
   

 

Folkehelseinstituttet 
E-post: utbrudd@fhi.no 
Tlf.: 21 07 70 00 

Oppdrag 332 om vurdering av stenging av møbelvarehus eller 
varehus, aktualisert av spørsmål om stenging av IKEA 

Vi ber Helsedirektoratet, i samråd med FHI, om en vurdering av om store varehus eller møbelvarehus, 

eksemplifisert ved IKEA Slependen, bør holdes stengt i kommuner regulert i covid-19-forskriften 

kapittel 5 B. 

Dette inkluderer vurdering av: 

-          hensiktsmessig avgrensning og definisjon av de virksomhetene som eventuelt bør påbys å 

holde stengt 

-          om vilkårene til forholdsmessighet er oppfylt for forskriftsfeste påbud om å holde slike 

virksomheter stengt, jf. smittevernloven § 1-5 

-          om hensynet til å redusere mobilitet kan oppnås med andre krav til slike virksomheter i 

åpningstiden. 

Vi ber om utkast til nødvendige forskriftsendringer. 

Bakgrunn: 

Formålet med reguleringen i kapittel 5 A og 5 B er blant annet å redusere mobiliteten mellom, inn og 

ut av de aktuelle kommunene. Store varehus som IKEA tiltrekker seg kunder fra alle de berørte 

kommunene, men også kunder fra andre deler av Østlandet. Dette kan gjelde i enda større grad når 

andre butikker og kjøpesenter i området nå skal holde stengt. Departementet viser til vedlagte brev fra 

Asker kommune til IKEA Slependen, hvor følgende fremgår: "Vi vil likevel sterkt anbefale at varehuset 

holder stengt på grunn av faren for økt mobilisering og kødannelser som følge av at andre kjøpesentre 

i hele regionen inklusive IKEA Furuset holder stengt. Dette vil innebære påfølgende stor fare for smitte 

av det muterte viruset". 

Departementet legger til grunn at varehus som IKEA Slependen ikke er å regne som kjøpesenter, men 

butikk. Virksomheten skal derfor i et område regulert av forskriften kapittel 5 B ikke holde stengt. Det 

er i forskriften § 15 b stilt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift, herunder krav til å sørge for at de 

som er til stede kan holde minst 1 meter avstand. Det kan likevel oppstå køer utenfor varehusene.  

Frist: Tirsdag 26. januar kl. 23:00 

Kontaktperson: Vegard Pettersen 

 

Folkehelseinstituttets vurdering  

FHI vurderer at for kommunene som omfattes av kapittel 5B er hovedformålet å unngå at personer 

flytter seg over kommunegrensene. Det har blitt vurdert slik at det er større sannsynlighet for 
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tilstrømming til kjøpesentre enn til enkeltstående butikker. Målet om å redusere trengsel og 

kødannelse er også viktig, og kommer i tillegg til kravet om smittevernfaglig forsvarlig drift i §15b. 

FHI regner med at det også er mulighet for en tilstrømming av personer til større varehus/butikker 

der det er rom for mange kunder samtidig og som tilbyr diversitet av tilbud (for eksempel stort 

vareutvalg, cafe, lekerom etc). FHI mener at stenging av slike butikker bør vurderes på samme måte 

som kjøpesentre.  

Andre tiltak som kan vurderes for å redusere mobilitet er å oppfordre kunder fra andre kommuner 

om ikke å komme i denne perioden, og legge til rette for netthandel. FHI mener at slike tiltak kan 

bidra til å redusere mobilitet over kommunegrenser, men ikke i samme grad som ved stenging.   

 

 

Merknad 

FHI ber om at vurderingen i sin helhet, inklusiv grafisk utforming, legges ved i det endelige svaret til 

HOD.  

 


