
Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte 

(covid-19) i Lier kommune 
Fastsatt av formannskapet i Lier 11.03.2021 med hjemmel i smittevernloven § 4-1, etter delegert 
myndighet fra kommunestyret jf. vedtak av 09.02.2021. Endrer forskrift fastsatt av formannskapet 
24.02.2021. 

 

§ 1 Virkeområde 
Denne forskriften gjelder for alle virksomheter og alle som til enhver tid 
oppholder seg i Lier kommune. 

 
§ 2 Forholdet til nasjonale regler 

Der denne forskriften er strengere enn covid-19-forskriften, gjelder 
bestemmelsene i denne forskriften foran de nasjonale reglene. 
 

Der denne forskriften ikke gir særskilte regler, gjelder covid-19-forskriften. 
 

§ 3 Kollektivreiser 
Når kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å 
følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig 

hensyn til medreisende. Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind ved 
kollektivreiser. 

 
§ 4 Hjemmekontor og møtevirksomhet 
Det er påbudt med hjemmekontor for ansatte, så langt det er praktisk mulig. 

 
Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om 

hvordan hjemmekontor skal gjennomføres i virksomheten. 
 

Møtevirksomhet skal gjennomføres digitalt så langt arbeidets art tillater det. Der 
digitale møter ikke lar seg gjennomføre, skal det holdes minst 2 meter avstand 
til andre møtedeltagere som ikke tilhører samme husstand. 

 
Utover dette gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på 

arbeidsplasser. 
 
§ 5 Plikt til bruk av munnbind 

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på 
serverings- og skjenkesteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, 

sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke når man 
sitter ned på fast, tilvist plass. 
 

Plikten til å bruke munnbind i første avsnitt gjelder tilsvarende for ansatte på 
disse stedene, med mindre det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte 

som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 
 
Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind. Dette gjelder også på 

innendørs stasjonsområder. 
 

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. 
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Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som 
av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelse-

instituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. 
 
§ 6 Private sammenkomster 

a) Private sammenkomster hjemme, på hytta og tilsvarende steder 
Det er ikke tillatt å arrangere eller å delta på private sammenkomster med mer 

enn 5 gjester, i tillegg til husstandens medlemmer. Dette gjelder uavhengig av 
om sammenkomsten skjer innendørs eller utendørs.  
 

2 husstander kan likevel møtes uavhengig av antall husstandsmedlemmer. Barn 
som tilhører samme barnehage- eller barneskolekohort kan også samle hele 

kohorten. 
 
Arealene der sammenkomsten finner sted må være dimensjonert slik at alle som 

ikke er i samme husstand, i samme barnehage- eller barneskolekohort eller 
nærkontakt til aleneboende, kan holde minst 2 meter avstand til hverandre. 

 
b) Private sammenkomster andre steder 

For private sammenkomster andre steder enn i bokstav a, gjelder 
antallsbegrensningen i covid-19-forskriften § 13a, første avsnitt, bokstav a.  
 

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på sammenkomsten skal kunne 
holde minst 2 meter avstand til andre som ikke tilhører samme husstand eller 

samme barnehage- eller barneskolekohort. 
 
For øvrig gjelder også covid-19-forskriften § 13a, fjerde og femte avsnitt, om 

beregning av antall personer, samt §§ 13b, 13 c tredje avsnitt og 13d om 
smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og krav til deltageroversikt. 

 
§ 7 Øvrige sammenkomster/arrangementer 
Med arrangementer menes sammenkomster som fremgår av covid-19-forskriften 

§ 13, første avsnitt, bokstav a til e. Se § 6, bokstav b, for nærmere regler om 
private arrangementer. 

 
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangementer, hverken innendørs 
eller utendørs. Dette gjelder likevel ikke for seremonier i forbindelse med 

begravelser/bisettelser, bryllup, konfirmasjon og dåp, der inntil 50 personer kan 
være samtidig fysisk til stede dersom det er faste, tilviste plasser. Hvis det ikke 

er faste, tilviste plasser gjelder antallsbegrensningen i covid-19-forskriften § 13a 
bokstav b. 
 

Ved tillatte seremonier skal arrangøren sørge for at alle som er til stede skal 
kunne holde minst 2 meter avstand til andre som ikke tilhører samme husstand. 

 
For øvrig gjelder også covid-19-forskriften § 13a, fjerde og femte avsnitt, om 
beregning av antall personer, samt §§ 13b, 13 c tredje avsnitt og 13d om 

smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og krav til deltageroversikt. 
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§ 8 Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, 

underholdnings- eller fritidsaktiviteter 
Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller 

fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette 
omfatter blant annet: 

 treningssentre 

 kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder  
 bingohaller og tilsvarende underholdningssteder 

 museer 
 gallerier og annen utsalg av kunst 

 

Dette gjelder ikke: 
a) steder og virksomheter som skal gjennomføre aktiviteter etter § 9  

bokstav b 
b) treningssentre hva gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller 

sykdom, når dette tilbys en til en 

c) biblioteker 
d) tros- og livssynshus 

 
For de stedene og virksomhetene som kan holde åpent, gjelder covid-19-

forskriften § 15b om smittevernfaglig forsvarlig drift, likevel slik at det skal 
holdes minst 2 meter avstand til personer som ikke tilhører samme husstand 
eller samme barnehage- eller barneskolekohort. 

 
I tillegg skal stedene og virksomhetene registrere alle besøkende og for øvrig 

følge utarbeidede bransjestandarder. Se § 7 for nærmere regler om 
arrangementer. 
 

§ 9 Organiserte trenings- og fritidsaktiviteter 

a) Utendørs aktiviteter 

For personer over 20 år er det ikke tillatt å organisere eller delta i utendørs 
organiserte trenings- eller fritidsaktiviteter dersom aktiviteten er en lagaktivitet 

eller annen form for gruppeaktivitet. Dette gjelder ikke for: 
 personer med funksjonsnedsettelser eller andre særlig sårbare grupper, 

der antallsbegrensningen er maksimalt 10 deltagere pluss 

trener/instruktør/støttepersonell 
 en til en-timer med trener/instruktør, som gjelder rehabilitering og 

opptrening etter skade eller sykdom 
 toppidretten og profesjonelle kulturaktører 

 

b) Innendørs aktiviteter  
For personer over 20 år er det ikke tillatt å organisere eller delta i innendørs 

organiserte trenings- eller fritidsaktiviteter dersom aktiviteten er en lagaktivitet 
eller annen form for gruppeaktivitet. Dette gjelder ikke for: 

 personer med funksjonsnedsettelser eller andre særlig sårbare grupper, 

med maksimalt 10 deltagere pluss trener/instruktør/støttepersonell 
 toppidretten og profesjonelle kulturaktører 

 
For riding i ridehaller gjelder reglene for utendørs aktiviteter i bokstav a. 
 

Elever som tilhører skoletrinn som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på 
innendørs aktiviteter. 
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§ 10  Serverings- og skjenkesteder 
På serverings- og skjenkesteder er det ikke tillatt å skjenke alkohol. 

 
§ 11 Registrering av personer ved «drop in»-tilbud 
Personer som benytter seg av «drop in»-tilbud hos offentlige eller private 

virksomheter og tjenester skal oppgi navn og telefonnummer man kan nås på 
slik at oppmøtet kan registreres av virksomheten eller tjenesten. Det skal også 

registreres dato og klokkeslett for oppmøtet. 
 
§ 12 Ansvar 

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

§ 13 Ikrafttredelse og varighet 
Endringen trer i kraft fra og med 12.03.2021. Forskriften varer til og med 
22.04.2021. 


