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FORSKRIFT OM TILTAK FOR FOREBYGGING OG BEGRENSNING AV 

KORONASMITTE I HARSTAD KOMMUNE - CRUISETURISME 

 

For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Harstad kommune 

v/ kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, 

vedtatt følgende lokal forskrift:  

 

1. Forbud mot at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende 

skip kommer i land 

 

Passasjerer og mannskap på cruiseskip, Hurtigruten og andre lignende skip som anløper 

Harstad havn har ikke anledning til å komme i land i Harstad kommune. Dette gjelder selv 

om det ikke foreligger mistanke om smitte.  

 

Forbudet er ikke til hinder for at skipene legger til kai og provianterer, lossing, mv., og 

etter avtale med Harstad Havn.  

 

For øvrig vises det til Helsedirektoratets informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om 

håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte ombord.  

 

Forbudet gjelder ikke passasjerer som har Harstad som sluttdestinasjon/avstigningsplass.  

 

2. Sanksjoner og straff 

 

Kommunen kan iht. smittevernloven § 4 første og tredje ledd gripe inn og sørge for 

gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning, dersom vedkommende ikke retter seg 

etter vedtaket, og hvis iverksettingen ellers blir forsinket. For etterlevelse av vedtak om 

begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d), kan 

det fattes vedtak om tvang etter smittevernloven kapittel 5.  

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsen i denne forskriften er straffbart, jf. 

smittevernloven § 8-1.  

 

3. Økonomisk ansvar 

 

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

 

4. Ikrafttredelse og varighet 

 

Denne forskrift gjelder fra torsdag 12. mars 2020 og inntil videre.  

 

Harstad, 12. mars 2020  

 

 

Jonas Holte Kristian Fredheim 

Kommuneoverlege  Kommuneadvokat 
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Øvrig informasjon 

 

A) Begrunnelse 

 

Vedtatte restriksjoner er besluttet av hensyn til forebygging av en allmennfarlig smittsom 

sykdom, og for å motvirke at den blir overført. Tiltakene er basert på medisinskfaglige 

begrunnelser, og vurderes som nødvendige og formålstjenlige av hensyn til smittevernet, 

jf. smittevernloven § 1-5.  

 

Harstad kommune ønsker på denne måten å begrense og motvirke smitte av 

koronaviruset – covid 19. Det er i tillegg behov for særskilt vern mot smitte overfor 

sårbare grupper. Restriksjonene er videre satt av hensyn til opprettholdelse av kapasitet i 

helsetjenestene.  

 

B) Klage over vedtak 

 

Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt så fremt ikke noe annet er bestemt i loven.  

 

Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for i samfunnet vårt.  

 

 

 

 

 

 

 


