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Anbefaling om endring i statlig forskrift for Holmestrand kommune. Kommunen ønsker å 
omfattes av kapittel 5A fra 11.3.2021 kl. 12.00 

Se vedlagte anbefaling. 
 
Oppsummering 
 

 Helsedirektoratet viser til vår tidligere anbefaling av 4.3.21  om iverksettelse av tiltak i samsvar 

med covid-19-forskriften kapittel 5A og 5 B for seks kommuner i vestfoldregionen, deriblant 

Holmestrand.  

 Det anbefales med dette endring for Holmestrand kommune ved at de flyttes fra kapittel 5B til 

kapittel 5A på grunn av økende smitte. 

 Kommunen har gjennomført lokal situasjonsvurdering, og ønsker tiltak i tråd med det 

ovenstående. 

 Endringen anbefales iverksatt fra 11.3.2021 kl. 12.00 

 Folkehelseinstituttet mener det er behov for sterke tiltak i kommuner som har en raskt økende 

smittetrend, og behov for å følge opp med tiltak som begrenser kontakt over 

kommunegrensene i nabokommuner med tett kontakt gjennom pendling og sosiale og 

kulturelle aktiviteter. 

 Vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering av behovet for regional samordning og av 
forholdsmessigheten i tiltakene innen 17.3.2021. 
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Anbefaling om endring i statlig forskrift for 

Holmestrand kommune. Kommunen ønsker å 

omfattes av kapittel 5A fra 11.3.2021 kl. 12.00 

 

Oppsummering 
 Helsedirektoratet viser til vår tidligere anbefaling av 4.3.21  om iverksettelse av tiltak i samsvar med covid-

19-forskriften kapittel 5A og 5 B for seks kommuner i vestfoldregionen, deriblant Holmestrand.  

 Det anbefales med dette endring for Holmestrand kommune ved at de flyttes fra kapittel 5B til kapittel 5A på 

grunn av økende smitte. 

 Kommunen har gjennomført lokal situasjonsvurdering, og ønsker tiltak i tråd med det ovenstående. 

 Endringen anbefales iverksatt fra 11.3.2021 kl. 12.00 

 Folkehelseinstituttet mener det er behov for sterke tiltak i kommuner som har en raskt økende smittetrend, 

og behov for å følge opp med tiltak som begrenser kontakt over kommunegrensene i nabokommuner med 

tett kontakt gjennom pendling og sosiale og kulturelle aktiviteter. 

 Vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering av behovet for regional samordning og av forholdsmessigheten i 
tiltakene innen 17.3.2021. 
 

 

Bakgrunn  
Det ble kvelden 10.3.21 gjennomført møte i regi av Statsforvalter i Vestfold og Telemark med bakgrunn i situasjonen 

i Holmestrand. På møtet deltok også øvrige kommuner i vestfoldregionen som i dag er omfattet av kapitlene 5A og 

5B i covid-19 forskriften. FHI og Helsedirektoratet var til stede i møtet. 

Holmestrand kommune har vært omfattet av covid-19-forskriften kapittel 5B siden 5.3.21. På møtet ble det 

redegjort for utviklingen i smittesituasjonen i kommunen gjennom de siste dagene. Holmestrand kommune har på 

bakgrunn av denne utviklingen bedt Statsforvalteren om å fremme anmodning om at kommunen blir innlemmet i 

covid-19-forskriften kapittel 5A.  

Anmodningen er begrunnet i en betydelig økning i smitte av engelske varianten av mutert virus i Holmestrand, se 

nærmere om dette nedenfor. 

Det er i anmodningen bedt om at tiltakene trer i kraft med virkning fra11.3.21 klokken12.00, med varighet frem til 

onsdag 17. mars. Statsforvalter ber om at Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vektlegger 

kommunens ønske, forventet effekt og forholdsmessigheten ev en statlig forskrift. Det er statsforvalters vurdering at 

situasjonen krever tiltak i tråd med kommunens ønske.   

Beskrivelse og vurdering fra kommunene og Statsforvalter 

Holmestrand kommune 
Har økende antall smittetilfeller den siste uken, spesielt de siste dagene. Økende andel med påvist mutert virus 

britisk variant.  
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 Rundt halvparten enten ukjent eller kjent smitte i Holmestrand utenfor husstand. 

 17 nye tilfeller varslet siden mandag, hvorav 15 i går. 

 Det er klynger i tre barneskoler, én barnehage, videregående skole, kommunens hjemmetjenester, et 

sykehjem og 2 andre arbeidsplasser . 

 Man har fortsatt ikke effekt av tiltakene i kap. 5B innført den 5.3.21. 

 Mange av de nye smittede har mange kontakter utenom jobb/skole. 

 Kommunen får mange henvendelser som tyder på at en del av befolkningen ønsker å hente ut maksimalt 

potensiale av hva som fortsatt er lov/anbefalt aktivitet. 

 Smittesporings- og oppfølgingskapasiteten er satt på betydelig strekk. 

 Fullstendig beskrivelse mottatt fra Holmestrand kommune er vedlagt. 

Horten kommune  
Horten har en situasjon hvor de opplever at de har oversikt og kontroll og noe redusert smitte de siste dagene. 

Unntaket er Bastøya hvor det er smitte. Stor oppmerksomhet på situasjonen i tilgrensende kommuner. Ønsker ingen 

endring. 

Sandefjord kommune  
Sandefjord har kontroll og oversikt på dagens tiltaksnivå. Ønsker ingen endring. 

