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Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4-1:
Avlysning eller utsettelse av alle offentlige arrangement innendørs.
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester
har Trysil kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a) fattet følgende vedtak:
Alle innendørs offentlige arrangement skal utsettes eller avlyses den 3-4 oktober.

Rettslig grunnlag
Smittevernloven § 4-1 første ledd gir kommunestyret hjemmel til å iverksette ulike tiltak dersom det
er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir
overført. Vedtakskompetansen ved hastevedtak er delegert til kommuneoverlegen i smittevernloven.
Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig
av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Tvangstiltak kan ikke brukes
når det etter saksens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep jf. smittevernloven
§ 1-5.
Begrunnelse
Covid-19 viruset er et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige
helsekonsekvenser for mange mennesker. Verdens helseorganisasjon(WHO) erklærte Covid-19 som en
pandemi den 11. mars. Det vurderes dermed finnes en klar medisinskfaglig begrunnelse for tiltak for å
forhindre videre smittespredning
Tiltakene anses nødvendige for å få kontroll og hindre videre spredning blant innbyggere i Trysil
kommune på bakgrunn av at smitteutbruddet ikke er i kontroll. Smittevei/smittekilde er ikke klarlagt
og mange prøvesvar er utestående.
Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Trysil kommune vurderer
at smitteverntiltaket er tjenlig etter helhetsvurdering da situasjonen er usikker og samling av
mangemennesker inne er en stor risiko for videre smittespredning. Tiltaket vil få konsekvenser for
arrangement i kommunen. Trysil kommunes vurdering er likevel at den samfunnsmessige nytten ved
smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe det har for de tiltaket gjelder da det er
nærliggende at det er en risikogruppe som risikeres å smittes.
Tidsbegrenset vedtak
Vedtaket er begrenset til å gjelde i tidsrommet fra og med 03.10.2020 til og med 04.10.2020.
Klage
Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok dette brevet, jf. fvl § 28. Klagen må være skriftlig.

Bruk gjerne klageskjemaet vårt: https://kommune24-7.no/trysil/702514, eller send klagen til Trysil
kommune, postboks 200, 2421 Trysil eller postmottak@trysil.kommune.no. Dersom klagen inneholder
taushetsbelagte opplysninger, bør den ikke sendes som e-post. Da kan du logge deg inn med elektronisk ID
og sende den kryptert på eDialog.
Skriv hvilket vedtak du klager på, hvilke endringer du ønsker og årsaken til at du klager. Hvis du sender
klagen så sent at det kan være usikkert for oss om du har klaget i rett tid, ber vi om at du også skriver datoen
for når vedtaket kom fram til deg.

Med hilsen
Hanna Sofia Rydløv
Kommuneoverlege
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