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Anbefaling om endring til statlig forskrift kap. 5B for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og 
Ullensaker kommune, og oppheving av statlig forskrift for Eidsvoll og Nannestad kommune.  

OPPSUMMERING 
 Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 

5A til kapittel 5B for Ullensaker kommune fra og med 03.05.2021 kl. 00.00 med varighet til og 

med 16.05.2021. 

 Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 

5A til kapittel 5B med tillegg av regionale forsterkede og samordnede mobilitets- og 

kontaktreduserende tiltak for Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommune fra og med 

06.05.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 16.05.2021 under forutsetning av samordning av 

råd og tiltak med Oslo kommune. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering etter covid-19-forskriften for 

følgende kommuner i Viken: Eidsvoll og Nannestad fra og med 03.05.2021 kl. 00.00. 

 Det ble avholdt møter mellom FHI, Helsedirektoratet, Statsforvalter, Oslo kommune og 

kommunene i Viken 28.04.2021 og 29.04.2021 der situasjonen i Viken ble diskutert.  

 Helsedirektoratet og FHI mener det fortsatt er behov for strenge tiltak i store deler av Viken og 

at regional regulering er nødvendig. 

 Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale vedtak og anbefalinger i 
tillegg, avhengig av den lokale smittesituasjonen.  
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direktør 
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Anbefaling om endring til statlig forskrift kap. 5B 

for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker 

kommune, og oppheving av statlig forskrift for 

Eidsvoll og Nannestad kommune.  
 

 

Oppsummering 
 Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 5A til 

kapittel 5B for Ullensaker kommune fra og med 03.05.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 16.05.2021. 

 Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 5A til 

kapittel 5B med tillegg av regionale forsterkede og samordnede mobilitets- og kontaktreduserende tiltak for 

Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommune fra og med 06.05.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 

16.05.2021 under forutsetning av samordning av råd og tiltak med Oslo kommune. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering etter covid-19-forskriften for følgende 

kommuner i Viken: Eidsvoll og Nannestad fra og med 03.05.2021 kl. 00.00. 

 Det ble avholdt møter mellom FHI, Helsedirektoratet, Statsforvalter, Oslo kommune og kommunene i Viken 

28.04.2021 og 29.04.2021 der situasjonen i Viken ble diskutert.  

 Helsedirektoratet og FHI mener det fortsatt er behov for strenge tiltak i store deler av Viken og at regional 

regulering er nødvendig. 

 Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale vedtak og anbefalinger i tillegg, avhengig 
av den lokale smittesituasjonen.  

 Det planlegges nytt møte for å vurdere situasjonen i Viken om en uke.  

 

Situasjonsbeskrivelse og vurdering fra statsforvalter, kommunene og FHI 

Bakgrunn 
Mange kommuner i Viken har vært underlagt tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A og 5B fra og med 

16.03.2021 etter vedvarende økning i smitte med den britiske virusvarianten. 12.april ble tiltaksnivået justert, og 

igjen justert 26.april. Følgende kommuner har i dag tiltak etter kapittel 5A: Ullensaker, Lillestrøm, Lørenskog og 

Rælingen. Følgende kommuner har i dag tiltak etter kapittel 5B, eventuelt med tillegg av lokale mobilitets—og 

kontaktreduserende tiltak: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, 

Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll og Nannestad. 

Tiltakene ble iverksatt 26.04.2021 og varer til og med 09.05.04, men med vurdering av situasjonen etter en uke.  

Det har vært møter mellom FHI, Helsedirektoratet, Statsforvalter, Oslo kommune og kommunene i Viken 28.04 og 

29.04 2021 for å vurdere situasjonen og diskutere videre tiltak. Det har blitt lagt stor vekt på å vurdere områder som 

henger sammen befolkningsmessig på tvers av kommunegrenser og fylkesgrense. 

Overordnet situasjonsbeskrivelse 
Smittetallene i Viken har, som i resten av landet, fortsatt å vise en nedgang den siste tiden. 14-dagers insidensen er 

nå på 154.8 per 100 000. Foreløpige tall for uke 16 viser en nedgang i antall smittetilfeller sammenliknet med uke 15. 
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Andel positive blant testede er nå 3,5% i uke 16 mot 4,1% i uke 15. Likevel er smittespredningen fortsatt stor i noen 

kommuner, og strenge tiltak er fortsatt nødvendig mange steder.  

Fire kommuner har økende smittetrend: Halden, Indre Østfold, Rakkestad og Gjerdrum. Dette forklares i 

smitteutbrudd som de i hovedsak har kontroll over. 

 

Smittesituasjonen i enkelte kommuner/områder 
Kommunene vurderes her regionvis: 

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker: 
Smittenivået ligger fortsatt høyest i Lørenskog med en 14. dagers insidens på 395, de andre tre kommunene har 14. 

dagers innsidenes mellom 190 og 217 pr 100 000, der Ullensaker ligger lavest. Disse tallene er lavere enn for en uke 

siden da 14. dagers insidens var på 358 – 472/100 000. Rælingen har økt andel ukjent smitte på 32% og har innført 

rødt nivå på barnehager og skoler. Både Lillestrøm og Lørenskog har ukjent smittevei på 18%. I Lørenskog er 32% av 

de smittede er under 20 år. Ullensaker kommune ønsker nå å reguleres uavhengig av de tre andre kommunene.  

 
Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås  
Det er fortsatt nedgang i regionen under ett, men en økning i Indre Østfold med utbrudd knyttet til skole. 14-dagers 
insidens på 93-283/100 000), der den høyeste insidensen er i Indre Østfold. Frogn kommune ønsker seg ut av 
kapittel 5B. 14-dagers insidensen er nå på 163/100 000, andelen positive tester var på 3,7% og 10% ukjent smittevei. 
Det uttrykkes bekymring for at regionalt samarbeid i regionen er vanskelig. Nordre Follo uttrykker dessuten 
bekymring for mobilitet over grensen fra Oslo og ønsker egentlig samordning med Oslo kommune.  
 
Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg  
Regionen har generelt nedadgående smittetrend med 14-dagers insidens på 103-217/100 000 og ukjent smittevei på 
rundt 10%. Råde har egentlig ønsket seg ut av forskriften, men ser behovet for samordning i regionen.  
 
Asker, Bærum, Drammen, Lier  
Det er nedgang i smittenivået i kommunene med 14- dagers innsidenes på 75- 178/100 000, men fortsatt relativt 
høy forekomst av ukjent smittevei på 18% både i Drammen og Bærum. Lier kommune har ønsket seg ut av kapittel 
5B forskriften, men synes det er greit med samordning med nabokommunene.  
 
Eidsvoll, Nannestad  
Nannestad har god nedgang med 14-dagers insidens nå på 266/100 000. Eidsvoll har fortsatt nedgang i smitte med 

14-dagers insidens på 136/100 000. Begge kommunene har ønsket seg ut av kapittel 5B forskriften. I tillegg ser 

Eidsvoll det som en fordel om Ullensaker justeres ned fra kapittel 5A til 5B som sannsynligvis vil begrense mobilitet 

over kommunegrensen.  

Oslo  

Oslo har fortsatt god nedgang i smittenivå, men høye nivåer spesielt i østlige bydeler. De er positive til samarbeid 

med tilgrensende kommuner i Viken. Spesielt anser de samordning om handel med kommunene som grenser til 

Oslos østlige bydeler som nødvendig og en forutsetning for en trygg gjenåpning av Oslo.  

 

Statsforvalters tilbakemelding 

Statsforvalter støtter FHI i deres vurdering og anbefaling. Statsforvalter vil bidra til at en regional samordning spesielt 

mellom kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Oslo skal være mulig.  

 

Folkehelseinstituttets vurderinger 
Se vedlegg 
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Helsedirektoratets vurderinger og anbefaling 

Behovet for regionale, koordinerende eller lokale tiltak, jf. smittevernloven § 4-1 annet ledd 
Etter smittevernloven § 4-1 annet ledd kan sentrale myndigheter treffe vedtak som nevnt i første ledd for hele 

landet eller for deler av landet ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende 

å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen. Bruk av tiltakspakkene i covid-19 forskriften kap. 

5A-C bør vurderes i følgende situasjoner: 

 Der hastegraden gjør det nødvendig med rask og koordinert regulering, eller der vedtaksprosessene i 

kommunene tar for lang tid, 

 Der kommuner med nokså like behov i samme region ønsker ulike tiltak. 

 Der det er tvil om hvorvidt tiltaksnivået i et område er tilstrekkelig til å slå ned smitten, 

 Dersom andre nasjonale hensyn tilsier det, eksempelvis kapasiteten i spesialisthelsetjenesten. 

 

Den 16. mars 2021 var smittesituasjonen i Viken så uoversiktlig at det var nødvendig å treffe tiltak etter covid-19-

forskriften kapittel 5A for alle kommunene i Viken. Dette har senere blitt justert. Viken har flere bo- og 

arbeidsmarkedsregioner med tett kontakt mellom mennesker og høy grad av mobilitet over kommunegrenser og 

mobilitet til Oslo kommune. Det er fortsatt behov for å ha koordinerte tiltak i disse regionene, og Helsedirektoratet 

vurderer at vilkårene i smittevernloven § 4-1 fortsatt er oppfylt. 

 

Særlig om valg av tiltaksnivå, forholdsmessighetsvurdering 

Etter smittevernloven § 1-5 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. 

I samsvar med informasjon fra Statsforvalter og anbefalingen fra FHI, og basert på situasjonen i kommunene, 

vurderer Helsedirektoratet at det fortsatt er nødvendig med en videreføring av strenge tiltak i store deler av Viken, 

og at regional regulering er nødvendig. 

For kommunene som i dag har tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5A er smittesituasjonen forbedret i forhold til 

for en uke siden. For Ullensaker kommune har smittenivået gått ned, og FHI vurderer det ikke lenger som nødvendig 

å regulere kommunen sammen med Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen. Ullensaker anbefales derfor nå å få 

nedjustert sine tiltak fra kapittel 5A til kapittel 5B. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen.  

For kommunene Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen er også smittesituasjonen forbedret i forhold for en uke siden. 
Samtidig er smittenivået fortsatt høyt med mye ukjent smittevei. Kommunenes nærhet og mobilitet over grensene 
gjør at det er viktig at disse kommunene fremdeles samordnes. I tillegg har de nærhet til Oslo, slik at tiltak i hele 
denne regionen, inkludert Oslo, må ses på sammen. FHI vurderer nå at det er mulig å justere tiltakene etter kapittel 
5A ned til kapittel 5B med tillegg av regionale forsterkede og samordnede mobilitets- og kontaktreduserende tiltak. 
De tiltak som anbefales av FHI er 

- Stenging av kjøpesentre, alternativt stenging av servering i kjøpesentre kombinert med forsterket tilsyn og 
antallsbegrensning for besøkende på kjøpesentre 

- Forbud mot inne-servering, men åpent for uteservering ved andre serveringssteder 
- Begrensning i antall på arrangementer som er tillatt i kap 5B (begravelser opptil 50 personer, tros- og 

livssynssamlinger opptil 10 personer). 
 

Muligheten for en slik regional samordning er i dag drøftet på møtet med de aktuelle kommunene, og vilje mulighet 

til en slik samordning ser ut til å foreligge. Statsforvalter og FHI vil bidra i en slik prosess. Helsedirektoratet støtter 

FHIs vurdering om at en forutsetning for en nedjustering av til kapittel 5B, er at kommunene, sammen med Oslo 

kommune, innfører tilstrekkelige regionale forsterkede og samordnede mobilitets- og kontaktreduserende tiltak. For 
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å muliggjøre en slik samordning, anbefaler FHI å vente med nedjusteringen til 06.05.2021. Helsedirektoratet støtter 

denne anbefalingen.  

