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Anbefaling om statlig forskrift i samsvar med covid-19-forskriften 

kapittel 5B for Larvik kommune – revidert  

Oppsummering: 
• I samråd med statsforvalter, Folkehelseinstituttet og Larvik kommune anbefaler

Helsedirektoratet at Larvik kommune innlemmes i covid-19-forskriften kapittel 5B fra og med

22.05.21 kl 00.00 til og med 03.06.21.

Bakgrunn 
Den 20.05.21 anbefalte Helsedirektoratet at kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble forlenget tiltak 

i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B frem til den 3. juni 2021, etter møte samme dag med 

de aktuelle kommunene, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet. Nabokommunen Larvik deltok på dette møtet på bakgrunn av bekymring for 

smittesituasjonen i kommunen. Det kom frem at utviklingen den siste tiden tilsier innstramming av 

tiltakene også i Larvik. Situasjonen i Larvik kommune og tiltaksnivå ble diskutert. Larvik kommune 

vurderte i utgangspunktet at tiltaksnivå 5B i covid-19-forskriften ikke var tilstrekkelig for kommunen, 

men skulle behandle spørsmålet om hensiktsmessige tiltak i møte i kommunen og med statsforvalter 

den 20.05.21. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark tok senere samme dag (20.05.21) kontakt med 

Helsedirektoratet og anbefalte, i tråd med Larvik kommunes egne vurderinger, at også Larvik 

kommune bør innlemmes i covid-19-forskriften kapittel 5B. Kommunen har i tillegg vedtatt lokal 

forskrift vedrørende besøk i eget hjem og fritidsaktiviteter og breddeidrett. Bruk av munnbind er 

regulert i egen forskrift.  

Det vises også til Helsedirektoratets anbefaling fra 20.05.21 om kommunene Skien, Porsgrunn og 

Bamble for beskrivelse av situasjonen i området med tanke på covid-19.

Situasjonsbeskrivelse og vurdering fra Statsforvalter og FHI 

Vurdering fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark mottatt 20.05.21 kl 18.13 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark viser til vår anbefaling fra kl 1141 i dag 20. 05. I 
anbefalingen viser vi til at vi vil komme tilbake med en oppdatert anbefaling for Larvik 
kommune.  

Formannskapet i Larvik har i ettermiddag følgende enstemmige vedtak: 
1) Formannskapet vedtar midlertidig forskrift om besøk i eget hjem, fritidsaktiviteter mv.
2) Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 3. juni
3) Formannskapet anmoder regjeringen om å iverksette forsterket smitteverntiltak i henhold
til Covid 19 forskriftens kap 5B.



21.05.21 

2 

Vedlagt følger vedtatte lokale forskrift for Larvik kommune. Det er vår vurdering at lokale 
tiltak er målretta og tilpasset den pågående smittesituasjonen i Larvik kommune. Tiltakene er 
ikke identisk med lokale tiltak i de tre Grenlandskommunene. Det er allikevel vår vurdering at 
ulikheten er marginal. Vedtatte lokale tiltak vil etter vår vurdering ivareta tilsvarende behov 
for lokale tilleggstiltak som Grenlandskommunene har vedtatt, og utfylle tiltakene i covid-19 
forskriftens 5B. Statsforvalteren vil understreke at mobiliteten mellom Larvik og 
Grenlandskommunene er noe annerledes enn for eksempel mellom Skien og Porsgrunn, noe 
som tilsier større grad av enhetlige lokale tiltak.  

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark anbefaler at regjeringen vedtar at Larvik kommune 
tiltrer Covid-19 forskriftens kapittel 5B, i tråd med vedtaket i formannskapet. Det innebærer 
virkningstidspunkt så snart som mulig, med tilsvarende varighet som for 
Grenlandskommunene, det vil si til og med 3. juni.  

Et statlig vedtak vil da gi samordnede tiltaksnivå for de fire kommunene som inngår en og 
samme bo- og arbeidsmarkedsregion.  

