
MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, RANDABERG 
KOMMUNE, ROGALAND  

  
  
Hjemmel: Fastsatt av ordføreren i Randaberg kommune 18.06.2021 med hjemmel i lov om vern mot smittsomme 
sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1, i henhold til fullmakt fra Randaberg kommunestyre.         
 
§ 1 Formål        
      
     Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med 
økende smittetall.  
              
§ 2 Virkeområde        
      
     Forskriften gjelder i Randaberg kommune.           
       
§ 3 Definisjoner        
      
     Med følgende uttrykk i forskriften her forstås:        

a. Serveringssteder: med serveringssteder menes her serveringssteder som må ha 
serveringsbevilling etter serveringsloven. 

b. Private sammenkomster: med private sammenkomster menes her det samme som definisjonen 
i til enhver tid gjeldende Covid-19-forskrift § 13 første ledd bokstav e.    

c. Beskyttede: med beskyttede menes her fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker 
samt de som har hatt covid-19 siste 6 måneder.  

§4 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder og på arrangementer 
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 24.00. Utøvelse 

av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre klokken 24.00. Konsum av utskjenket 
alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve 
skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.   
 

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer. 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det 
skal være sitteplasser til alle gjester. 
 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og 
gjester skal ikke slippes inn etter kl. 24.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 
skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 
dette. 
 

§ 5 Antall personer som kan være til stede på arrangementer av typen private sammenkomster 

Det kan ikke være mer enn 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs på private 
sammenkomster som regulert i Covid-19 forskrift § 13 første ledd bokstav e, likevel slik at barn i 
samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som 
tilretteleggere. 

§6 Anbefaling om antall gjester i private hjem 

 Det anbefales at en har maksimalt ti gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand 
kan man være flere, men man må kunne holde avstand. 



 Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensingen, men det må fortsatt 
være mulig å holde avstand. 

§ 7 Ansvar        

     Randaberg kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.         
          
§ 8 Straff        
     
     Overtredelse av denne forskriftens § 4 og §5 eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i 
henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, men med strafferamme som i covid-19-
forskriften § 24.      
   
§ 9 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter        
      
     Forskriften trer i kraft 19.06.2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 27.06.2021 kl. 24.00.   
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