For kommunene Nannestad og Eidsvoll anbefaler FHI nå opphevelse av statlig regulering pga god oversikt over 

smittesituasjonen. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen, og anbefaler at statlig regulering opphører fra og 

med 03.05.2021 kl. 00.00. 

For resterende kommuner med tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5B anbefaler FHI å fortsette disse tiltakene 

ute gjeldende periode. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen. Selv om noen kommuner har lavere smittetrykk 

og isolert sett kunne ha gått ut av den nasjonale forskriften, gjør behovet for samordning i regionene at anbefalingen 

om å kontinuere kapittel 5B en uke til, blir viktigere enn lokal tilpasning. Helsedirektoratet anbefaler derfor 

videreføring av covid-19-forskriftens kapittel 5B i følgende kommuner, inndelt etter regioner de er samordnet med: 

- Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby og Ås.  

- Fredrikstad, Halden, Moss, Råde og Sarpsborg. 

- Asker, Bærum, Drammen og Lier. 

Helsedirektoratet har gjennomgått FHI sine rapporter over smitte i Viken, deres vurderinger av nødvendige tiltak og 

behov for samordning i regionen i tillegg til å lytte til kommunene og deres innspill. Helsedirektoratet støtter FHI sitt 

forslag, og vurderer at dette er nødvendig og forholdsmessig ut fra situasjonen.  

Noen kommuner vil måtte ha noe strenger tiltak enn de selv ønsker for å sikre kontroll av situasjonen og samordning 

med regioner rundt. Bakgrunnen for dette er blant annet at den nasjonale smittesituasjonen i stor grad er påvirket 

av smittesituasjonen i Oslo og Viken. Fremdeles kan majoriteten av smittetilfellene spores tilbake til det sentrale 

Østlands-området. Dersom Norge skal lykkes med å redusere det samlede smittepresset er det avgjørende at 

smittetallene i Oslo og Viken fortsetter å synke. Behovet for nasjonal koordinering og regulering av tiltaksnivå må 

derfor foretas på en bredere bakgrunn enn kun den lokale smittesituasjonen i den enkelte kommune. I avveiningen 

mellom lokale hensyn og regionale og nasjonale behov, vurderes det nødvendig og forholdsmessig å anbefale 

regulering etter covid-19-forskriften for kommunene som er nevnt. Helsedirektoratet vurderer at hensynet til 

befolkning og næringsliv best vil ivaretas dersom smittetallene fortsetter å presses ned i noe lenger tid, slik at vi i 

størst mulig grad kan unngå oppblussing av smittetallene og nye nedstenginger av lenger varighet og med større 

omkostninger. 

Formålet med covid-19-forskriften kapitler 5A-C er blant annet å sikre god koordinering av tiltak, for å hindre 

uønsket eller utilsiktet forskyvning av mobilitet mellom kommuner og regioner med høyt smittepress. Det er særlig 

viktig at kommuner som går over til regulering i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B til enhver tid vurderer 

behovet for forsterkede og samordnede mobilitets- og kontaktreduserende tiltak etter en vurdering av den lokale og 

regionale smittesituasjonen.  

Tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B bør ha en varighet på to uker, med en vurdering etter en uke.  

Samlet anbefaling 
 Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 5A til 

kapittel 5B for Ullensaker kommune fra og med 03.05.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 16.05.2021. 

 Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 5A til 

kapittel 5B med tillegg av regionale forsterkede og samordnede mobilitets- og kontaktreduserende tiltak for 

Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommune fra og med 06.05.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 

16.05.2021 under forutsetning av samordning av råd og tiltak med Oslo kommune. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering etter covid-19-forskriften for følgende 

kommuner i Viken: Eidsvoll og Nannestad fra og med 03.05.2021 kl. 00.00. 
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Vedlegg  
Rapport fra FHI 

 



 

   
 

COVID-19 

Vurdering av smittesituasjonen og tiltak i 
Viken 

29. april  2021 

 

 

Vurdering av smittesituasjon og tiltaksnivå for Viken fylke 

Regjeringen innførte 16.03.21 regionale tiltak på nivå 5A i Viken fylke gjeldende til 11.04.21. Fra 

12.04.21 til 25.04.21 ble tiltaksnivå 5A videreført for 20 kommuner. 19 kommuner fikk tiltaksnivå 5B, 

mens de resterende kommunene ikke lenger har regionale tiltak. Fra 26.04.21 til 09.05.21 fortsetter 

4 kommuner på tiltaksnivå 5A og 17 kommuner på 5B med ny vurdering etter en uke. 

FHI har den 29.04.21 hatt møter med kommunene, Statsforvalter og Helsedirektoratet om 

videreføring eller endring av tiltak i kommunene i Viken som er omfattet av kap 5A-C. Følgende er en 

vurdering av smittesituasjonen og tiltaksnivå for Viken kommunene med nåværende tiltaksnivå 5A 

eller 5B. 

Kommuner på nåværende tiltaksnivå 5A: Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Ullensaker  

Kommuner på nåværende tiltaksnivå 5B: Asker, Drammen, Lier, Bærum, Enebakk, Frogn, Ås, Vestby, 

Nordre Follo, Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Moss, Råde, Eidsvoll, Nannestad 

Folkehelseinstituttets vurdering 

Oppsummering 

Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, og foreløpige tall for uke 16 viser en fortsatt 

nedgang i antall smittetilfeller sammenliknet med uke 15. Smittenivået er avtagende i de fleste 

kommuner, men fremdeles høyt i enkelte kommuner.  

