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Forskrift: Forbud mot å overnatte i bobil, campingvogn, spikertelt mv. i 

annen kommune enn hjemstedskommunen 
 

1. Nasjonal forskrift FOR-2020-03-15-294 Forskrift om karantene, isolasjon og 

forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-

19 forbyr overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der 

vedkommende er folkeregistrert. Likt med fritidseiendom regnes i Vefsn 

kommune bobil, campingvogn, spikertelt med videre, oppsatt på fast plass i 

henhold til avtale med grunneier/campingplassbestyrer. 

 

2. Forbudet omfatter ikke ordinært friluftsliv med overnatting i telt i utmark i 

medhold av friluftsloven. 

 

3. Forbudet trer i kraft med umiddelbar virkning og gjelder frem til 20.04.20.  

 

Likelydende forskrift ble vedtatt 03.04.20, med varighet til 10.04.20. 

 

Hjemmel: 

Kommunestyrets myndighet til å treffe vedtak i medhold av smittevernloven § 4-1 
ble ved formannskapets vedtak datert 13.03.20 delegert til kommuneoverlegen. 
Kommunestyret i Vefsn kommune stadfestet delegeringen i møte 01.04.20, sak 
34/20.  

Smittevernloven § 4-1 bokstav a) hjemler begrensninger i den sosiale omgangen 
overalt der mennesker er samlet, bokstav b) hjemler stenging av virksomheter som 
samler flere mennesker eller begrensninger i aktiviteter der (drift av campingplass 
som næringsvirksomhet) mens bokstav d) hjemler begrensning i personers 
bevegelsesfrihet (f.eks. forbud mot å reise til fritidseiendom eller lignende i annen 
kommune enn bostedskommunen). Lengstefristen på 7 dager i smittevernloven § 4-
1 bokstav d) er ivaretatt. Tiltaket er basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, 
anses nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering og anses tjenlig (fordelene for 
samfunnet er større enn ulempen for individene som rammes) jf. smittevernloven § 
1-5 og vurderingene foretatt nedenfor.  

Nødvendighetskriteriet i smittevernloven § 1-5 tilsier uansett at alle smitteverntiltak 
stadig må revurderes fordi smittesituasjonen fortløpende endrer seg. Vefsn 
kommune gir forskriften varighet frem til det nasjonale hytteforbudet er varslet 
opphevet den 20.04.20.   



 
Vurdering: 
 
På Sjåmoen, Luktvatnet, Ømmervatnet og Aspneset ved Fustvatnet er det etablert 
campingplasser for langtidsopphold der det under vanlige omstendigheter oppholder 
seg et til dels betydelig antall mennesker på et lite område. Kommuneoverlegen 
finner at smittefaren på disse stedene må anses som stor siden man bor tett på 
hverandre, barn leker med andre barn på campingplassen, og det til dels også 
benyttes felles sanitæranlegg og fasiliteter. Det er vanskelig å se for seg at det kan 
gjennomføres smittebegrensende tiltak på stedet med tilstrekkelig effekt. 

Vefsn kommune registrerer at eiere av mobile boenheter omtalt i punkt 1) lurer på 
om dette er å anse som en fritidseiendom. Vefsn kommune finner at de aktuelle 
boenhetene brukes på samme måte som andre fritidseiendommer (hytter). 

Kommuneoverlegen vurderer at smitterisikoen er større for de mobile boenhetene 
enn for alminnelige hytter, siden det dreier seg om mange forholdsvis små enheter 
som ligger nær hverandre og der mange benytter fasiliteter som er felles for hele 
campingplassen/anlegget. 

Mange av brukerne med fast plass har ikke Vefsn kommune som 
hjemstedskommune. Vefsn kommune vurderer således at smitterisikoen på de 
aktuelle stedene vil bli betydelig redusert ved å definere de mobile boenhetene som 
fritidseiendommer og nedlegge tilsvarende forbud som i den nasjonale forskriften 
mot overnatting på fritidseiendommer i annen kommune enn hjemstedskommunen. 

Det er videre viktig under koronapandemien at kommunens helsetjenester ikke 
utsettes for ytterligere belastning ved at det kommer tilreisende fra andre 
kommuner. 
 
 
Med hilsen 
 
Hege Harboe-Sjåvik 
kommuneoverlege 
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