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Vedtak om forbud mot overnatting på fritidseiendommer i Oppdal kommune for 
personer som deler husstand med person som er påvist smittet av covid-19 
 

Saksopplysninger 
 
Kommunestyret vedtok den 3. april 2020 følgende vedtak:  
 
«Kommunestyret viser til veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i 
forbindelse med utbruddet av covid-19 og vedtar i medhold av smittevernloven § 4-1 bokstav d at 
personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er påvist smittet av cov-2-virus forbys å 
overnatte på fritidseiendom i Oppdal kommune.  
 
Kommunestyret viser til kommunedirektørens vurdering hvor det fremgår at de grunnleggende krav til å 
gjennomføre tiltaket i smittevernloven § 1-5 er oppfylt. 
 
Kommunestyret slutter seg til de råd som er gitt fra sentrale myndigheter, og oppfordrer alle til å holde 
seg hjemme i påsken.  
 
Vedtaket avløser formannskapets vedtak datert 26.03.20 og trer i kraft 03.04.20 klokka 12. Vedtaket 
gjelder til fredag 10.04.20 klokka 12. 
 
Ordføreren delegeres myndighet sammen med kommuneoverlegen å forlenge vedtaket til 
17.04.20 kl. 12.00.» 
 

Vurdering 
 
Ordfører har i samråd med kommunelege foretatt en ny vurdering av om det er behov for å forby 
personer som deler husstand med en som er påvist smittet av covid-19 å kunne overnatte på sin 
fritidseiendom. Ordfører viser til de samme vurderinger som er gjort i kommunestyrets sak 20/34, og 
mener de samme momenter er relevante i dag.   
 
Det følger av smittevernloven § 4-1 bokstav d at når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig 
smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan det vedtas isolering av personer i 
geografiske avgrensende områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager 
om gangen. Det følger av lovens § 1-5 at alle 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.  
 
Smittesituasjonen i Oppdal kommune er i en svært tidlig fase sammenlignet med de store byene, særlig 
Oslo. Ordfører vurderer at det er kontroll på situasjonen, og at det er nødvendig for å forebygge at 
sykdommen sprer seg blant befolkningen i Oppdal, å unngå at smittede personer kommer til kommunen. 



Siden det er stor sannsynlighet for at personer i samme husstand som påvist smittet også er smittet, vil 
et forbud som hindrer disse i å komme til Oppdal gi den effekten Ordfører ønsker. 
 
Det følger av nevnte veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i 
forbindelse med utbruddet av covid-19, at dersom det vurderes nødvendig å fravike fra nasjonale 
anbefalinger ved å innføre strengere tiltak, må det gis en særskilt begrunnelse med utgangspunkt i 
lokale forhold.  
 
Departementets begrunnelse for unntaket er som følger:  
«Det gis unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet 
av koronaviruset. Bakgrunnen er at det er betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i 
samme husstand. Det vil ofte være praktisk vanskelig for den smittede å være isolert når man deler bolig 
med flere. Personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet, kan 
overnatte på hytten i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, 
mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytten.»  
 
Ordfører er av den oppfatning av at på det tidspunkt en person tester positivt på korona, så er allerede 
de andre i samme husstand blitt utsatt for smitte og sannsynlig smittet. Dersom disse personene nektes 
å komme til Oppdal, vil det redusere risikoen for økt smitte blant Oppdals befolkning. Dette vil igjen 
redusere smittefaren hos helsepersonell som i denne tiden er svært sårbar. Helsepersonell behandler de 
som er syke, og er således en gruppe som har økt risiko for smitte. Oppdal kommune er spesielt sårbar 
når det gjelder legene, da det ikke er noe legevaktsamarbeid med andre kommuner. Legene som er i 
kommunen skal drifte luftveispoliklinikk, to legesentre, legevakt og trolig egen smitteavdeling på Oppdal 
sykehjem når bølgen med smittede og syke kommer til kommunen. Det er også nødvendig å skjerme 
annet helsepersonell og annen beredskap i kommunen for å kunne opprettholde et godt helsetilbud. Er 
det mindre smitte i befolkningen er det mindre smitterisiko for helsepersonell. Det vil igjen gi mindre 
belastning på St. Olavs hospital, ambulanse og beredskap generelt. 
  
Skal det innføres et lokalt tiltak må det også foretas en helhetsvurdering. I dette ligger at den 
helsemessige nytten må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser. Nytten dette 
tiltaket medfører er å redusere smitte i Oppdal kommune. Dette anses å veie tyngre enn den 
konsekvensen det har for de få det gjelder å kunne benytte sin fritidseiendom. Dette vil også kunne 
gjelde utenfor Oppdal kommune, da mindre smitte i kommunen betyr mindre belastning på St. Olavs 
hospital.  
 
Ordfører er etter dette kommet til at å forby personer som deler husstand med en som er påvist smittet å 
oppholde seg på sin fritidseiendom er et nødvendig tiltak av hensynet til smittevernet og for å 
forebygge/motvirke smittespredning. Det foreligger en klar medisinskfaglig begrunnelse og et slikt tiltak 
vil være tjenlig etter en helhetsvurdering. Vilkårene i smittevernloven anses dermed som oppfylt. 
 
Kommunestyrets vedtak gjelder frem til fredag 10.04.20 klokka 12. Ordfører er delegert myndighet il å 
forlenge vedtaket til 17.04.20 klokka 12. Vedtaket fattes i dag, 08.04.20, og smittevernloven åpner for at 
vedtaket kan gjøres for 7 dager. Ordfører har derfor kommet til at vedtaket kun kan gjelde til onsdag 
15.04.20 klokka 12, men at det ikke trer i kraft før fredag 10.04.20 klokka 12.   
 

Vedtak 
 
I medhold av smittevernloven § 4-1 bokstav d fatter Ordfører, med delegert myndighet fra 
kommunestyret følgende vedtak:  
 
Personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er påvist smittet av cov-2-virus forbys 
å overnatte på fritidseiendom i Oppdal kommune. 
 
Vedtaket trer i kraft fredag 10.04.20 klokka 12 og gjelder til onsdag 15.04.20 klokka 12.  
 
 
Geir Arild Espnes 
Ordfører 
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