
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Anmelder brudd på 
innreisebestemmelsene 
 

Lyngdal kommune politianmelder nå et tilfelle av brudd på innreise- 

og karantene-bestemmelsene. 

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

avdekkede brudd på covid19-forskriften. Fredag ettermiddag ble den første 

anmeldelsen utferdiget. Den er knyttet til det siste smittetilfellet i Lyngdal, hvor en 

person med bostedsadresse annet sted i landet valgte å reise til Lyngdal etter 

hjemkomst fra utlandet. Denne personen overholdt ikke 24-timers regelen for testing, 

og har i tillegg 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, 
ble heller ikke isolasjonsbestemmelsene overholdt. 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune finner dette så graverende at det nå blir innlevert 

politianmeldelse på forholdet. 

 

Smittestatus 

Siste oppdaterte tall fra luftveisklinikken forteller at det så langt i 2021 er blitt testet 
956 personer i Lyngdal. 374 av disse er testet inneværende uke. 

• Antall aktivt smittede og isolerte personer er per fredag 15. januar 3. To personer 

gikk ut av isolasjon i dag. 

• Antall personer i karantene er 69. 

• Antall innbyggere i innreise-register: 81. På disse gjennomføres det nå 

stikkprøver for å kontrollere at innreise- og karantenebestemmelsene 

overholdes. Ifølge lederen av smittesporingsteamet, Ronny Bjørnevåg, er det en 

utfordring at mange ikke tar telefonen. Så oppfordringen er klar. Dersom det 

ringer fra et ukjent nummer, vær så vennlig å svar. Det kan være 

smittesporingsteamet som ringer. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 
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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 fredag 15. januar 2021 
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