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Redegjørelse og begrunnelse for  fastsettelse av «Forskrift om forebygging av 
koronasmitte, Karmøy kommune, Rogaland» jf. smittevernloven § 4-1 jf. § 1-5 
 
 
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at 
den blir overført til befolkningen, kan kommunestyret med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første 
ledd vedta 

a. forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen 
overalt der mennesker er samlet,  

b. stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, 
flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter 
der,  

c. stans eller begrensninger i kommunikasjoner,  
d. isolering av personer i geografisk avgrensende områder eller andre begrensninger i deres 

bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,  
e. pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller 

lokaler. Pålegget kan også gå på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, 
avlusing eller annen smittesanering. 
  

I Karmøy kommune har kommunestyret delegert denne myndigheten til rådmannen, jf. 
delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 (med tillegg vedtatt 19.12.2016). 
 
 
For å kunne iverksette tiltak etter § 4-1 må de grunnleggende krav i smittevernloven § 1-5 være 
oppfylt. Her fremgår: 
 
«Smitteverntiltak 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. Tvangstiltak kan ikke brukes når 
det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.» 
 
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige 
helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en 
alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.  
 
Selv om det ikke er antatt eller direkte dokumentert at mat er en vanlig smittevei for covid-19 kan 
dette likevel ikke utelukkes som en aktuell smittevei. Det er derfor et stort fokus på håndhygiene i 
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befolkningen. Smitte via nese/munn til hånd til mat samt direkte munn/host til mat er noe en skal 
unngå så lenge utbruddet varer. Kommuneoverlegen betrakter dette som en høyst mulig smittevei 
ut fra våre lokale erfaringer og generell kunnskap om sykdomsutbredelsen i Karmøy kommune. 
Kommuneoverlegen vurderer det som et lite inngrep, begrenset til de matvarer som fremgår etter 
§ 5, tredje ledd. 
 
Smittevernlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig 
av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i 
helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en 
helhetsvurdering. 
 
Etter smittevernlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige 
den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen. 
 
Forskriften ble sendt ut på høring til politiet og næringsforeningene i kommunen fredag 3. april 
med høringsfrist til mandag 7. april kl. 12.00.  
 
Karmøy kommune har ikke mottatt noen høringssvar med konkrete ønsker om endringer i 
foreslått forskrift. 
 
Kommunene på ytre Haugalandet har hatt god dialog for å komme frem til likelydende forskrifter 
i de ulike kommunene. Dette for å sikre forutberegnelighet for innbyggere og næringsliv.  
 
 
 
Rådmannen i Karmøy, 07.04.2020  
 
 
 
Vibeke Vikse Johnsen  
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