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MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJONS FRA MIDLERTIDIG 
FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK – ALVDAL KOMMUNE - INNLANDET  
 
Delegert vedtak nr.: 43/21 
  
Saksdokumenter: 
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, Innlandet, vedtatt av formannskap i 
sak 48/21 den 22. mai 2021. 
 
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, Innlandet, vedtatt av kommunestyret i 
sak 43/21 den 27. mai 2021. 
 
Saksopplysninger: 
Gjeldende Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, Innlandet, for perioden 25. 
mai – 30. mai sier: 
§ 3. Stenging av virksomheter 
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:  

a.  Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, 
nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og 
ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet (Take away). Serveringssteder på 
hoteller kan servere mat til overnattende gjester. Bensinstasjoner, innendørs bespisning, 
mat og drikke som selges skal ikke nytes på stedet. Sittegrupper tas ut av bruk 

videre sier: 
§ 6. Skjenkestopp  
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve 
skjenkebevillingen. 
 
Vedtatt Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, Innlandet, for perioden 31. 
mai – 30. juni sier: 
§ 6. Skjenkestopp  
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve 
skjenkebevillingen. 
 



Vår ref. : 21/962-13 2

Det regionale smitteutbruddet er blitt fulgt opp gjennom omfattende felles tiltak og tydelige 
strategier i kommunene som er berørt. En nedstenging av samfunnet fastsatt i lokal forskrift 
jamfør kap. 5 A i den sentrale Covid-19 forskriften, en forsiktig gjenåpning med lokale forskrifter 
henholdsvis i tråd med kap. B og til slutt kap. C i nevnte nasjonale forskrift med mål om å åpne 
samfunnet i tråd med de generelle nasjonale tiltakene fra og med 7. juni. I de lokale forskriftene 
ligger det stenging av serveringsvirksomheter til og med 30. mai og full skjenkestopp til og med 
6. juni. 
 
Alvdal kommune, kommunelegen har ved delegert vedtak 154/21 gitt Frich`s Hotel og Spiseri 
Alvdal AS dispensasjon fra gjeldene Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, 
Innlandet, for perioden 25. mai – 30. mai, § 3 bokstav a. 
 
Saksvurdering: 
Tynset kommune, formannskapet har i dag 28. mai fattet slikt vedtak: 
Det vises til «Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Tynset kommune, Innlandet», vedtatt i 
ekstraordinært formannskap 23.05.2021 med gyldighet fra og med tirsdag 25.05.2021 til og med 
søndag 30.05.2021.  
 
Smittesituasjonen har utviklet seg positivt, og på den bakgrunn oppheves § 3 litra a med 
virkning fra fredag 28.05.2021 kl. 12.00. Serveringssteder åpnes, og alkoholservering til mat 
tillates fram til kl. 22.00.  
 
Det forutsettes at serveringsstedene praktiserer smittevernreglene i hht. til nasjonale og lokale 
regler. Dersom smittesituasjonen skulle forverre seg, kan formannskapet på kort varsel 
iverksette ny nedstengning.  
 
Endring i forskrift av 28.05.2021: § 6 Serveringssteder som har skjenkebevilling etter 
alkoholloven kap. 4 og 5, kan skjenke alkohol til mat fram til kl. 22.00.  
 
Kommunelegen i Alvdal mener det ikke er forholdsmessighet i en strengere inngripen mot denne 
næringen lokalt i Alvdal kommune enn det som blir gjeldende i Tynset kommune som 
regionsenter. Ulik begrensning for bransjen vil også kunne medføre økt mobilitet og bevegelse i 
befolkningen på tvers av kommunegrenser som ikke er ønskelig slik smittesituasjonen er. 
 
Med bakgrunn i dette vil kommunelegen i Alvdal gi serveringsbedrifter i kommunen dispensasjon 
fra gjeldende Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, Innlandet, for perioden 
25. mai – 30. mai § 3. Stenging av virksomheter og § 6. Skjenkestopp slik: 
Serveringssteder kan åpnes fra fredag 28.05.2021 kl. 12.00, alkoholservering til mat tillates 
fram til kl. 22.00.  
 
Det gis videre dispensasjon fra midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, 
Innlandet, for perioden 31. mai – 6. juni § 6 Skjenkestopp: 
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kap. 4 og 5, kan skjenke 
alkohol til mat fram til kl. 22.00. 
 
VEDTAK 

1. Serveringsbedrifter i Alvdal kommune gis følgende dispensasjon fra gjeldende Midlertidig 
forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, Innlandet, for perioden 25. mai – 30. mai 
slik: 
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- Serveringssteder tillates åpnet fra fredag 28.05.2021 kl. 12.00, alkoholservering til 
mat tillates fram til kl. 22.00.  

2. Serveringsbedrifter i Alvdal kommune gis følgende dispensasjon fra gjeldende Midlertidig 
forskrift om smitteverntiltak, Alvdal kommune, Innlandet, for perioden 31. mai – 6. juni 
slik: 
- Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kap. 4 og 5, kan skjenke 

alkohol til mat fram til kl. 22.00. 
 

3. Det forutsettes at serveringsstedene praktiserer smittevernreglene i hht. til nasjonale og 
lokale regler. 

4. Dersom smittesituasjonen skulle forverre seg, kan kommunelegen trekke dispensasjonen 
tilbake. 

5. Dispensasjonene begrunnes med at det anses som uforholdsmessig å pålegge denne delen 
av næringslivet i Alvdal kommune strengere tiltak enn det som en i regionen for øvrig og 
Tynset kommune som regionsenter og tyngdepunkt for smitteutbruddet gjør. Det er et 
mål å redusere mobiliteten og bevegelser på tvers av kommunegrenser slik 
smittesituasjonen er. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Håkon Spæren Henningsen 
kommunelege 1 
  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
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