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Med hjemmel i Smittevernloven §4-1, 1.avsnitt, bokstav a), gjør Formannskapet i Alta 
følgende vedtak: 
 
Private sammenkomster i privat bolig eller fritidsbolig 
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster som finner sted i eller i 
tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 10 personer fra forskjellige 
husstander er til stede samtidig.  
 
Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, 
herunder den som stiller sin bolig til rådighet. Den som er arrangør for sammenkomster 
med færre enn 10 personer skal 

a) opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer 
b) sørge for god tilgang til håndhygiene 
c) sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre 

som ikke er i samme husstand  
d) ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en 

eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6 c)  
 
Som privat sammenkomst i boliger i denne sammenhengen regnes  

 sammenkomster for familie, venner og bekjente  

 sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole  
 
Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er 
maksimalt antall deltakere 20.  
 
Private sammenkomster på offentlig sted 
Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c blir oppfylt, skal det ikke 
gjennomføres private sammenkomster på offentlig sted med flere enn 10 deltakere, jfr. 
covid-19-forskriften §13. 
 
Med offentlig sted menes lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut; inkludert 
hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. 
 
På serveringssteder tillates private sammenkomster med inntil 20 deltakere. 
 
For andre typer arrangementer på offentlig sted gjelder bestemmelsene i covid-19-
forskriften. 
 
Vedtaket gjelder i første omgang i to uker; fra 12.november til og med 26. november.  
 
Overtredelser kan straffes med hjemmel i Smittevernloven §8-1, og Alta kommune vil 
anmelde overtredelser til Politiet 
 


