
 

 

 

 

 

Berlevåg 28. mars 2020 

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4 - 1 første ledd bokstav c. Det etableres 

kontrollpost med smitteforebyggende funksjon ved Berlevåg Havn. 

 

Med bakgrunn i den ukontrollerte spredningen av SARS-Cov-2-virus og Covid -19 i Norge ses det på 

som formålstjenlig å etablere kontroll over all ferdsel inn til Berlevåg kommune. På nåværende 

tidspunkt finnes en slik kontrollfunksjon ved Berlevåg Havn og som nå videreføres. 

Det lages sådan et vedtak med hjemmel i smittevernloven §4 første ledd bokstav c og d: 

§ 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering 

C) Stans eller begrensninger i kommunikasjoner 

Kontrollposten skal være bemannet med personell til de tidspunkt det ankommer passasjerer og som 

har fått opplæring i bruk av oppsatt skjema. Dette for å avklare smitterisiko hos avstigende 

passasjerer. Videre skal det informeres om smitteforebyggende tiltak og det skal gis anbefaling om en 

frivillig hjemmekarantene frem til de avstigende passasjerende blir kontaktet av smittevernlege eller 

smittevernleges delegater. All innhenting av informasjon baserer seg på frivillighet, men med sterk 

oppfordring fra smittevernlege i Berlevåg. Ingen skal bli stanset eller snudd. 

Informasjonen som innhentes er: Nyoppståtte luftveissymptomer, feberfølelse, reiserute, navn og 

telefonnummer. Samtlige innreisende, foruten de med dispensasjon, anbefales om en frivillig 

hjemmekarantene frem til de blir kontaktet av smittevernlegen eller smittevernlegens delegater. 

Informasjonen føres på en liste som oppbevares av dedikert helsepersonell med taushetsplikt. Vakter 

ved kontrollpost har ikke denne oversikten. Listen vil fungere til smittesporing og skal destrueres når 

den ikke lenger er relevant for den kommunale helsetjenesten i Berlevåg. 

 

Det er fra mandag 16. mars 2020 innført rutiner for vurdering av opp mot 14 dagers karantenepåbud 

for alle innreisende til Berlevåg. En slik karantene skal kun settes der reisehistorikk og andre variabler 

taler for en signifikant smitterisiko. Denne vurderingen skjer på individuell basis i samarbeid med 

kommuneoverlegen/smittevernlege i Berlevåg. Denne vide definisjonen anses fornuftig, da det har 

inntruffet frekvente endringer av relevante variabler og dette forventes også i tiden fremover. 

Informasjonsinnhentingen har blitt delegert av kommuneoverlegen i Berlevåg til personell ved 

Berlevåg Havn, herunder havnesjef Bjørn Tore Sjåstad.  

 

 

 



 

Rettslig grunnlag 

Smittevernloven § 4-1 første ledd gir smittevernlege hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er 

nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i 

befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det 

fremgår: 

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig 

av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 

smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. 

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig 

inngrep." 

Begrunnelse for vedtaket 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige 

helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig 

hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien 

har i dag ulik utbredelse i Norge. Fra 10. mars 2020 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har 

gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette 

innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. 

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 

virus og Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt for hele landet. Tiltaket anses 

nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i 

helsetjenesten. 

Berlevåg befinner seg per nå i epidemifase null. Virksomme tiltak i tidlig fase av en epidemi er 

definert av Folkehelseinstituttet: Basal smittehygiene; tidlig oppdagelse av sykdom/smittebærere ved 

hjelp av prøvetaking og ilegging av karantener eller isolasjon; reduksjon av innreise fra enkelte 

områder. 

Etableringen av kontrollpost ved Berlevåg Havn har som intensjon å skape oversikt over alle 

innreisende til Berlevåg. Oversikten brukes først og fremst til å estimere risiko for importsmitte av 

SARS-cov-2 hos de enkelte og oversikten gir den kommunale helsetjenesten muligheten til å oppdage 

potensielt smittebærende personer tidlig og ilegge disse nødvendig karantene eller isolasjon - altså 

tiltak som er anbefalt av Folkehelseinstituttet i den fasen Berlevåg Kommune nå befinner seg i. 

På denne måten vil man øke sannsynligheten for at covid-19-epidemien i Berlevåg utvikler seg i en 

hastighet som kan håndteres av den kommunale og statlige helsetjenesten, som da kan tilby kritisk 

syke mennesker med covid-10 den hjelpen de har krav på å få. 

Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder for Berlevåg 

kommune. 

 

 

 

 



 

 

Smittevernlege vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av 

hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- 

og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en 

helhetsvurdering. Etter smittevernleges vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved 

smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er 

vektlagt i vurderingen. 

Gjør avslutningsvis oppmerksom på smittevernloven § 4-1 tredje ledd hvor kommunestyret kan sørge 

for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at 

iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige. 

 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

Jakob Thorkildsen 

Kommuneoverlege/smittevernlege 

Berlevåg Kommune 

 


