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Veileder til kommuner for smittevern under Covid-19-pandemien for 
campingplasser og gjestehavner i Vestfold og Telemark fylke – Versjon 1 – 
04.05.2020  
  
Formålet med veilederen   
Formålet med veilederen er å sikre at smitteverntiltak følges opp på hensiktsmessig måte ved 
campingplasser og gjestehavner i fylket, slik at eventuell smitte av koronavirussykdom 
hindres. Videre at de føringer som foreligger i Covid-19-forskriften og forskrift om miljørettet 
helsevern ivaretas. 
 

Bakgrunn for veilederen  
Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av et ønske fra kommuner i Vestfold og Telemark, slik at de 
forskjellige virksomhetene skal kunne forholde seg til så like føringer som mulig, uavhengig av 
lokalisering i fylket.    
 
Sett i lys av at smittesituasjonen er mer under kontroll og samfunnet gradvis gjenåpnes er det igjen 
mulighet for å holde campingplasser og gjestehavner åpne. Det er et ønske om at denne 
gjenåpningen ikke resulterer i konkurransevridning grunnet ulike regler innad i fylket. For publikum 
er det også en fordel med så likeartede regler som mulig.  
 

Ansvar og forståelse av veilederen  
Det er kommuneoverlegen i den enkelte kommune som har det overordnede smittevernansvaret i 
kommunen, men det er den enkelte campingplass eller gjestehavn sitt ansvar at 
smitteverntiltakene er forsvarlige. Kommuneoverlegen kan bistå i smittevernfaglige vurderinger.  
 

Det er viktig å understreke at dette er en veileder, og at den enkelte kommuneoverlege kan gjøre 
justeringer til de smittevernfaglige anbefalingene basert på lokale forhold.  
 

Ved fremtidige sentrale føringer  
Dersom det kommer sentrale føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet 
som regulerer driften av campingplasser og gjestehavner, vil disse gjelde om de er i strid med det 
som fremkommer av denne veilederen.  
 

Da situasjonen endrer seg hyppig, kan det komme til å bli behov for å lempe på enkelte 
tiltak, stramme inn eller innføre nye tiltak. Samlet innebærer de hyppige endringene og de mange 
tiltakene at det kan være vanskelig å orientere seg om hva som gjelder i øyeblikket. Det er derfor 
særlig viktig for kommunene og virksomhetene å regelmessig sjekke nettsidene som er oppført 
senere i dokumentet (under “faktagrunnlag”) for å holde seg oppdatert.  
 

Generelle føringer for campingplasser og gjestehavner  
▪ Den enkelte campingplass/gjestehavn skal utforme lokale regler for gjestenes atferd under 

oppholdet tilpasset den enkelte plass, men med utgangspunkt i sentrale forskrifter og 
anbefalinger. Reglene må være tilgjengelige og synlige for ansatte og 

gjester. Herunder følgende rutiner:  
▪ Rutiner for sikring av fysisk avstand mellom mennesker etter det som til enhver tid er 

gjeldende anbefaling fra sentrale myndigheter (dette gjelder ikke personer i samme 

boenhet). Per 04.05.2020 er anbefalingen minst én meter.  
▪ Rutiner for å unngå ansamlinger av mennesker på flere personer enn hva som til 

enhver tid er anbefalt fra sentrale myndigheter (dette gjelder ikke personer i samme 

boenhet). Per 04.05.2020 er anbefalingen inntil fem personer.  
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▪ Smitteverntiltak som inkluderer hyppig renhold av kontaktpunkter og flater ved alle 

fellesarealer må være innført, herunder også:  

▪ Kontaktpunkter for strømforsyning   

▪ Kontaktpunkter for vannforsyning  
▪ Sanitæranlegg 
▪ Anlegg for septikktømming  

▪ Utendørs grillplasser, lekeplasser, og annet  
▪ Dersom servering av mat er aktuelt, gjelder Forskrift om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet (covid-19-forskriften):  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470  

▪ Campingplassens/gjestehavnens sanitæranlegg kan holdes åpne, men dette forutsetter at 
grunnleggende krav til smittevern ivaretas. Herunder forutsettes at det er utarbeidet gode 
rutiner for renhold, instrukser for håndhygiene er tilgjengelige og gjennomførbare, og at køer 
eller annen tett kontakt mellom mennesker unngås.  

▪ Tømmerom/tømmeanlegg for septikktømming bør holdes åpne, forutsatt ekstra renhold 
og innførte forsvarlige smitteverntiltak.   
  

