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COVID-19 - Henvendelse vedrørende tilgang til svømmehallene for organisert trening under 
korona-epidemien 

 
Takk for henvendelsen. 

Vi har forståelse for at denne perioden er problematisk i forhold til den aktiviteten Norges 

svømmeforbund organiserer og takker for innspill vedrørende smitteverntiltak. 

Imidlertid er det etter covid-19-forskriften § 14 (https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470) 

klart at svømmehaller skal holde stengt. Vi har ikke fått signaler om at dette skal endres 

foreløpig.  

Rundskriv  I-5/2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet 17.04.20 utdyper dette i punkt 2.2  

2.2 Stenging av virksomheter og begrensninger i aktivitet ved virksomheter  

I covid-19-forskriften reguleres forbud mot enkelte aktiviteter og stenging av 

virksomheter, herunder enkelte kulturarrangementer og idrettsarrangementer, 

barnehager, skoler, enkelte typer serveringssteder, frisører, hudpleie, treningssentre, 

svømmehaller mv.  

Brudd på disse reglene er ulovlig og kan straffes. Reglene retter seg mot virksomhetseier 

og arrangører av aktiviteter. Forskriften gir ikke kommuner eller andre anledning til å gi 

dispensasjon.  

Departementet har blitt oppmerksom på at enkelte virksomheter som omfattes av det 

forskriftsfestede kravet om å holde stengt likevel holder åpent under henvisning til at de 

generelle anbefalingene fra Helsedirektoratet om fysisk avstand mellom personer 

overholdes. Departementet vil understreke at et forskriftsfestet påbud om å holde 

stengt ikke kan oppheves i det enkelte tilfellet ved å overholde de nasjonale 

anbefalingene om fysisk avstand.  

Dette innebærer at når forskriften § 14 bestemmer at for eksempel treningssentre skal 

holdes stengt, uten at det fremgår unntak av selve forskriften, vil det være brudd på 
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forskriften å holde treningssenteret åpent. Dette gjelder selv om det holdes en avstand 

på to meter og trening ikke skjer med flere enn fem personer til stede.  

Departementet vil løpende vurdere behovet for forskriftsendringer, basert på 

smittevernfaglige vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det kan 

derfor bli aktuelt å myke opp reglene om stenging av virksomheter over tid, og i større 

grad åpne for at virksomheter kan holde åpent dersom det er smittevernfaglig forsvarlig. 

Inntil forskriftene er endret, gjelder imidlertid forskriftens påbud om stenging også i 

slike tilfeller.  

Således er det ikke mulig å gjennomføre Norges svømmeforbunds foreslåtte endringer og tiltak 
nå. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Høegh Henrichsen e.f. 
seniorrådgiver 
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seniorrådgiver 
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