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Saknr: 91/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

04.05.2021 

Arkivsaksnr: 

21/941 

Sak nr: 

91/21 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

J07 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

91/21 Formannskapet 04.05.2021 

 

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, FRØYA KOMMUNE. FRA OG MED 

08.05.21 - TIL OG MED 18.05.21 REGISTRERING AV KUNDER,ANTALLSBEGRENSING I 

BUTIKKER, MUNNBINDPÅBUD I DROSJER, KOLLEKTIVTRANSPORT OG HOS FRISØR-, 

HUDPLEIE-,MFL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet innfører midlertidig forskrift om smitteverntiltak som vist i 

saksopplysninger i Frøya kommune fra og med 08.05.21 til og med 18.05.21 

  

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;  

 Hold antall nærkontakter nede på et minimum og tilstreb maksimum 10 ulike 

nærkontakter i løpet av 1 uke utenfor arbeid/skole/barnehage 

 Ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer i eget hjem 

 Alle planlagte private arrangement i uke 18 utsettes 

 Møter og samlinger gjennomføres digitalt 

 Hjemmekontor der det er mulig 

 Unngå unødvendige besøk hos risikoutsatte den kommende uke 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 
 

Saksopplysninger:   

 

Ut fra siste tester kan det se ut som, pr. 03.05.21 at det siste utbruddet er under kontroll. Eventuelt 

nye positive tester vil sannsynligvis være hos allerede karantenesatte personer og vil i så måte ikke 

innebære en trussel for villsmitte.  

Det er derfor kommuneoverlegens anbefaling at det ikke er behov for å videreføre 

munnbindforskriften slik den foreligger.  



Saknr: 91/21 

Imidlertid går vi i møte flere utfartshelger med mye trafikk og mobilitet. Det vurderes til at god 

kontroll i kollektivtransport, registrering av kunder ved serverings- og skjenkesteder og 

antallsbegrensing på butikker er viktig. Dette gjelder også munnbindpåbud i drosjer og hos frisør-, 

hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. 

Kommuneoverlegen anbefaler derfor at gjeldende forskrift erstattes fra og med 8.mai med en 

forskrift som ivaretar de ovennevnte elementene, samt at den sterke anbefalingen om å benytte 

munnbind der avstandskravet ikke kan følges, opprettholdes. 

___________________________ 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune.  

Fra og med 08 mai til og med 18 mai 2021. 
 

§ 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 

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

Frøya kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til 

smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-

1 tredje ledd. 

§ 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. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet 

etterkommes. 

§ 5.Kollektivreiser og bruk av munnbind 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs 

stasjonsområder. 

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.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. 



Saknr: 91/21 

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 bare unntaksvis brukes av passasjerer med særlige behov, 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.Ansvar 

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

§ 9.Dispensasjon 

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. 

§ 10.Straff 

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

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

§ 11.Ikrafttredelse, varighet og endring 

Forskriften trer i kraft fra og med 8.mai og varer til og med 18. mai 2021. Kommunen kan 

forlenge, oppheve og endre forskriften. 

__________________________________ 

 

Kommunedirektøren innsiller på at midertidig forskrift om smitterverntiltak (som vist i 

saksfremlegget) innføres i perioden 08-18 mai, samt at at formannskapet gir en sterk anbefaling 

om følgende;  

 

Formannskapet gir en sterk anbefaling om følgende;  

 Hold antall nærkontakter nede på et minimum og tilstreb maksimum 10 ulike nærkontakter i 
løpet av 1 uke utenfor arbeid/skole/barnehage 

 Ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer i eget hjem 

 Alle planlagte private arrangement i uke 18 utsettes 

 Møter og samlinger gjennomføres digitalt 

 Hjemmekontor der det er mulig 

 Unngå unødvendige besøk hos risikoutsatte den kommende uke 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: J07  

Arkivsaksnr.: 21/941    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, FRØYA KOMMUNE. 

FRA OG MED 08.05.21, TIL OG MED 18.05.21  
 

Registrering av kunder ved serverings- og skjenkesteder, antallsbegrensing i butikker, 

munnbindpåbud i drosjer, kollektivtransport og hos frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 

hulltakingstjenester mv. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Formannskapet innfører midlertidig forskrift om smitteverntiltak som vist i 

saksopplysninger i Frøya kommune fra og med 08.05.21 til og med 18.05.21 
  

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;  

 Hold antall nærkontakter nede på et minimum og tilstreb maksimum 10 ulike 
nærkontakter i løpet av 1 uke utenfor arbeid/skole/barnehage 

 Ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer i eget hjem 

 Alle planlagte private arrangement i uke 18 utsettes 

 Møter og samlinger gjennomføres digitalt 

 Hjemmekontor der det er mulig 

 Unngå unødvendige besøk hos risikoutsatte den kommende uke 

 

 

Vedlegg: 

 
Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 



Ut fra siste tester kan det se ut som, pr. 03.05.21 at det siste utbruddet er under kontroll. Eventuelt 

nye positive tester vil sannsynligvis være hos allerede karantenesatte personer og vil i så måte ikke 

innebære en trussel for villsmitte.  

Det er derfor kommuneoverlegens anbefaling at det ikke er behov for å videreføre 

munnbindforskriften slik den foreligger.  

Imidlertid går vi i møte flere utfartshelger med mye trafikk og mobilitet. Det vurderes til at god 

kontroll i kollektivtransport, registrering av kunder ved serverings- og skjenkesteder og 

antallsbegrensing på butikker er viktig. Dette gjelder også munnbindpåbud i drosjer og hos frisør-, 

hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. 

Kommuneoverlegen anbefaler derfor at gjeldende forskrift erstattes fra og med 8.mai med en 

forskrift som ivaretar de ovennevnte elementene, samt at den sterke anbefalingen om å benytte 

munnbind der avstandskravet ikke kan følges, opprettholdes. 

___________________________ 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune.  

Fra og med 08 mai til og med 18 mai 2021. 
 

§ 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 

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

Frøya kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til 

smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-

1 tredje ledd. 

§ 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. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre 

at kravet etterkommes. 

§ 5.Kollektivreiser og bruk av munnbind 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs 

stasjonsområder. 



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.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 bare unntaksvis brukes av passasjerer med særlige behov, 

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.Ansvar 

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

§ 9.Dispensasjon 

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. 

§ 10.Straff 

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

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

§ 11.Ikrafttredelse, varighet og endring 

Forskriften trer i kraft fra og med 8.mai og varer til og med 18. mai 2021. Kommunen kan 

forlenge, oppheve og endre forskriften. 

__________________________________ 

 

Kommunedirektøren innsiller på at midertidig forskrift om smitterverntiltak (som vist i 

saksfremlegget) innføres i perioden 08-18 mai, samt at at formannskapet gir en sterk anbefaling 

om følgende;  

 

Formannskapet gir en sterk anbefaling om følgende;  

 Hold antall nærkontakter nede på et minimum og tilstreb maksimum 10 ulike nærkontakter 
i løpet av 1 uke utenfor arbeid/skole/barnehage 

 Ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer i eget hjem 

 Alle planlagte private arrangement i uke 18 utsettes 



 Møter og samlinger gjennomføres digitalt 

 Hjemmekontor der det er mulig 

 Unngå unødvendige besøk hos risikoutsatte den kommende uke 
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