Stor ulikhet i tiltaksnivå mellom Oslo og nærliggende kommuner i Viken kan føre til økt mobilitet over 

kommunegrensene. For å unngå slik mobilitet bør det tilstrebes likhet i tiltaksnivå. Det gjelder 

spesielt tiltak som begrenser handels- og næringsvirksomhet, servering, og kulturtilbud. Åpning av 

kjøpesentre og servering ved overgang fra kap 5A til 5B kan føre til slik mobilitet. Kommunene som 

går fra 5A til 5B bør derfor vurdere å innføre lokale tiltak for å holde kjøpesentre stengt, og begrense 

åpning av serveringstilbud, f.eks. kun utendørsservering. På samme måte kan gjenåpning av disse 

tilbudene i Oslo kommune føre til mobilitet fra nabokommuner med høyere tiltaksnivå. Oslo og 

kommunene i Viken med høyt tiltaksnivå bør derfor samordne sin gjenåpning og nedtrapping av 

tiltak.     

FHI anbefaler: 

 For kommuner på tiltaksnivå 5A hvor smittetallet fremdeles er høyt, men trenden er 

nedadgående og det er en oversiktlig smittesituasjon kan tiltaksnivået trappes ned til forsterket 

5B. Det er viktig å sikre en kontrollert og trinnvis nedtrapping og god samordning av aktuelle 

tiltak i regionen for å redusere risiko for stor mobilitet i området. Dette inkluderer samordning 

med Oslo. 5A-kommunene i Viken har foreslått ikrafttredelse tidligst fra og med 06.05.21 for å gi 

tid til samordning av lokale tiltak. Anbefalte lokale tiltak for disse kommunene er;   



 

   
 

o stenging av kjøpesentre, alternativt stenging av servering i kjøpesentre kombinert med 

forsterket tilsyn og antallsbegrensning for besøkende på kjøpesentre,  

o forbud mot inne-servering, men åpent for uteservering ved andre serveringssteder 

o begrensning i antall på arrangementer som er tillatt i kap 5B (begravelser opptil 50 

personer, tros- og livssynssamlinger opptil 10 personer). 

 For kommuner på tiltaksnivå 5B hvor smittetallet fremdeles er høyt og for nabokommuner i 

deres regioner anbefaler FHI å videreføre tiltaksnivået i kap 5B.  

 I kommuner hvor smittetallet er lavt og smittesituasjonen oversiktlig, anbefaler FHI overgang til 

nasjonale tiltak. Kommunene bør vurdere behovet for lokale tiltak. Det anbefales at kommunene 

fortløpende vurderer lokal smittesituasjon og opprettholder beredskap for raskt å kunne innføre 

lokale tiltak ved behov.  

Basert på foreløpige tall og kommunenes vurderinger av smittesituasjonen i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet, anbefaler Folkehelseinstituttet følgende (tabell 1): 

o Tiltaksnivå forsterket 5B for følgende kommuner: Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen.  

o Tiltaksnivå 5B for følgende kommuner: 

 Region Follo: Indre Østfold, Nordre Follo, Enebakk, Vestby, Ås, Frogn 

 Region Sør: Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Råde 

 Region Vest: Bærum, Drammen, Asker, Lier 

 Ullensaker 

o Reguleringen etter kapittel 5A-C bortfaller og kommuner går over til nasjonale tiltak, evt. 

med enkelte målrettede lokale tiltak for følgende kommuner: Eidsvoll, Nannestad 

 Kommunens vurdering av lokal smittesituasjon og forholdsmessigheten av tiltaksnivå bør 
vektlegges før endelig beslutning om tiltaksnivå tas.  

 Flere kommuner har gitt uttrykk for behov og utfordringer rundt samordning av tiltaksnivå i 
samme geografisk- eller bo- og arbeidsmarkedsregion. For å kunne ivareta god regional 
samordning vil Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om tiltaksnivå kunne oppleves som 
uforholdsmessige for enkelte kommuner. 

 Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres når lettelser vurderes, i tråd med regjeringens 
strategi.  Tiltak i skoler og barnehager skal vurderes lokalt i den enkelte kommune og er ikke 
inkludert i nasjonal forskrift for større regioner. For å gi kommunene bedre vurderingsgrunnlag 
for rødt eller gult nivå i skoler og eventuelt barnehager, har Folkehelseinstituttet laget et sett 
kriterier som kan brukes som veiledere for denne avgjørelsen. FHIs skolegruppe kan også bistå 
med råd i disse vurderingene. Rødt nivå i skolene bør ses i sammenheng med fritidsaktiviteter 
blant barn og unge.  

 

  



 

   
 

Tabell 1 Folkehelseinstituttets anbefaling av tiltaksnivå for kommuner i Viken fylke, 29.04.21 

Kommune Region Nåværende tiltaksnivå  Anbefalt tiltaksnivå 

Lillestrøm Øst 5A 5B + Samordnet LT* 

Lørenskog Øst 5A 5B + Samordnet LT* 

Rælingen Øst 5A 5B + Samordnet LT* 

Ullensaker  5A 5B + ev. LT** 

Enebakk Follo 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Frogn Follo 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Indre Østfold Follo 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Nordre Follo Follo 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Vestby Follo 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Ås Follo 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Fredrikstad Sør 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Halden Sør 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Moss Sør 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Sarpsborg Sør 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Råde Sør 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Asker Vest 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Bærum Vest 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Drammen Vest 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Lier Vest 5B + ev. LT 5B + ev. LT** 

Eidsvoll  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT*** 

Nannestad  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT*** 
*5B + Samordnet LT: Anbefalt forsterket 5B lokale tiltak samordnet regionalt, tidligst ikrafttredelse f.o.m 06.05.21.  

