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Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd 
om stenging av virksomhet 
 
For å stoppe spredning av Covid-19 fatter kommuneoverlegen med delegert myndighet fra 
kommunestyret  vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b,  om stenging av 
gjestehavner, utleie av gjesteplasser for båt og bobilparkering i Horten kommune.  
 
Detaljerte bestemmelser for gjestehavner og gjesteplasser for båt: 
Overnatting og dagligge er ikke tillatt i annet enn egne båtplasser.  
Det er ikke lov for båthavner eller enkeltpersoner med båtplass å leie ut plass til gjester. Unntatt fra 
forbudet er plasser som er leid for en hel sesong. Sesongutleide plasser kan benyttes av leier på lik 
linje med de som har egne plasser. 
Kortvarig fortøyning inntil én time er tillat for ombordstigning/ilandsetting av personer, tanking, 
lasting eller lossing av varer og bagasje, og tømming av septik/søppel. 
Personer som leier gjestehavnplass med båt som primærbolig, kan søke kommuneoverlegen om 
dispensasjon. 
Vedtaket skal ikke være til hinder for nødvendig bruk av gjestehavner for båter i havsnød. Slik bruk 
over 24 timer skal meldes kommuneoverlegen.  
 
Detaljerte bestemmelser for bobilparkering i kommunen: 
Overnatting i bobil er ikke tillatt i gjestehavner, båtforeninger, eller kommunale parkeringsplasser.  
 
 
Vedtaket gjelder fra og med 28. mars 2020 og inntil videre.   
  
Forhåndsvarsling av vedtaket ble unnlatt da varsel anses som åpenbart unødvendig i den situasjonen 
Norge er i  dag, jf. forvaltningslovens § 16 tredje ledd bokstav c.  
 
Smittevernloven § 4-1 første ledd gir kommunestyret hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er 
nødvendig for å forebygge en almennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i 
befolkningen.   
 
Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-2 følger av smittevernloven § 1-5 hvor det 
fremgår:  
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«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.»  
  
Begrunnelse  
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig 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.  
  
Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Fra 10. Mars 2020 har Helsedirektoratet 
registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden 
for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til 
utlandet. Det er siden gjort en rekke nasjonale og lokale tiltak for å redusere smittespredningen. 
 
I denne situasjonen er det nødvendig med ytterligere tiltak for å forebygge og motvirke overføring av 
SARS CoV-2 virus og Covid-19. Tiltakene anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for 
å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.  
  
Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig 
av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i Horten 
kommune. Tiltaket vurderes dersom som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.  
  
Vi gjør oppmerksom på smittevernloven § 4-1 tredje ledd hvor kommunestyret kan sørge for 
iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at 
iverksetting blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige.  
  
Dere har rett til å klage på vedtaket.   
Dere kan klage på vedtaket innen tre uker fra dere mottok dette brevet. Klagen vil ikke få 
oppsettende virkning. Klagen må dere sende oss på e-post eller som brev. Mer informasjon om 
retten til å klage og adressene, finner dere i vedlegget «Orientering om retten til å klage på et 
forvaltningsvedtak».   
  
Har dere spørsmål?   
Ta kontakt med saksbehandler på telefon 922 37 799 eller e-post postmottak@horten.kommune.no, 
dersom dere har spørsmål.   
  
Anvendt regelverk  
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16, § 28 og § 29  
- Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1   
 
 
Med hilsen 
 
Niels Kirkhus 
kommuneoverlege 

 Silje Hansen 
 rådgiver miljørettet helsevern 
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