Med venleg helsing 
Jan Helge Kaiser 
fylkesberedskapssjef 

Vurdering fra Folkehelseinstituttet 21.05.21 

Vurdering av smittesituasjon og tiltaksnivå for Larvik kommune, Vestfold og Telemark 

Larvik kommune har hatt en økning i antall meldt tilfeller fra uke 19 og 14-dagersinsidensen ligger nå 

på 335/100 000. De fleste tilfellene er tilknyttet én stor klynge, men det har medført at flere klasser 

og barnehageavdelinger er i karantene. Det er høyest insidens i aldersgruppene 13-19 år og 20-39 år. 

Andelen positive blant de testede er også økende. Kommunen er bekymret for at smitten allerede er 

utbredt og at TISK kapasiteten blir utfordret. 

Basert på de foreløpige vurderingene og kommunens forståelse av situasjonen støtter vi 

anbefalingen om at det innføres tiltak etter kapittel 5B etter Covid-19-forskriften med et tillegg av 

målrettede lokale tiltak tilpasset den pågående smittesituasjonen i Larvik kommune. 

• Begrensning i antall gjester i private hjem

• Begrensninger på fritidsaktiviteter for voksne

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 

Smittevernloven § 4-1, behov for statlige regionale tiltak 
Etter smittevernloven § 4-1 annet ledd kan Helsedirektoratet 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. 

Helsedirektoratets vurdering er at vilkårene i smittevernloven § 4-1 er oppfylte. De nye 

virusvariantene er mer smittsomme, og påvist i Larvik. Smittesituasjonen beskrives som utfordrende. 
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Det har vært en økning i antall meldte tilfeller fra og med uke 17 i Vestfold og Telemark fylke. 

Økningen i uke 18 skyldes i stor grad utviklingen i Skien, Porsgrunn og Holmestrand med utbrudd 

tilknyttet rusmiljø, unge voksne og spredning til skoler, russ og husholdningsmedlemmer.  

Også Larvik er i stigende smittetrend. Per 21. mai har 497 personer hjemmehørende i Larvik testet 

positivt for korona i 2021. Onsdag 19. mai ble det registrert 36 nye smittetilfeller. Det er et stort 

antall personer i karantene, flere virksomheter, barnehager og skoler er berørt. I uke 19 hadde 

kommunen (ved siste oppdatering): 

• 72 nye smittetilfeller 

• 2 personer med ukjent smittekilde 

• 14 smittet i andre kommuner 

• 11 personer knyttet til små klynger 

• 43 personer knyttet til en stor klynge (smitte etter innreise fra utland) 

• 2 enkeltstående smittetilfeller 

Det er behov for å sikre tilstrekkelig koordinerte kontakt- og mobilitetsreduserende tiltak i Larvik og 
omkringliggende utbruddskommuner. For kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien ble det 20.5.21 
anbefalt forlengelse av regulering i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B til og med den 
3.6.21. Det vurderes at det er raskt behov for samordning også mellom Larvik kommune og nevnte 
kommuner, da regionen er preget av høy mobilitet på tvers av kommunegrensene.  

 
Erfaring viser at fridager og langhelger øker mobiliteten. Oversikten over smittetallene går noe ned 

på fridager og helligdager, og det bør derfor sikres at tilstrekkelige tiltak nå iverksettes for å etablere 

god oversikt over situasjonen, og for å sørge for at smittesituasjonen i Larvik kommune og regionen 

som helhet i tilstrekkelig grad går i positiv retning. Dette anses særlig viktig inn mot pinsehelgen. 

Det er viktig å sikre forutsigbarhet både for næringslivet og for befolkningen, noe som best kan gjøres 

ved at smittepresset slås ytterligere ned. 