**5B + ev. LT: Anbefalt tiltaksnivå 5B med evt. lokale tiltak som fortrinnsvis er samordnet regionalt.  

***Nasjonale tiltak + ev. LT: Anbefalt nasjonale reguleringer med evt. lokale tiltak 
 

Situasjonsbilde 

 

Figur 1 Antall tilfeller per 100 000 innbygger per 14 dager etter fylke og prøvedato, uke 2021-13 til uke 2021-17. 

Det er en positiv smittesituasjon nasjonalt med nedadgående smittetrend i de fleste av landets 

fylker. Etter en økende og stabil høy smittetrend i Viken fra februar måned, har det nå vært en 

nedadgående trend siden begynnelsen av april. Totalt er det meldt om 1939 tilfeller de siste 14 

dagene i Viken, som gir en 14-dager insidens på 154,8 per 100 000. Foreløpige tall for uke 16 



 

   
 

(n=1004) viser en fortsatt nedgang i antall smittetilfeller sammenliknet med uke 15 (n=1294). Andel 

positive blant testede har i samme periode falt fra 4.1% i uke 15 ti 3.5% i uke 16. Antall testede i 

samme periode har vært stabilt på ca. 2 264/100 000. Antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 

som hovedårsak per 14 dager per 100 000 innbyggere i Viken er 7.3, som tilsvarer risikonivå 3.  

 

 

Figur 2. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på prøvedato, Viken, uke 2021-13 til 2021-17 

Fire av Vikens kommuner; Halden, Indre Østfold, Rakkestad og Gjerdrum har en økende smittetrend, 

de andre kommunene har stabil eller synkende trend. Elleve kommuner har en 14-dagers insidens 

som tilsier risikonivå 4; Sarpsborg, Nordre Follo, Lillestrøm, Nannestad, Rælingen, Marker (<=10 

tilfeller), Vestby, Lørenskog, Halden, Indre Østfold og Rakkestad. Andel positive blant testede siste 14 

dager varierer fra 0 til 6.7%. Fire kommuner har en andel positive prøver over 5%; Lørenskog, Halden, 

Sarpsborg og Nannestad, som tilsvarer risikonivå 5.  

 

Lillestrøm 

Forekomsten i kommunen har vært nedadgående etter 

en smittetopp i uke 12. Smittenivået er fortsatt relativt 

høyt, i uke 16 ble det registrert 118 nye tilfeller. 14 

dagers insidens er 217 per 100 000 innbyggere. Den 

største andelen av de smittede er i aldersgruppen 20-

39 år og flest antall smittetilfeller er knyttet til 

husstander og private sammenkomster. Det ble meldt 

et utbrudd på en arbeidsplass med totalt 14 tilfeller i 

uke 16. En høy andel av de smittede har ukjent 

smittevei, 18% i uke 16. Andelen positive blant personer 

testet ligger på 2,4 % så langt i uke 17, en nedgang fra 

tidligere uker. Kommunen ligger på risikonivå 4. Kommunen har god TISK kapasitet. Skoler er på rødt 

nivå. Barnehagene går til gult nivå fra mandag 3. mai. Kommunen ønsker en forsterket 5B med en 

samordning om gradvis nedtrapping av tiltak med nabokommunene. 

Figur 3. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Lillestrøm, uke 2021-13 til uke 2021-17 



 

   
 

Lørenskog 

Etter en smittetopp i uke 10, har kommunen hatt en 

svak nedgang i antall nye tilfeller, men smittetrykket 

har holdt seg stabilt høyt til om med uke 14. I uke 16 ble 

det meldt 83 smittetilfeller, noe som indikerer en svak 

synkende trend. 14 dagers insidens er 395 per 100 000 

innbyggere. Andelen med ukjent smittevei var på 18 % 

i uke 16. Kommunen registrerer fortsatt noe lav 

testaktivitet i befolkningen. Det er ikke meldt om større 

pågående utbrudd, men noen smittetilfeller ved skoler 

og barnehager. 32% av de smittede er under 20 år. 

Kommunen ligger fortsatt på risikonivå 5. Kommunen 

ønsker en forsterket 5B med en samordning om gradvis nedtrapping av tiltak med nabokommunene. 

Rælingen 

Kommunen hadde en kraftig økning i smittetilfeller i 

uke 12, men har hatt en nedadgående smittetrend 

siden uke 13 og til om med uke 16. Det ble registret 19 

tilfeller i uke 16 og de fleste er smittet i privat husstand. 

Andel positive prøver blant personer testet er nå på 

4,7%. 14-dagers insidens er 203 per 100 000 

innbyggere. Kommunen melder om noen bekymringer 

knyttet til økende andel med ukjent smittevei som 

ligger på 32%, en betydelig økning fra tidligere uker. Det 

er innført rødt nivå på skoler og barnehager til 3.mai. 

Kommunen ønsker en forsterket 5B med en samordning om gradvis nedtrapping av tiltak med 

nabokommunene. 

Ullensaker 

Forekomsten i kommunen har vært nedadgående 

siden uke 15 etter et høyt smittetrykk i flere uker. 14 

dagers insidens er 190 per 100 000 innbyggere. De 4 

utbruddene knyttet til Kriminalomsorgen, sykehjem, 

hjemmesykepleien og en byggeplass meldes nå som 

avsluttet. Det ble gjennomført massetesting på alle 

trinn i grunnskolen i uke 14/15. 6000 elever og ansatte 

ble testet og 10 elever og 1 lærer, samt 26 

nærkontakter testet positivt. Andelen positive tester i 

kommunen ligger på 2,6%. Andelen ukjent smittevei lå 

på 20% i uke 16. Kommunen ønsker 5B med lokal 

forskrift i tillegg. 