Larvik kommune  
Larvik har kontroll og oversikt over situasjonen på dagens tiltaksnivå. Følger også situasjonen i Grenland nøye. 

Ønsker ingen endring. 

Statsforvalters vurdering 
Fylkeslegen opplyser at nær 90% av de analyserte prøvene knyttes til muterte virusvarianter. Statsforvalter støtter 

kommunenes vurdering. Det foreslås av Statsforvalter at varighet settes lik gjeldende vedtak, dvs. frem tom. 16.3, 

slik at fornyet vurdering kan synkroniseres med øvrige kommuner i området, forenkle behandlingen og videre 

kommunikasjon til befolkningen.  

Folkehelseinstituttets vurdering 
Folkehelseinstituttet støtter kommunenes vurdering om at Holmestrand kommune innlemmes i covid-19-forskriften 

kap. 5A, og at gjeldende regulering videreføres for de øvrige kommunene som omfattes av kapittel 5B. 

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 

Forholdsmessighetsvurdering, smittevernloven § 1-5 
Smittevernloven § 1-5 oppstiller grunnleggende vilkår for iverksetting av smitteverntiltak: Etter bestemmelsen skal 

tiltak være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå 

tjenlige etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det også legges vekt på frivillig 

medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. 

Holmestrand kommune har siste to døgn opplevd en dramatisk øning i smittetallene. 17 nye tilfeller er varslet siden 

mandag 8.3.21, hvorav 15 i går. Som beskrevet ovenfor har de utbrudd i bl.a. flere skoler, en barnehage, et sykehjem 

og i hjemmetjenesten. Ca. halvparten av tilfellene har enten ukjent smittekilde eller kjent smitte i utenfor husstand. 

Smittesporings- og oppfølgingskapasiteten er nå på betydelig strekk. Man ser fortsatt ikke effekt av tiltakene i 

kapittel 5B og ønsker derfor å trappe opp tiltakene til nivået i kapittel 5A. 

I samsvar med anmodningen fra Statsforvalter og i tråd med ønske og beskrivelser fra Holmestrand kommune, 

anbefaler Helsedirektoratet at det iverksettes tiltak i tråd med covid-19-forskriften kapittel 5A for Holmestrand 
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kommune. Øvrige kommuner i vestfoldregionen som er innlemmet i covid-19 forskriften kapittel 5B ønsker ingen 

endring, og dette støttes også av Helsedirektoratet. Anmodningen støttes av Folkehelseinstituttet 

Vi anbefaler at endringen gis varighet til og med 16.3.2021 (samme tidspunkt som for de andre vestfoldkommunene 

som i dag er omfattet av covid-19-forskriften kap. 5A og 5B). For Holmestrand kommune kan dette være noe kort tid 

for å vurdere effekten av tiltakene i kap. 5A , men i likhet med Statsforvalter mener også Helsedirektoratet at det er 

hensiktsmessig å kunne vurdere situasjonen for alle vestfoldkommunene samlet på dette tidspunktet. 

Samlet anbefaling 
Det anbefales at Holmestrand kommune flyttes fra tiltaksnivå 5B til tiltaksnivå 5A i covid-19 forskriften. 

Tiltakene iverksettes med virkning fra 11.3.21 kl.12.00, med varighet fram til og med 16.3.2021. 

 

 

Vedlegg  
Anmodning fra Holmestrand kommune 

Fra: Ole Johan Bakke ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no 

Sendt: 10.03.2021 18:32 

Til: beredskap@helsedir.no 

Kopi: utbrudd@fhi.no; Jan W Jensen Ruud; Hans Erik Utne; Elin Weggesrud; Anne Egaas Kavlie-Borge; Andreas 

Thunes 

Emne: Koronatiltak Holmestrand kommune 

 

Det vises til møte med dere og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i dag, samt til vedtak om tiltak i hht. 

koronaforskriftens kap. 5b av den 09.03.2021. 

Holmestrand kommune har de siste 2 døgn opplevd en dramatisk økning i smittetallene for SARS CoV2. 

17 nye tilfeller varslet siden mandag 08.03.2021, hvorav 15 den 09.03.2021 

 Vi har klynger i 3 barneskoler, 1 barnehage, 1 videregående skole, hjemmesykepleien, 1 sykehjem, 2 arbeidsplasser 

 Ca. halvparten av tilfellene har enten ukjent smittekilde eller kjent smitte i Holmestrand utenfor husstand 

 Vi har, naturlig nok, fortsatt ikke effekt av kap. 5 b vedtaket uke 9 

 Mange av de nye smittede har mange kontakter utenom jobb/skole 

 Kommunen får fortsatt mange henvendelser som tyder på at mange i samfunnet fortsatt ønsker å hente ut 

maksimalt potensiale av hva som fortsatt er lov/anbefalt aktivitet 

 Smittesporings- og oppfølgingskapasiteten er satt på betydelig strekk. 

   

I denne situasjonen ber Holmestrand kommune om å bli omfattet av bestemmelsene i Covid 19 forskriftens kap. 5a 

fram til 16.03.2021. Etter dette ønsker vi en vurdering av videre regulering i samme prosess som de øvrige tidligere 

vestfoldkommunene. 
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Ole Johan Bakke 

  

Kommuneoverlege 

  

Samfunnsmedisin 

  

Adresse; Langgt. 45, 3080 Holmestrand, 

Norvège 

  

Tlf. 0047 97680358 

  

ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no 

  

 

https://www.holmestrand.kommune.no/

