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          Hamar, 27.04.2020 

 

Til campingplasser i Hamarregionen 
vedrørende SARS-Cov-2 
 

Generelt 

I forbindelse med Covid-19-pandemien har det vært laget en del nasjonale retningslinjer, men campingplasser 

har ikke vært omfattet av dette. Vurderinger rundt campingplasser har derfor måttet bli gjort ute i de enkelte 

kommunene. Det har vært gjort ulike vurderinger fra kommune til kommune avhengig av antall 

campingplasser, forventet besøkstall m.m. I to av kommunene i Hamarregionen har det vært fattet vedtak 

etter smittevernloven om stengning av sanitæranlegg. Disse vedtakene har nå utløpt, eller utløper innen få 

dager.  

Dette skrivet sendes ut til alle kommunenes campingplasser, og er ment som en huskeliste til bruk ved 

vurderinger rundt åpning. Det må understrekes at den enkelte virksomhet har ansvar for at driften 

gjennomføres forsvarlig og etter de gjeldende lover og anbefalinger, og for å holde seg oppdatert på eventuelle 

nye anbefalinger som eventuelt måtte komme til bransjen. 

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen v/ miljørettet helsevern har tilsynsmyndighet for 

campingplasser, og kan kontaktes ved behov for rådgivning. 

 

Kommuneoverlegenes anbefalinger 

Til grunn for anbefalingene våre ligger at vi fortsatt ser tilfeller med Covid-19 uten kjent smittekilde, og at vi 

forventer en økning i smittetall fremover i forbindelse med gradvis gjenåpning av samfunnet. Vi vurderer at 

felles sanitæranlegg/fellesarealer på campingplasser er områder med økt risiko for smittespredning på grunn 

av potensielt mange brukere fra ulike områder og mange felles kontaktpunkter. 

1. Vi anbefaler at sanitæranlegg og andre lokaler ment for fellesbruk fortsatt holdes stengt ut mai 

måned. 

2. Dersom campingplassene ønsker å gjenåpne sanitæranlegg helt eller delvis må det være under 

forutsetning av at helsemyndighetenes smittevernregler følges opp på en slik måte at det er forsvarlig. 

Se Fylkesmannens anbefalinger under for en gjennomgang av aktuelle råd og lovverk. 

3. Det bør legges til rette for tilgang på henting av rent vann og tømming av toaletter/avløpsvann på en 

slik måte at det blir færrest mulig felles berøringspunkter, god mulighet for håndvask eller 

hånddesinfeksjon.  

4. Det bør henges opp plakater med informasjon om smittevern (hånd- og hostehygiene), grupper på 

maks. 5 personer, minst 2 meters avstand mellom personer. 

5. Både ansatte og gjester må minnes om at de ved luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke må 

oppholde seg i fellesarealer. 

6. Virksomhetens renholdsplan må oppdateres med særlig fokus på berøringspunkter. Vurderinger rundt 

hyppighet av renhold må baseres på hyppighet av bruk. Som et eksempel anbefales det i skoler og 

barnehager rengjøring av toaletter og vannkran/håndvask 4 ganger daglig. 

 

 

https://www.hamar.kommune.no/category1606.html
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Fylkesmannens anbefalinger 

I Helsedirektoratets koronaveileder, kapittel 6, gis råd om avstand mellom personer og samling i grupper. Det 

heter her: 

«Helsedirektoratet anbefaler 

 Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer som lever sammen 

til vanlig. 

 Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke 

personer i samme husstand. 

I lokaler hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne (som butikker og 

apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter. 

Risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er.» 

Folkehelseinstituttet har laget «Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21.4.2020». Det heter her:                 

«Det er fortsatt er et godt smitteverntiltak å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med 

tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. (….). Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde 

seg til de generelle rådene: (her gjengis kun noen av rådene) 

 Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta (det samme må gjelde 

campingplass og utleiehytter, vår tilføyelse) 

 Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. 

Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med. 

 Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du 

trenger hjemmefra (må også gjelde kiosker ol. på campingplasser, vår tilføyelse).» 

De som driver campingplass bør se på Helsedirektoratet sin koronaveileder «Råd til all varehandel, inkludert 

dagligvarehandel», som finnes i kapittel 9 i veilederen. Det heter her at man må unngå tett kø i eller ved 

butikker (må også gjelde resepsjon og kiosk på en campingplass). De refererer også til Mattilsynet som 

anbefaler at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter 

som dørhåndtak. Sunn fornuft tilsier at prinsippet om styrket renhold må gjelde kiosker og alle 

fellesrom/toaletter/dusjrom på en campingplass. Se Folkehelseinstituttets «Rengjøring og desinfeksjon ved 

Covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten» og «Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter». 

Dersom en campingplass har matservering må de også forholde seg til forskrift om smitteverntiltak mv ved 

koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 15 som lyder: 

«Serveringsteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At 

grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell 

kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene 

blir overholdt. 

Servering av mat skal ikke skje som buffet.» 

Evt. serveringssteder på campingplass som ikke serverer mat skal holdes stengt, jf. covid-19-forskriften § 14. 

Se også NHO Reiseliv sin «Veileder for smittevern i reiselivet», publisert 20.4.2020. Her understrekes det at det 

er et generelt krav om god hygiene og godt renhold. «Det må utarbeides særskilte rutiner for hvordan 

smittevern skal ivaretas, og man må sørge for at rutinene etterleves», heter det i denne veilederen. Veilederen 

inneholder også en rekke praktiske råd for bedrifter innen reiselivet. 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter
https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-om-fritidsreiser-innenlands-som-gjelder-fra-21.-april/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/?term=&h=1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/nyhet/2020/smittervernregler-i-reiselivet/
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Kommunelegen i den enkelte kommune kan i tillegg til dette innføre restriksjoner med hjemmel i 

smittevernloven § 4-1, herunder stengning av campingplasser. 

 

Linker til aktuelt informasjonsmateriell 

Plakat om vaner som forebygger smitte: https://www.fhi.no/publ/2020/vaner-som-forebygger-smitte/ 

Plakater fra Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-

krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell  

Plakat om håndhygiene: https://www.fhi.no/publ/plakat/gjor-du-det-ofte-nok/ 

 

https://www.fhi.no/publ/2020/vaner-som-forebygger-smitte/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell
https://www.fhi.no/publ/plakat/gjor-du-det-ofte-nok/