 

  

Figur 4. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Lørenskog, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 5. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Rælingen, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 6. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Ullensaker, uke 2021-13 til uke 2021-17 



 

   
 

Asker 

Kommunen har hatt en nedadgående trend i antall 

smittetilfeller. Totalt i uke 16 ble det registrert 23 nye 

tilfeller, i uke 15 var det 103 nye tilfeller. 14 dagers 

insidens er 75 per 100 000 innbyggere. Andel positive 

prøver blant personer testet var 3,9% i uke 15 og 1,5% i 

uke 16. Andel med ukjent smittevei ca.16%. Kommunen 

melder at utbruddet med 4 klynger med totalt ca. 57 

smittetilfeller med sørafrikansk virusvariant nå er over. 

Største andelen av de smittede er i aldersgruppen 40-49 

år og 20-39. Det er rødt nivå i grunnskolen, de 

videregående skolene og på voksenopplæringen. 

Barnehager er på forsterket gult nivå. Kommunen planlegger overgang til gult nivå på skolene fra uke 

17. De har ikke innført lokal forskrift i tillegg til 5B. Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 3. 

Er klar for overgang til nasjonale tiltak fra 09.05.21, men med noen lokale tiltak i tillegg, bla knyttet til 

treningssentre.   

Drammen 

Forekomsten i kommunen har vært nedadgående etter 

en vedvarende høyt smittetrykk fra uke 9 til og med uke 

12. Totalt i uke 16 er det registrert 100 nye tilfeller, i så 

langt i uke 17 er det 38 nye tilfeller. 14 dagers insidens 

er 169 per 100 000 innbyggere. Andel positive prøver 

blant personer testet var 3,7% i uke 15 og 3,2% i uke 16. 

Andel med ukjent smittevei er 18,1% siste 14 dagene, 

noe økende. Kommunen har pågående smitteutbrudd 

på 2 barneskoler hvor flere klassetrinn er berørt. Totalt 

25 tilfeller på den ene skolen og 15 tilfeller på den 

andre. Det er rødt nivå i barnehager og skoler tom uke 

17. Skoler i områder med fortsatt høyt smittetrykk har rødt nivå ut uke 18. Kommunen har innført lokal 

forskrift med antall begrensninger på sosiale sammenkomster og begravelser, bisettelser og 

livssynsamlinger. Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 4. Hvis den nedadgående 

smittetrenden fortsetter, ønsker kommunen overgang til nasjonal forskrift fra 10.05 med 

lokal/regional forskrift i tillegg. 

Lier 

Kommunen har en nedadgående trend i antall 

smittetilfeller etter en smittetopp i uke 10-12. Totalt i 

uke 16 er det registrert 10 nye tilfeller, i uke 15 var det 

24 nye tilfeller. 14 dagers insidens er 96 per 100 000 

innbyggere. Andel positive blant personer testet er 

2,2% i uke 16 og 2,9% så langt i uke 17. Andel med 

ukjent smittevei har ligget rundt 15-20 % siste 14 

dagene. Ingen pågående utbrudd. Største andelen av 

de smittede er i aldersgruppen 40-49 år og 20-39. 

Skolene og barnehagene i kommunen har gått over fra 

Figur 7. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Asker, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 8. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Drammen, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 9. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 

på prøvedato, Lier, uke 2021-13 til uke 2021-17 



 

   
 

rødt til gult nivå fra uke 17. Det er rødt tiltaksnivå på de videregående skolene i Lier tom uke 17. Videre 

tiltaksnivå skal samordnes med Drammen kommune på grunn av blandet elevmasse på de 

videregående skolene. Kommunen har en lokal forskrift som videreføres til 09.05 med blant annet 

antalls begrensninger i privat husstand. Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 3. Ønsker 

overgang til nasjonale tiltak fra 10.05.21 

Bærum 

Forekomsten i kommunen har nedadgående etter en 

smittetopp i uke 11. Totalt i uke 16 er det registrert 107 

nye tilfeller, i uke 15 133 nye tilfeller. 14 dagers insidens 

er 178 per 100 000 innbyggere. Andel positive blant 

personer testet er 5,1% i uke 15 og 3,7% i uke 16. Andel 

med ukjent smittevei har ligget på 17-18% siste 14 

dagene.  I uke 16 er det meldt 2 nye utbrudd, en knyttet 

til en PU-bolig med 7 tilfeller og en annen knyttet til en 

arbeidsplass med 7 tilfeller. Flest antall smittetilfeller er 

knyttet til husstander og private sammenkomster og 

største andelen av de smittede er nå i aldersgruppen 

20-30 år. Kommunen har innført lokal forskrift om stengning av serveringssteder på kjøpesentre og 

kun utendørs servering på andre serveringssteder. Det er rødt nivå i skoler og barnehager. Kommunen 

rapporterer at de ligger på risikonivå 3.  

Enebakk        

Etter en økning i antall smittetilfeller i uke 14 har 
kommunen hatt synkende smittetall de to siste ukene 
og kun 8 positive tilfeller ble registrert i uke 16. 14-
dagers insidensen ligger nå på 136 per 100 000. 
Andelen positive tester var på 2,6% i uke 16, en 
nedgang fra 3,7% i uke 15. I uke 15 hadde 9% av 
smittetilfellene ukjent smittevei. Det er innført lokal 
forskrift med antallsbegrensning i private hjem og 
forbud mot organisert fritidsaktivitet innendørs i tillegg 
til tiltaksnivå 5B. Kommunen viderefører rødt tiltaksnivå 
i barnehager og skoler frem til 2.mai 2021, og melder at 
tiltaksnivå 5B er forholdsmessig ut denne 
tiltaksperioden.        

 

Frogn 

Kommunen har hatt en økning i antall positive tilfeller i 

april, men det registreres en nedgang i uke 16 hvor det 

ble meldt 13 nye smittetilfeller. Andelen positive tester 

var på 5,2% i uke 15, men gikk ned til 3,7% i uke 16. 14-

dagers insidensen er nå på 163 per 100 000. 

