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Svar på Covid-19 oppdrag 204 fra HOD - Iverksettelse av endringer for varemesser og 
midlertidige markeder 

Vedlagt finnes svar på dette oppdraget. 
 

Oppsummering av konkusjoner 
 

 Helsedirektoratet og FHI anbefaler at reguleringen for varemesser og midlertidige markeder ikke 

endres med virkning fra 9. november. 

 Endring i reguleringen vil bero på smittesituasjonen i landet, og ny vurdering av iverksettelse bør 

gjøres når smittesituasjonen i landet tilsier at det er mulig.   
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Svar på covid-19 oppdrag fra HOD nr. 204 – Om 
varemesser og midlertidige markeder 

 

 

Oppsummering av konkusjoner 
 

 Helsedirektoratet og FHI anbefaler at reguleringen for varemesser og midlertidige markeder ikke endres med 

virkning fra 9. november. 

 Endring i reguleringen vil bero på smittesituasjonen i landet, og ny vurdering av iverksettelse bør gjøres når 

smittesituasjonen i landet tilsier at det er mulig.   

 

 

Oppdrag 
Helsedirektoratet har fått følgende oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: 

Vi viser til at Helsedirektoratet, i samråd med FHI, 21. oktober d.å. i svar på oppdrag nr. 110 anbefalte endringer i 

reguleringen av varemesser. 

Vi ber om Helsedirektoratets og FHIs vurdering av om en slik eventuell endring kan iverksettes fra 9. november, eller 

om iverksettelsen bør utsettes til et senere tidspunkt. 

Frist: fredag 30. oktober kl. 14:00. 

Helsedirektoratet har innhentet faglige råd fra Folkehelseinstituttet for å svare ut oppdraget. FHIs innspill er tatt inn i 

dette dokumentet og følger også vedlagt.  

 

Bakgrunn  
I leveransen på oppdrag 110 16. oktober, anbefalte Helsedirektoratet og FHI å ta varemesser og midlertidige 

markeder ut av definisjonen av arrangementer i covid-19-forskriften og gi krav til smittevernfaglig forsvarlig drift av 

disse i en egen, ny, bestemmelse i covid-19-forskriften. 

Siden leveransen 16. oktober har det skjedd vesentlige endringer i smittesituasjonen i Norge, og regjeringen har 

iverksatt strengere tiltak for å begrense smitten. Spørsmålet i oppdraget er derfor om smittesituasjonen i Norge nå 

og fremover, tilsier at endringene i reguleringen av varemesser og midlertidige markeder bør utsettes eller om disse 

kan iverksettes som planlagt.  

 

Faglig råd fra Folkehelseinstituttet 
Messer og markeder er i henhold til dagens forskrift definert som arrangementer og må følge gjeldende regler og 
retningslinjer for arrangementer. Det betyr at det maksimalt kan være 200 personer til stede samtidig, med mindre 
det er innført lokale, strengere begrensninger. 
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FHI har tidligere argumentert - som skissert i svar på Oppdrag 110 fra 14.  oktober - for at en øvre begrensning på 
200 mennesker (gjelder alle tilstedeværende personer) for deltagelse på messer og markeder ikke er nødvendig for 
at smittevern kan ivaretas, men at messer og markeder i stedet kan reguleres lignende fornøyelsesparker. Det må 
stilles krav til arrangørene også av messer og markeder slik at smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring sikres.   
 
FHI mener fortsatt at det er hensiktsmessig å ikke regulere messer og markeder som arrangementer, men 
iverksettelse må sees i lys av den epidemiologiske situasjonen. 
 
I uke 43 ble det meldt 1 686 tilfeller av covid-19, en 79 % økning fra 941 tilfeller i uke 42 (49 per 100 000 innbyggere 
for uke 42 og 43 samlet mot 36,9 per 100 000 innbyggere for uke 41 og 42 samlet). Det er en økning i de fleste fylker 
og alle aldersgrupper. Det er store geografiske variasjoner. Antall utbrudd er økende. 
 
Som en respons på den økende trenden, innførte regjeringen strengere tiltak nasjonalt, fra 28. oktober med varighet 
satt til 7. desember. Tiltakene inkluderer begrensninger for antall personer som kan samles, både i private hjem og 
på arrangementer. 
 

