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Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Ås kommune 19. januar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 
om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd etter delegert fullmakt fra kommunestyret, sak 44/18. 
 
 

I 

I forskrift 10. november 2020 nr. 2334 om forebygging av koronasmitte, Ås kommune, Viken gjøres følgende 
endringer: 

 

§ 3 første ledd siste setning oppheves. 

 

§ 3 andre ledd nr. 2 oppheves. Tidligere andre ledd nr. 3 blir nytt nr. 2. 

 

§ 3 andre ledd nytt nr. 2 endres og skal lyde: 
Vielser, dåp og lignende ritualer gjennomføres med inntil 10 personer. 
 
 

§ 4 første ledd andre setning skal lyde: 
Inntil 600 personer tillates likevel hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 
 

Tidligere § 4 første ledd andre setning blir ny tredje setning. 

 

§ 5 andre ledd tredje setning skal lyde: 

Dette gjelder også sjåfør med passasjerer i bilen. 

 

§ 6 andre ledd endres og skal lyde: 

Det er ikke tillatt å arrangere private sammenkomster utendørs med mer enn 20 personer til stede. 

 

§ 6 tredje ledd endres og skal lyde: 

Det er kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at 
alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. 

 

Nytt § 6 sjette ledd skal lyde: 

I private hjem er det tillatt å ha inntil 5 gjester ut over husstandens medlemmer. Dersom alle gjestene 
kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan 
holde avstand. 

 

Tidligere § 6 sjette ledd blir nytt syvende ledd. 

 

§ 7 endres og skal lyde: 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at 
det kan holdes en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på 
lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1994-08-05-55/§4-1
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1994-08-05-55/§4-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-10-2334
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-10-2334/§8
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§ 8 andre ledd oppheves. Tidligere tredje og fjerde ledd blir nytt andre og tredje ledd. 

 

§ 12 første ledd skal lyde: 

Forskriften trer i kraft 11. november 2020 og gjelder til og med 29. januar 2021. 
 
 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-10-2334/§12
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