Smitteveien til nye tilfeller er i hovedsak knyttet til 

arbeidsplasser og private sammenkomster utenfor 

kommunen, noe som fører til at husstander og noen 

Figur 10. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Bærum, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur11. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Enebakk, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 12. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Frogn, uke 2021-13 til uke 2021-17 



 

   
 

barnehager/skoler blir berørt av smitte. Kommunen meldte om 10% ukjent smittevei i uke 16. 

Kommunen har innført lokal forskrift med krav om bordreservasjon og registrering på spisesteder i 

tillegg til tiltaksnivå 5B. Basert på smitteutviklingen kunne gult tiltaksnivå gjeninnføres 19.04. på alle 

kommunens skoler med unntak av Frogn VGS. Gult tiltaksnivå videreføres også i kommunens 

barnehager. Kommunen anser nasjonal forskrift med forsterkete lokale tiltak som forholdsmessig mtp. 

nåværende smittesituasjon, men ser problemstillingen med mobilitet i regionen og ønsker like 

regionale tiltak. 

Ås 

Kommunen har hatt en nedadgående trend siden uke 

12 og 10 meldte smittetilfeller i uke 16. 14-dagers 

insidensen er nå på 93 per 100 000. Andelen positive 

tester gikk ned fra 3,3% i uke 15 til 2,2% i uke 16. 

Smitteveien til positive tilfeller er i all hovedsak kjent. 

Kommunen har ikke innført lokal forskrift i tillegg til 

tiltaksnivå 5B. Kommunen tar lokale vurderinger mtp. 

smittesituasjonen og enkelte skoler er derfor på rødt 

tiltaksnivå. Skoler uten utbrudd eller kjent smitte 

videreføres på gult nivå. Kommunen tar nye 

vurderinger på dette fortløpende. Kommunen melder 

at tiltaksnivå 5B er forholdsmessig med nåværende smittesituasjon. 

Vestby 

Kommunen har hatt en svak nedadgående trend de 

siste ukene. I uke 16 ble det registrert 21 nye tilfeller. 

Antallet var 26 i uke 15. Andelen positive tester gikk ned 

fra 5,4% i uke 15 til 4,1% i uke 16. 14-dagers insidensen 

er nå på 230 per 100 000. Kommunen har ikke meldt 

om pågående utbrudd og har lav andel ukjent smittevei. 

Kommunen har innført plikt til bruk av munnbind på 

kjøpesenter i lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B. 

Barnehager og skoler i kommunen videreføres i første 

omgang på rødt tiltaksnivå ut uke 17. Kommunen mener 

at tiltaksnivå 5B er forholdsmessig ut nåværende 

tiltaksperiode. 

Nordre Follo 

Kommunen har hatt en nedadgående trend de siste 

ukene, men med 65 meldte tilfeller i uke 16 

sammenlignet med 79 registrerte tilfeller i uke 15, kan 

det tyde på at trenden er på vei til å flate ut. 14-dagers 

insidensen er på 215 per 100 000. Andelen positive 

tester var på 4,6% i uke 15 og på 4,0% i uke 16. 

Kommunen melder om noen mindre utbrudd i skoler og 

på helseinstitusjoner, men nye tilfeller registreres 

hovedsakelig innad i husstander. Det er ikke innført lokal 

forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B. Kommunen 

Figur 13. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Ås, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 14. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Vestby, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 15. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Nordre Follo, uke 2021-13 til uke 
2021-17 



 

   
 

viderefører rødt tiltaksnivå i skoler samt gult nivå i barnehager til og med 07.05.21. Kommunen melder 

at tiltaksnivå 5B er forholdsmessig med nåværende smittesituasjon. 

Indre Østfold 

Kommunen hadde en sterk økning i antall meldte 

smittetilfeller i uke 16 sammenlignet med ukene før (48 

i uke 15, 82 i uke 16). Andelen positive tester har ligget 

stabilt på 4,4% i begge ukene og 14-dagers insidensen 

er nå på 283 per 100 000. Økningen i smittetilfeller 

knyttes i stor grad til et utbrudd ved en skole hvor det 

per nå er registrert 33 positive tester, samt forgrening 

til andre av kommunens skoler og barnehager. Det er 

ikke innført lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B. 

Kommunen vurderer tiltaksnivå ut ifra 

smittesituasjonen på den enkelte skole. Noen skoler har 

derfor innført kun digital undervisning, mens andre er på rødt tiltaksnivå. Skoler og barnehager uten 

kjent smitte videreføres på gult tiltaksnivå. Kommunen melder at tiltaksnivå 5B er forholdsmessig ut 

nåværende tiltaksperiode. 

Fredrikstad 

Kommunen har en nedadgående trend i antall 

smittetilfeller. Totalt i uke 16 er det registrert 42 nye 

tilfeller, så langt i uke 17 er det registrert 19 nye tilfeller. 

14 dagers insidens er 109 per 100 000 innbyggere. 

Andel positive blant personer testet er 4,3% i uke 15 og 

3,1% i uke 16. Andel med ukjent smittevei har vært 

rundt 8% siste 14 dagene. Ingen pågående utbrudd. 

Største andelen av de smittede er i aldersgruppen 20-

39 år. Skolene er på rødt nivå tom uke 17. Gult nivå på 

barnehager. Åpner for innendørs fritidsaktiviteter uke 

18. Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 4. 

Ønsker overgang til nasjonale tiltak fra 10.05.21 med en lokal forskrift som regulerer gradvis åpning av 

arrangementer, svømmehaller og kino. 

