
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Tar henleggelse  
til etterretning 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune stiller seg undrende til at politiet 

har valgt å henlegge kommunens anmeldelse av det som oppfattes 

som et grovt brudd på smittevernloven. Men har besluttet å ta 

henleggelsen til etterretning. 

Kriseledelsen bestemte i møte torsdag 14. januar å konsekvent politianmelde alle 

avdekkede brudd på covid19-forskriften. Dagen etter ble den første anmeldelsen 

utferdiget og oversendt politiet.  

Anmeldelsen var knyttet til en person med bostedsadresse annet sted i landet og som 

valgte å reise til Lyngdal etter hjemkomst fra utlandet. Kriseledelsen hadde skjellig 

grunn til å anta at denne personen ikke overholdt 24-timers regelen for testing, og heller 

ikke overholdt karantene-bestemmelsene ved innreise til Norge. Etter å ha fått positivt 

resultat på første test, som ble tatt ved luftveisklinikken i Lyngdal, mener kriseledelsen 

at heller ikke isolasjonsbestemmelsene ble overholdt. 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune fant alt dette så graverende at saken ble anmeldt. 

Politiet har nå avsluttet etterforskningen, og saken er henlagt på bakgrunn av bevisets 
stilling. 

På møtet tirsdag 9. februar besluttet kriseledelsen å ikke påklage saken til 

Statsadvokaten, men ta henleggelsen til etterretning. Men uttrykker samtidig noe 

undring over at det som fra kriseledelsens side oppfattes som grove brudd på 
smittevernloven ikke blir påtalt. 

Imidlertid mener kriseledelsen denne første anmeldelsen er et såpass kraftig signal ut at 

den i seg selv vurderes å ha en allmennpreventiv virkning. Kriseledelsen er også klar på 

at tilsvarende brudd på smittevernforskriften i framtiden konsekvent vil bli anmeldt, 

uavhengig av denne henleggelsen. 

Smitte- og vaksinestatus 

Det er ikke påvist nye smittetilfeller i Lyngdal. Antall smittede personer er null, og antall 

personer i karantene er null. 
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Men kriseledelsen er klar på at situasjonen fort kan snu. Sammenlignet med en del andre 

steder i landet, er Lyngdal nå heldig stilt når det gjelder smittetrykk. Men det er langt fra 

over. Kriseledelsen anmoder derfor innbyggerne om fortsatt å følge smittevernreglene 

og ikke senke skuldrene.  

Vaksinearbeidet i Lyngdal er kommet godt i gang, og som nevnt i innbyggermelding 

sendt ut før helgen er vaksineringen av beboere på institusjon på det nærmeste sluttført. 

Rundt 20 prosent av de ansatte på Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter er så 

langt vaksinert. Sist uke ble det satt 178 doser med covid19-vaksine i Lyngdal. 

• Denne uken mottar Lyngdal kommune 126 nye doser, mens det kommende uke 

er ventet å ankomme 132 doser.  

• Av disse til sammen 258 dosene skal rundt 20 prosent forbeholdes 

helsepersonell. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 

06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser kan rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller 
epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal tirsdag 9. februar 2021 
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