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Spørsmål 

Bør campingplasser og gjestehavner være stengt inntil videre? 
Bakgrunnen for spørsmålet – gi en kort forklaring  

Det har kommet flere spørsmål knyttet til hvorvidt campingplasser og gjestehavner bør 
være stengt inntil videre for å hindre smittespredning. Påsken er nært forestående, noe som 

aktualiserer behov for avklaring av spørsmålet   

Helse- og omsorgsdepartementet har 25.03 kommet med følgende vurdering: 

"Dette har vi vurdert, og vi mener at det ikke er samme behovet for å forby dette som overnatting 
på hytte. I mange kommuner er det store hyttefelt hvor mange mennesker er på samme sted over 
tid. Dette er ikke i like stor grad tilfelle når det gjelder campingplasser og marinaer, derfor vil 
presset på helsetjenesten i kommunen bli mindre. Vi mener at det er kommunene som selv må 
vurdere om de skal stenge campingplasser og båthavner. Dette har de mulighet til å gjøre etter 
smittevernloven § 4‐1. Hensynet til beredskapssituasjonen til sjøs gjør det for eksempel risikabelt å 
tillate at mange personer overnatter i fritidsbåter. Dersom redningspersonell kommer i kontakt 
med smittede, må de i karantene. Dette gjør kapasiteten til sjøs sårbar. Vi vil imidlertid be om at 
folk ikke reiser på fritidsreiser nå som ikke er strengt nødvendig, av hensyn til smittespredning og 
kapasitet i helsetjenesten. Dette er en tydelig anbefaling fra Helsedirektoratet."” 

 
 

Forslag som Smittevernrådet skal ta stilling til- dette må fylles ut 

 Bør campingplasser og gjestehavner være stengt inntil videre? 

 

Beslutning etter møte i Smittevernrådet 
 

1. Smittevernrådet anbefaler ikke at offentlige toaletter holdes stengt da ulempene ved at de 
er stengt vurderes å være større enn smittefaren ved å holde de åpne. 

2. Smittevernrådet vurderer at gjestehavner i Drammen kommune kan holdes åpne. 
Eventuelle sanitæranlegg eller annet i tilknytning til dette åpnes ikke. Smittevernrådet er 
ikke kjent med at det finnes slike i kommunen. 



 
3. Smittevernrådet vedtar at campingplasser holdes stengt inntil videre for ikke å stimulere 

til unødvendige fritidsreiser. I tillegg er det bruk av felles sanitæranlegg som kan medføre 
en smitterisiko.  

 
Forskrift om stenging campingplasser og felles servicebygg for å begrense smittespredningen av 
koronaviruset, Drammen kommune 
 
For å begrense smittespredningen av koronaviruset, vedtar kommuneoverlegen med hjemmel i 
smittevernloven § 4-1 første ledd b), jf. femte ledd, følgende forskrift: 
Bruk av campingplasser (campingvogner, bobil, oppstillingsplasser for campingvogn/bobil og telt) i 
Drammen kommune er forbudt. Servicebygg som toaletter, felles dusjanlegg og kjøkken skal også 
holdes avstengt. 
 
Drammen kommune tar ikke på seg økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.  
 
Det gjelder følgende unntak fra forbudet: 

1. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle 
skader på bygninger og anlegg tillates. 

2. Forbudet gjelder ikke leiligheter og utleieenheter som er tilknyttet eget vann- og 
avløpsanlegg. 

3. Campingplasser kan holdes åpne for publikum slik at det er mulig å benytte områdene for 
rekreasjon.  

 
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Forskriften oppheves så snart det ikke er 
behov for begrensningene, jf. smittevernloven § 4-1 femte ledd. 
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