Smittevernloven § 1-5. forholdsmessighetsvurdering, valg av tiltaksnivå 
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 

Regionen er preget av til dels overlappende arbeidsmarked, og kjennetegnes av tett kontakt mellom 

mennesker, idet innbyggerne bruker tilbud på tvers av kommunene i regionen. Det er stor intern 

mobilitet, både gjennom arbeid og for barn og unge i skole og fritidsaktiviteter. Det er stor bruk av 

offentlig transport. Det anses nødvendig å koordinere innsatsen i kommunene som nå har høyt og 

stigende smittepress i Vestfold og Telemark fylke.  

Det går mot sommerferie med den mobilitetsøkning dette vil medføre. Det anses nødvendig at Larvik 

og andre særlig berørte kommuner i Vestfold og Telemark presser smittetallene ned før ferietiden. 

Larvik forventer stor tilstrømming av feriegjester. Risikoen for smittespredning ut fra 

utbruddskommunen vil da også øke. 

Larvik kommune ønsker selv samordning via statlig forskrift på tiltaksnivå i samsvar med covid-19-

forskriften kapittel 5B, og Folkehelseinstituttet og statsforvalter anbefaler det samme. 

Helsedirektoratet vurderer at tiltaksnivået er forholdsmessig og nødvendig for Larvik kommune.  
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Statsforvalteren har anbefalt virkningstidspunkt så snart som mulig. Helsedirektoratet anbefaler 
derfor at endringene bør gjelde fra og med midnatt 21/22.05.21, det vil si fra og med den 22.05.21 kl. 
00.00. Dette gir også næringsliv m.v. noe større forutberegnelighet fremfor å innføre tiltaket 
21.05.21. 

Samlet anbefaling 
Helsedirektoratet anbefaler at Larvik kommune omfattes av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften 

kapittel 5B fra og med den 22.05.21 kl. 00.00 til og med den 3.6.2021 kl. 24.00 

Vedlegg: 

• Lokal forskrift for Larvik kommune

• Situasjonsrapport Larvik kommune (FHI)



Forskrift om midlertidige covid-19 tiltak i Larvik kommune, Vestfold og Telemark 

Hjemmel: fastsatt av formannskapet i Larvik kommune 20. mai 2021 med hjemmel i lov 5. 
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd. 

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 
spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i 
helse- og omsorgstjenesten 

§ 2 Munnbind

Regulert i egen midlertidig forskrift, fastsatt av formannskapet 18. mai 2021, FOR-2021-05-
18-1532

§ 2 Besøk i eget hjem

Forbud mot flere enn 5 personer på besøk i privat hjem, hage eller hytte. Personer som er 
helt eller delvis vaksinerte eller som har hatt covid-19 skal regnes med i antallet på 5. 

§ 3 Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Stans i all organisert fritidsaktivitet og breddeidrett innendørs. Forbud mot å organisere og 
delta i aktivitet der 1 meter avstand ikke kan overholdes for personer over 20 år. Organisert 
trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt både inne og utendørs. 

§ 4 Ansvar

Larvik kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 5 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelser av bestemmelser i denne forskriften straffes med 

bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. 

§ 6  Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 20. mai og gjelder til og med 3. juni 2021. 
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Tabell 1 Status og utvikling, uke 2021-16 til uke 2021-20. 

Overvåkingssystem/ 
Indikatorer 2021-16 2021-17 2021-18 2021-19 2021-20 

Totalt av de 
siste 5 
ukene 

Meldte tilfeller til MSIS 
(prøvedato) 13 26 34 75 64 212 

Meldte tilfeller til MSIS 
(registrertdato) 12 24 21 74 83 214 

 Totalt har 702 blitt diagnostisert i Larvik frem til kl 24.00, 20.05.2021(per 20.05.2021). 
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Figur 1. Antall tilfeller av covid-19 per uke basert på prøvedato gjennom hele 
pandemiperioden, Larvik. 

 

Figur 2. Glidende 14-dagers insidens per 100 000 innbyggere per dag basert på prøvedato 
gjennom hele pandemiperioden, Larvik. 
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Figur 3. Antall tilfeller av covid-19 per 100 000 innbygger etter aldersgruppe og ukenummer 
gjennom hele pandemiperioden, Larvik. 

 