Sarpsborg 

Kommunens nedadgående trend fortsatte også i uke 16 

med 60 meldte smittetilfeller. Andelen positive tester 

gikk ned fra 6,5% i uke 15 til 5,0% i uke 16. 14-dagers 

insidensen er nå på 193 per 100 000. Kommunen 

melder om synkende andel ukjent smittevei, under 10% 

i uke 15/16. Kommunen har innført lokal forskrift som 

innebærer at tros- og livssyns hus skal holdes stengt, 

forbud mot arrangementer (med unntak av 

begravelser/bisettelser, dåp og vielser), samt stans av all 

organisert idretts- og fritidsaktivitet for barn og voksne. 

Alle kommunens skoler videreføres på rødt 

tiltaksnivånivå ut uke 18, barnehager fortsetter på gult 

Figur 16. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Indre Østfold, uke 2021-13 til uke 
2021-17 

Figur17. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Fredrikstad, uke 2021-13 til uke 2021-

17 

Figur 18. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Sarpsborg, uke 2021-13 til uke 2021-
17 



 

   
 

nivå.  Hvis den nedadgående smittetrenden fortsetter, ønsker kommunen overgang til nasjonal 

forskrift fra 10.05 med lokal forskrift i tillegg. 

Halden 

Kommunen har hatt en stabil smittetrend de siste 

ukene, men har nå de siste dagene hatt en økning i 

antall tilfeller. 14-dagers insidens er 236 per 100 000 

innbyggere. Økningen skyldes 3 pågående utbrudd 

knyttet til en privat sammenkomst, en minnesamling og 

VGS hvor testing og kartlegging fortsatt pågår. Ifølge 

kommunen er det en bekymringsfull økning i 

smittetilfeller siste dagene, men de har forholdsvis god 

oversikt over utbruddene, selv om de forventer flere 

tilfeller. Andel positive tester er økende i uke 17 og ligger 

på 10,8%. Få tilfeller med ukjent smittevei. De fortsetter 

med rødt nivå i skoler og barnehager ut uke 17. Det er 

ikke innført lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B men har noen sterke anbefalinger til tro og 

livssynsmiljøer og alle som organiserer idrett og fritidsaktiviteter. Kommunen vil gjøre vurderinger om 

tiltaksnivå videre etter 09.05 i uke 18.  

Moss 

Kommunen har hatt en nedadgående trend i antall 

smittetilfeller de siste ukene. I uke 15 ble det registrert 

43 tilfeller, mens det kun ble meldt om 19 nye tilfeller i 

uke 16. Andelen positive tester gikk ned fra 5,1% til 

2,1% fra uke 15 til uke 16. 14-dagers insidensen er nå 

på 103 per 100 000. Kommunen har per i dag ingen 

pågående utbrudd og melder om god kontroll på 

smitteveier (12,7% ukjent smittevei). Barnehager og 

grunnskoler gikk tilbake til gult tiltaksnivå i uke 16, mens 

videregående skoler fortsetter på rødt tiltaksnivå ut uke 

17. Kommunen ønsker å starte massetesting av elever 

på VGS i uke 19. Etter egne vurderinger er kommunen nå på risikonivå 3. Det er ikke innført lokal 

forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B. Kommunen melder om at tiltaksnivå 5B er forholdsmessig ut 

nåværende tiltaksperiode, men ønsker ny vurdering og mulig endring i uke 18 om smittetallene holder 

seg stabilt lave. 

Råde 

Kommunen har hatt et lavt antall registrerte 

smittetilfeller de siste fire ukene og opplyser om at nye 

smittede i hovedsak er allerede kjente nærkontakter. 

Andelen positive tester var på 2,7% i uke 16. 14-dagers 

insidensen er på 119 per 100 000. Kommunen har meldt 

om et mindre pågående utbrudd på en arbeidsplass 

med indeks fra en annen kommune den siste uken. 

utbruddet vurderes som under kontroll. Det er ikke 

innført lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B. Alle 

Figur 21. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Råde, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 20. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per 
dag basert på prøvedato, Moss, uke 2021-13 til uke 
2021-17 

Figur 19. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 

basert på prøvedato, Halden, uke 2021-13 til uke 2021-17 



 

   
 

kommunens barnehager og skoler videreføres på gult nivå. Kommunen melder at tiltaksnivå 5B er 

forholdsmessig ut nåværende periode, men ønsker ny vurdering av dette i uke 18. 

Eidsvoll 

Kommunen har hatt en nedadgående smittetrend de 

foregående ukene. I uke 16 ble det registrert 13 nye 

smittetilfeller og andelen positive tilfeller gikk ned fra 

4,5% til 2,9%. 14-dagers insidensen er nå på 136 per 100 

000. Kommunen opplyser om at smittekilden i 

hovedsak er arbeidsplass utenfor kommunen og innad i 

husstander, samt at smittesporingsteamet har god 

kapasitet. Det er innført lokal forskrift som begrenser 

adgang til organiserte fritidsaktiviteter for personer 

bosatt utenfor kommunen. Kommunens barnehager og 

skoler ble satt på gult tiltaksnivå 26.04.21, men det 

gjøres lokale vurderinger der smittesituasjonen tilsier behov for dette. Kommunen melder at det ut 

ifra smittevernfaglige vurdering er forsvarlig med nasjonal forskrift. 

Nannestad 

Kommunen har hatt en stabil smittetrend de 

foregående ukene. Andelen positive tester lå på 5,2% i 

uke 15 og 5,1% i uke 16. 14-dagers insidensen er nå på 

260 per 100 000. Kommunen har ingen pågående 

utbrudd og ny smitte skjer som regel på arbeidsplass og 

i private sammenkomster utenfor kommunen, samt 

innad i husstander. 8-10% ukjent smittevei. Det er ikke 

innført lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B. 

Kommunens barnehager og skoler er på gult tiltaksnivå. 

Ønsker nasjonale tiltak med lokal forskrift tilsvarende 

5C fra 03.05.21 

Figur 23. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Nannestad, uke 2021-13 til uke 2021-17 

Figur 22. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Eidsvoll, uke 2021-13 til uke 2021-17 


