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Bykle kommune - smittevernloven - Covid-19-forskriften - svar på spørsmål om alpinanlegg
Vi viser til samtale 17.3.20 og senere korrespondanse vedrørende spørsmål om alpinanlegg
omfattes av stenge- eller forbudsbestemmelsene i forskrift om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (Covid-19-forskriften).
De to bestemmelsene i Covid-19 forskriften som er aktuelle å vurdere for alpinanlegg er
forbudet mot idrettsarrangementer i § 13 og stenging av virksomheter i § 14.
Forbudet i forskriften § 13 b mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet omfatter
ikke slik vi vurderer det alpinanlegg. En virksomhet som driver alpinanlegg omfattes for det
første ikke av begrepet arrangement og kan heller ikke rammes av et forbud mot en
idrettsaktivitet. Alpinanlegg er næringsvirksomheter og kan derfor ikke sies å utøve
idrettsaktivitet.
Derimot vil stengingsbestemmelsen i forskriften § 14 c være mer aktuell for alpinanlegg. Etter
denne bestemmelsen skal virksomheter som treningssentre, svømmehaller, badeland,
fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud holde stengt.
Stengingen etter bestemmelsen er begrunnet i smittevernfaglige råd og målsettingen om å slå
ned epidemien. Sammen med god hånd- og hostehygiene og det å holde seg hjemme ved
sykdom, er det å holde avstand for å unngå smitte fra person til person det viktigste tiltaket. De
tiltakene som ble iverksatt fra 12. mars og som ble videreført i forskrift av 27.mars vil ha effekt
på smittespredningen av covid-19 i samfunnet.
Forskriften § 14, bokstav c er ikke uttømmende regulert, jf. ordlyden og liknende tilbud. Hensyn
til smittevern og ansamling av folk tilsier at alpinanlegg i utgangspunktet kan likestilles med
virksomheter som nevnes i bestemmelsen, som for eksempel fornøyelsesparker. Alpinanlegg
kan imidlertid omfatte ulike virksomheter, og betegnelsen favner både store vinterparker og
mindre lokale skianlegg med enkelt heiser. Muligheten til å ivareta smittevernhensyn vil
naturlig nok variere stort avhengig av om det er snakk om anlegg med mange besøkende eller
lokale skibakker med færre folk.
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Helsedirektoratet kan derfor ikke se at alpinanlegg generelt kan innfortolkes i liknende tilbud i
stengebestemmelsen i § 14 c.
Alpinanlegg som har mange heiser og bakker med stor tilstrømming av mennesker vil innebære
fare for trengsel og kødannelse. Mange mennesker vil kanskje dele publikumstoaletter, og
vanligvis vil slike virksomheter også ha tilbud om serveringssteder og varmestuer. I slike
virksomheter kan det være praktisk vanskelig å organisere driften slik at den blir i samsvar med
helsemyndighetenes anbefalinger om avstand og antall personer i grupper og ellers generelle
smittevernhensyn, som igjen kan innebære økt risiko for uønsket smittespredning. Slike
virksomheter kan også innebære uønsket bruk av kollektivtransport, noe som det blir frarådet
fra under covid-19 epidemien på grunn av smittefare. Mindre lokale alpinbakker med
enkeltheiser og få besøkende kan derimot ha bedre muligheter for å organisere driften sin i
samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger om avstand og antall i grupper kan overholdes.
Det vil derfor være opp til den enkelte kommune å gjøre en konkret vurdering av om slike
virksomheter skal kunne fortsette å drive. Det avgjørende vil være om kommunen vurderer at
virksomheten kan drive i samsvar med de gjeldende krav til smitteverntiltak som er gitt under
Covid-19 epidemien. På grunnlag av denne vurderingen kan kommunen eventuelt stenge
virksomheten med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b, jf. § 1-5. . Det er etter denne
bestemmelsen i smittevernloven adgang til å stenge hele virksomheten eller pålegge nærmere
begrensninger i aktivitetene.
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