i intill en uke. 

Videre er det er opp til kommunestyret å vedta eventuelle videreføringer, endring og opphevelser. 
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I januar 2021 delegerte kommunestyret til formannskapet å vedta videreføringer, endringer og opphevelser med 

varighet, men kun til 27.01.21. Kommunedirektøren vil til KST den 27.01.21 legge frem forslag om at FSK får 

delegert myndighet i slike saker frem til sommeren, da dette synes hensiktsmessig mtp. møtehyppighet. 

 

Kommuneoverlegen er klar over sin myndighet ift å vedta forskrift, men ønsker å få formannskapets 

godkjenning i denne saken, og saken legges derfor frem som foreslått.  

 

Kommunedirektøren innstiller derfor til formannskapet på å vedta følgende: 

 

 Formannskapet innfører forskrift om smitteverntiltak, (munnbindpåbud) i Frøya kommune fra 

17.02.21 til og med 02.03.21  - som vist under «vurdering» i denne saken. 

 Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

 Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1  

 

Kommunedirektøren innsiller også på at formannskapet gir en sterk anbefaling om følgende;  

 

• å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte 

virusvarianter 

 skal du handle, er det anbefalt at kun en person fra husstanden utfører handlingen 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: J07  

Arkivsaksnr.: 21/320    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, FRØYA KOMMUNE, 

17.02.21 - 02.03.21 - MUNNBINDPÅBUD 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet innfører forskrift om smitteverntiltak, (munnbindpåbud) i Frøya 

kommune fra 17.02.21 til og med 02.03.21, som vist under «vurdering» i denne saken. 

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1  

 

Formannskapet gir en sterk anbefaling om følgende;  

• å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av 

muterte virusvarianter 

 skal du handle, er det anbefalt at kun en person fra husstanden utfører handlingen 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn for innføring av munnbind 

Kommunene i Trondheimsregionen har blitt enige om å samkjøre regler som følge av den lokale 

situasjonen i Trondheim. Trondheim har fått påvist smitte av både den sørafrikanske typen og den 

engelske typen av Covid-19-virus. Disse virustypene har vist seg å være mer smittsomme og vil derfor 

medføre økt risiko for smitteutbrudd.  

Frøya kommune forventer en god del innreiseaktivitet og gjennomreiseaktivitet spesielt i vinterferieuka, 

og anser at risikoen for å få smitte inn i kommunen med mutert virus som økende. På bakgrunn av 

dette foreslår kommunedirektøren ut fra anbefalinger fra kommuneoverlegen, og ut fra et føre-var- 

prinsipp å foreslå å innføre forskrift på ny for den aktuelle uken.  

Kommunedirektøren har samkjørt sine anbefalinger med det randkommunene til Trondheim anbefaler, 

og i første omgang foreslås de gjeldende frem til og med 2.mars. Kommunedirektøren er opptatt av at 

de tiltakene vi innfører vil kunne bidra til at vi slipper nedstenginger, og at tiltaksbyrden i hovedsak 

ikke rammer barn og unge.  



Kommunen følger kontinuerlig utviklingen i regionen, og forhåpentligvis fås en bedre oversikt over 

situasjonen i Trondheim denne uka som gjør oss i stand til å ta nye og treffsikre vurderinger angående 

fremtidige tiltak. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren foreslår å innføre følgende forskrift: 

 

«Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune 

§ 1.Formål 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning 

av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og 

omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der 

potensialet for smittespredning er stort. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder i Frøya kommune. 

§ 3.Serverings- og skjenkesteder 

Serverings- og skjenkesteder i Frøya kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til 

forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. 

§ 4.Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i 

lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes 

ut fra størrelsen på lokalet. 

§ 5.Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av 

helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

§ 6.Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende 

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg 

inn i drosjen 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 drosjen. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av 

helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass 

mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. 

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. 

§ 7.Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. 

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig 

for å utføre behandlingen. 

§ 8.Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig 

Det skal 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. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for 

publikum i offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, 

SFO og barnehager i arbeidstiden. 

Plikten 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. 

I lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- 

eller idrettsaktiviteten. 

§ 9.Ansvar 

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 10.Dispensasjon 

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. 

§ 11.Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter 

eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. 

§ 12.Ikrafttredelse, varighet og endring 



Forskriften trer i kraft 17. februar 2021 klokken 16.00 og varer til og med 2.mars 2021. 

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.» 

 

 

I henhold til delegasjonsreglementet kan kommuneoverlegen vedta forskriften som vist over i intill en 

uke. Videre er det er opp til kommunestyret å vedta eventuelle videreføringer, endring og opphevelser. 

 

I januar 2021 delegerte kommunestyret til formannskapet å vedta videreføringer, endringer og 

opphevelser med varighet, men kun til 27.01.21. Kommunedirektøren vil til KST den 27.01.21 legge 

frem forslag om at FSK får delegert myndighet i slike saker frem til sommeren, da dette synes 

hensiktsmessig mtp. møtehyppighet. 

 

Kommuneoverlegen er klar over sin myndighet ift å vedta forskrift, men ønsker å få formannskapets 

godkjenning i denne saken, og saken legges derfor frem som foreslått.  

 

Kommunedirektøren innstiller derfor til formannskapet på å vedta følgende: 

 Formannskapet innfører forskrift om smitteverntiltak, (munnbindpåbud) i Frøya 

kommune fra 17.02.21 til og med 02.03.21  - som vist under «vurdering» i denne saken. 

 Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

 Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1  

 

Kommunedirektøren innsiller også på at formannskapet gir en sterk anbefaling om følgende;  

• å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av 

muterte virusvarianter 

 skal du handle, er det anbefalt at kun en person fra husstanden utfører handlingen 
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