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Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune, Vestland
Hjemmel: Fastsatt av Byrådet i Bergen kommune 19. april 2021 med hjemmel i lov 5. august
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 og byrådets fullmakter § 2.4 og § 20.
§ 1. Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense
spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av
tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere
smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der
smittetallene er stigende eller høye.
Forskriften gjelder i Bergen kommune.
§ 2 Private sammenkomster
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere
enn to personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, men likevel slik at det
maksimalt er ti personer til stede. Dette gjelder tilsvarende på balkong/terrasse med adkomst
fra egen boenhet.
Husstander som består av to eller færre personer kan ta imot mer enn to personer dersom
de besøkende tilhører samme husstand, men likevel slik at det maksimalt er ti personer til
stede. Dette gjelder tilsvarende på balkong/terrasse med adkomst fra egen boenhet.
Selv om antallet personer er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private
sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at deltakere fra ulike husstander kan
holde minst én meters avstand.
Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under forskrift 27. mars 2020 nr. 470
om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.
Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme
husstand.
§ 3. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Svømmehaller, badeland, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan
holde åpent:
1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
2. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av
behandlingen.
3. skolesvømming og svømming for toppidrettsutøvere.
b. Fornøyelsesparker, spillehaller, Fysak, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder med
aktiviteter rettet mot barn og unge.
§ 4 Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for barn og unge under 20 år. Det
samme gjelder innendørs fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor,
korps og teater.
§ 5 Plikt til å bruke munnbind
Når det er fare for at det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige
passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det 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 i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det
ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette 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.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg
inn i taxien, 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 taxien.
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.
§ 6 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan straffes
iht. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1.
§ 7 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 19. april kl. 24.00 og gjelder til og med 3. mai 2021.
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