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Lokal forskrift om forbud mot å oppholde seg i campingvogner, spikertelt,
bobiler m.m, samt stenging av campingplasser
Henvisning til lovverk:
 Smittevernloven
 Nasjonal Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv.
i anledning utbrudd av Covid-19, med hjemmel i LOV-1994-08-05-55-§1-2 av mars 2020

Saksopplysninger
I § 5 i forskriften av mars 2020 vises det til at personer forbys å overnatte på fritidseiendom i
annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Alle skal som utgangspunkt holde seg
i sin hjemkommune for å unngå smitteoverføring og smitterisiko. Dagsturer for å sikre anlegg er
det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte:
Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle
skader tillates.
I formålsparagrafen til smittevernloven gjengis følgende:
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å
forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike
sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at
helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og
samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.
I følge §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven kan kommunestyret fatte egne vedtak som er mer
omfattende enn nasjonal forskrift av mars 2020, forutsatt at følgende vilkår i smittevernlovens
hhv §§ 1-5 og 4-1 er oppfylt
Smittevern 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.
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§ 4-1 i smittevernloven omhandler møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i
kommunikasjon, isolering og smittesanering.
Videre at når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller for å
motvirke at den blir overført kan kommunestyret vedta






Forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om begrensninger i den sosiale
omgangen overalt der mennesker er samlet
Stenging av virksomhet som samler flere mennesker, f.eks barnehager, skoler,
svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser –
eller begrensninger og aktiviteter der
Stans eller begrensninger i kommunikasjoner
Isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres
bevegelsesfrihet i opptil 7 dager om gangen
Pålegge private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av
gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding
av rotter og andre skadedyr, avlusing eller smittesanering

Det ble fattet vedtak 26.3. av kommuneoverlegen som et hastevedtak. Det er ikke anledning å
videreføre bestemmelsen som hastevedtak.
Storfjord kommunestyre har delegert myndigheten til avgjørelser i medhold av smittevernlovens
§4-1 til Levekårsutvalget i saker av prinsipiell karakter, og til rådmannen i kurante saker. Et
vedtak som innebærer begrensninger ut over nasjonale bestemmelser vil være et vedtak av
prinsipiell karakter.
Det er adgang til fjernmøte for å behandle saker i politiske organer.
Varighet for kommunale vedtak
Vedtak etter smittevernloven§ 4-1 første ledd bokstav d kan bare gjelde inntil 7 dager av
gangen. Hvis det er nødvendig å opprettholde tiltaket utover dette, må kommunen treffe et nytt
vedtak for nye 7 dager.
Kunngjøring av kommunale vedtak
Et minimumskrav til kunngjøring av denne type vedtak er at de er lett tilgjengelig på
kommunens nettsider.
Dette skal også sikre at reglene er lett tilgjengelige både for offentlige myndigheter, næringsliv
og befolkningen for øvrig.
Vurdering
Det er innført nasjonalt forbud mot opphold på hytter og fritidseiendommer utenfor egen
kommune. Nasjonal forskrift gir kun to grunnlag for å fravike forskriften:



hvis man bor sammen med noen som har fått påvist smitte kan øvrige familiemedlemmer
bo i sin fritidsbolig i den tiden den smittede er i isolasjon
man kan dra på dagstur for å ha tilsyn og måke snø av tak, men ikke overnatte.
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Forskriften sier ingenting om opphold i campingvogner, spikertelt, bobiler på campingplass, og
heller ikke noe om stenging av sanitærbygg på campingplasser. Det er derfor opp til
kommunene selv å fatte vedtak som omfatter også slike installasjoner.
Det har vært tett dialog med innehaverne av anlegg og sanitærbygg. Eierne av våre
campingplasser har gjennom hele perioden lojalt fulgt kommuneoverlegens oppfordring om å
stenge anleggene.
I tillegg til vogner og bobiler som er oppstilt på campingplasser, er det i kommunen en rekke
større og mindre lokaliseringer med alt fra en enkelt enhet og opp til anlegg med mange hundre
enheter samlet på store anlegg.
Hyttene i kommunen er allerede avstengt fra bruk gjennom de nasjonale bestemmelsene. Antall
campingvogner og bobiler i kommunen utgjør samlet mer enn 1000 enheter. Når disse tas i bruk
i helgene betyr dette en dobling eller tredobling av folketallet. I tillegg til at dette fører til økt
belastning på våre helsetjenester og beredskap, innebærer dette en tetthet av mennesker som
utgjør en sterkt økt risiko og fare for overføring av smitte mellom kommunene. Gjestene som
kommer til oss kommer fra et stort antall kommuner og lokalsamfunn.
Storfjord kommune har etter virusutbruddet gjort store tiltak for å forebygge smittespredning. Vi
har innført all møtevirksomhet som digitale møter, våre ansatte bosatt i andre kommuner jobber
fra hjemmekontor, og vi har i vår daglige informasjon til innbyggerne innstendig oppfordret
innbyggerne om å ikke dra til Tromsø uten at dette er absolutt nødvendig. Alt for å minske
risiko for å dra med seg smitte den ene eller den andre veien på sin reise. Vi har så langt ikke
påvist Koronasmitte i vår kommune.
Kommuneoverlegen og rådmannens klare anbefaling er at det er hensiktsmessig og nødvendig
med en videreføring av vedtaket som kommuneoverlegen gjorde som hastevedtak i forrige uke.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Smittevernlovens § 4-1 vedtar Levekårsutvalget at den nasjonale forskriften om
forbud mot opphold på fritidseiendommer i Storfjord kommune skal utvides til også å omfatte:




Alle anlegg knyttet til drift av utleiehytter og campingplasser i kommunen: disse stenges
Opphold på bobiler eller campingvogner er ikke tillatt for innbyggere med
bostedsadresse utenfor Storfjord
Eventuelle jobbrelaterte behov og spesielle unntak må søkes om: henvendelse gjøres til
post@storfjord.kommune.no

Dette innebærer at det ikke er tillatt med overnatting på campingvogner, bobiler, hytter og hytter
for utleie, spikertelt og liknende installasjoner med mulighet for overnatting.
Opphold på hytter eller campingvogner er tillatt for innbyggere i Storfjord, men det anmodes om
å unngå større sosiale sammenkomster utover nære relasjoner/i husstanden/mer enn fem
personer.
Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og
eiendom på annen måte: Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å
avverge store materielle skader tillates.
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Vedtaket er basert på to forhold:
 for å ivareta forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, da særlig med tanke på
legevakt, for våre innbyggere
 for å redusere risikoen for smitteoverføring mellom kommuner
Vedtaket gjelder fra torsdag 09.04.20 med en ukes varighet.
Ny vurdering vil gjøres senest 16.04.20 for en eventuell forlengelse av vedtaket i ytterligere 7
dager.
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