Folkehelseinstituttets anbefaling 
I lys av den nåværende negative utviklingen av smittesituasjonen anbefaler vi å utsette iverksettelse av endring i 
forskriften. Vi anbefaler å vurdere dette opp mot smittesituasjonen og i sammenheng med evaluering av andre tiltak 
de kommende ukene. FHI anbefaler på sikt at messer og markeder tas ut av arrangementsparagrafen og reguleres 
tilsvarende fornøyelsesparker. Mindre markeder kan imidlertid organiseres i henhold til dagens regelverk som 
arrangement. 

 

Helsedirektoratets vurdering  
Helsedirektoratet støtter Folkehelseinstituttets vurderinger og anbefaling. 

Sett i lys av den epidemiologiske situasjonen med økning i antall smittede og antall utbrudd, mener vi iverksettelse 

av endringer i reguleringen for varemesser og midlertidige markeder bør utsettes til smittesituasjonen tilsier at 

iverksettelse kan skje.  

Vi anbefaler, i likhet med FHI, at det gjøres en ny vurdering av iverksettelse av endringene når smittesituasjonen i 

landet tilsier at det er mulig.   

 

Helsedirektoratets konklusjon 
Helsedirektoratet anbefaler at endringer i reguleringen for varemesser og midlertidige markeder ikke bør iverksettes 

fra 9. november, sett hen til smittesituasjonen i landet.  

 



   
 

   

 

 
Oppdragstekst 

Vi viser til at Helsedirektoratet, i samråd med FHI, 21. oktober d.å. i svar på oppdrag 
nr. 110 anbefalte endringer i reguleringen av varemesser. 

Vi ber om Helsedirektoratets og FHIs vurdering av om en slik eventuell endring kan 
iverksettes fra 9. november, eller om iverksettelsen bør utsettes til et senere 
tidspunkt. 

Vi ber om at FHI også spiller inn på oppdrag 204, jf. det vi også diskuterte på møtet vårt i dag 
morges.  

Frist fredag kl. 14, vår frist kl. 14.00 i dag, torsdag 29.10. 

 
Folkehelseinstituttets vurdering 
Messer og markeder er i henhold til dagens forskrift definert som arrangementer og må følge 
gjeldende regler og retningslinjer for arrangementer. Det betyr at det maksimalt kan være 200 
personer til stede samtidig, med mindre det er innført lokale, strengere begrensninger. 
 
FHI har tidligere argumentert - som skissert i svar på Oppdrag 110 fra 14.  oktober - for at en øvre 
begrensning på 200 mennesker (gjelder alle tilstedeværende personer) for deltagelse på messer og 
markeder ikke er nødvendig for at smittevern kan ivaretas, men at messer og markeder i stedet kan 
reguleres lignende fornøyelsesparker. Det må stilles krav til arrangørene også av messer og 
markeder slik at smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring sikres.   
 
FHI mener fortsatt at det er hensiktsmessig å ikke regulere messer og markeder som arrangementer, 
men iverksettelse må sees i lys av den epidemiologiske situasjonen. 
I uke 43 ble det meldt 1 686 tilfeller av covid-19, en 79 % økning fra 941 tilfeller i uke 42 (49 per 100 
000 innbyggere for uke 42 og 43 samlet mot 36,9 per 100 000 innbyggere for uke 41 og 42 samlet). 
Det er en økning i de fleste fylker og alle aldersgrupper. Det er store geografiske variasjoner. Antall 
utbrudd er økende. 
 
Som en respons på den økende trenden, innførte regjeringen strengere tiltak nasjonalt, fra 28. 
oktober med varighet satt til 7. desember. Tiltakene inkluderer begrensninger for antall personer 
som kan samles, både i private hjem og på arrangementer. 
 

Anbefaling 
I lys av den nåværende negative utviklingen av smittesituasjonen anbefaler vi å utsette iverksettelse 
av endring i forskriften. Vi anbefaler å vurdere dette opp mot smittesituasjonen og i sammenheng 
med evaluering av andre tiltak de kommende ukene. FHI anbefaler på sikt at messer og markeder tas 
ut av arrangementsparagrafen og reguleres tilsvarende fornøyelsesparker. Mindre markeder kan 
imidlertid organiseres i henhold til dagens regelverk som arrangement.  
 

COVID-19 

Oppdrag fra HOD nr 204 – om ny 
regulering av varemesser og midlertidige 

markeder 
Torsdag 29. oktober 2020 

 


