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Kjære næringsdrivende på Hvaler, 
Vi ønsker alle næringsdrivende på Hvaler et riktig godt nytt år. Fjoråret bød på mange utfordringer for de fleste av 
oss, men veldig mange hadde likevel et godt år, svingte seg raskt rundt og fant gode løsninger. Nye 
samarbeidsallianser ble dannet, som vil vare inn i fremtiden, og det viser oss at samhandling er en suksessfaktor. 
 

Koronasituasjonen på Hvaler 
Nå har 2021 begynt med store begrensninger, som vi hadde håpet å slippe, men vi skal greie dette også. I den 
forbindelse ønsker vi å bidra til informasjonsflyten, og forhåpentligvis hjelpe dere i søken etter svar, hvordan 
forholde seg, og ikke minst, hvor finne riktig informasjon. 
 
På Hvaler Kommunes hjemmeside ligger mye informasjon, og første instans for kontakt er Servicetorget på 
Rådhuset, som pr i dag er stengt for besøk (foreløpig til 18. januar), men tilgjengelig på telefon. Dersom du ikke får 
svar, vil du bli oppringt så fort det er ledig kapasitet, og vet du hvilken avdeling du skal til, så bruk innvalgene.  
 

Telefontid er kl 0800-1530, og telefonnummer til Hvaler Kommune er 69 37 50 00. 
 

Avdeling Innvalg 

Areal og byggesak 1 

Tekniske tjenester og kommunale avgifter 2 

Helse og omsorg 3 

Kultur, næring og miljø 4 

Barn og unge 5 

Servicetorget 6 

 

Under finner du linker til informasjon: 
Vær oppmerksom på at informasjonen endres etter hvert som nye retningslinjer foreligger.  
 
Generell informasjon 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
1 
 
Smittesituasjon 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
2 
 
Vaksinering 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
3 
 
Gjeldende lokal forskrift 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
4 
 
Gjeldende lokale anbefalinger 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
5 
 
Regler for hele landet 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
6 
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Anbefalinger for hele landet (gjelder også for Hvaler) 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
7 
 
Nasjonale tiltak som også gjelder for Hvaler 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
8 
 
Lurer du på om du bør testes for koronaviruset? 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
9 
 
Informasjon til næringsliv, landbruk og kultur 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
10 
 
Informasjon om eiendomsskatt og kommunale gebyrer 
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/#heading-h2-
12 
 
Vi håper og tror at dagens situasjon ikke blir langvarig, men inntil videre må vi forholde oss til disse retningslinjene. 
Mye kan være gjenstand for tolkning, så er du i tvil, ta kontakt med Hvaler Kommune eller Hvaler Næringsforening 
https://www.hvalernf.no/, så skal vi hjelpe så godt vi kan. 
 
Lykke til med nytt år og nye muligheter! 
 

 
Hvaler, Januar 2021            
 
Med vennlig hilsen 
Styret i HNF 
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