Særskilte anbefalinger for campingplasser og campinghytter  
▪ Overnatting på campingplasser er kun tillatt i campingenheter (campingvogner, bobiler, og 

tilsvarende) som har egne fasiliteter for matlaging og eget toalett. Det er en forutsetning at 

campingplassen er organisert på en slik måte at generelle smitteverntiltak er ivaretatt.  
▪ Campingplassene må ha tilgjengelig og synlig en plan for oppstilling av campingenheter som 

har som formål å sikre forsvarlig avstand mellom de enkelte enhetene.  
▪ Vanlige campinghytter, som tilhører campingplassen og som har egne fasiliteter for 

matlaging og eget sanitæranlegg med avløp, kan holdes åpne etter tilsvarende regler som for 

campingplasser. Smitteverntiltak som inkluderer forsvarlig renhold ved gjestebytte må være 

innført.  
▪ Utleiehytter som ikke er tilknyttet campingplasser, og som ikke er avhengig av fellesanlegg 

kan holdes åpent. Smitteverntiltak som inkluderer forsvarlig renhold ved gjestebytte må 

være innført.  
  

Særskilte anbefalinger for gjestehavner   
▪ I gjestehavner er det kun tillatt med overnatting i båter som har egne matlagingsfasiliteter 

og eget toalett. 

▪ For gjestehavnene gjelder i tillegg følgende:   

▪ Ingen båter kan ligge utenpå hverandre.   
▪ Det må sikres forsvarlig avstand mellom hver enkelt båt slik at nasjonale anbefalinger 

om avstand mellom mennesker kan overholdes.  
▪ Det er viktig at tilstrekkelig avstand mellom de sosiale grupperingene (utendørs 

sittegrupper) på båtene sikres.  
 

Faktagrunnlag     
Det er særlig viktig for kommunene/aktørene å sjekke disse sidene regelmessig for å holde seg 
oppdatert:  

▪ Regjeringens nettside om koronasituasjonen. Se 
lenke: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/. 

▪ Sentrale forskrifter om smitteverntiltak i anledning covid-19-utbruddet av betydning for 
kommunene er samlet i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (covid-19-forskriften). I denne forskriften er også Helsedirektoratets vedtak 
av 20. mars 20120 innlemmet. Se lenke til oppdatert forskrift på 
Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
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▪ Nærmere veiledning om forskriftsbestemmelsene og anbefalinger fra Helsedirektoratet 
finnes på Helsedirektoratets nettsider. Se lenke til oppdatert 
veiledning: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus. 

▪ En oppdatert kronologisk oversikt over brev fra Helsedirektoratet finnes på denne 
lenken: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-
krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger. 

▪ Folkehelseinstituttet gir faglige råd om covid-19-utbruddet, se 
lenke: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/. 

▪ Nettsiden til den aktuelle kommunen der campingplassen/gjestehavnen er lokalisert. 
 
Hjemmelen for delvis å stenge fasiliteter i henhold til denne veilederen er smittevernloven § 4-1 
første ledd bokstav b. Begrunnelsen for vedtaket må være at dette anses som et nødvendig tiltak 
for å motvirke spredning av Covid-19. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som 
eventuelt fatter et slikt vedtak. I hastetilfeller kan kommunelegen fatte vedtak, jf. § 4-1 femte ledd. 
Hastevedtak skal behandles politisk så snart det er mulig, enten ved å stadfeste, endre eller 
oppheve vedtaket. Hastevedtak kan ikke brukes til å forlenge et vedtak eller en forskrift.  
 
Vedtaket kan enten gis som forskrift, for en ubegrenset krets personer, f.eks. alle campinggjester, 
eller som enkeltvedtak, gjeldene for bestemte private eller juridiske personer, f.eks. alle 
campingplasser.  

 
Vi minner om kommunenes oppgave med å føre tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av 

bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern og deres plikt til å treffe nødvendige tiltak etter 

folkehelseloven kap. 3.  

Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april 2020  
https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-om-fritidsreiser-innenlands-som-gjelder-fra-21.-april/  
Publisert 21.04.2020  
Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning 
mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett 
er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.  
 
Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere innenlands 
reiseråd i lys av at hytteforbudet oppheves. Disse rådene gjelder fra 21. april 2020 og inntil videre.  
 
Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene 
med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er 
sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på 
hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning.   
 

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:  
▪ Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være 

hjemme.  
▪ Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når 

du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et 
covid-19-sykt hustandsmedlem.  

▪ Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.  
▪ Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten 

eller helsetjenesten.  
▪ Unngå kollektivtransport når det er mulig.  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-om-fritidsreiser-innenlands-som-gjelder-fra-21.-april/


Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

▪ Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine 
omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og 
er på reise med.  

▪ Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med 
det du trenger hjemmefra.  

▪ Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner 
eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å 
sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men 
forholde deg til disse.  

 


