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Covid-19-forskriften slik den vil fremstå etter overgang til fasen 

"En normal hverdag med økt beredskap 

 

Dette er en foreløpig versjon uten vedlegg. Endelig forskrift vil finnes på Lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470  

 

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 

§ 1 Formål 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning 

av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, og for å sikre opprettholdelse av 

tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen 

og samtidig ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester. 

Forskriften skal sikre at smitteverntiltakene som iverksettes av kommuner og statlige 

helsemyndigheter er samordnet, jf. smittevernloven § 1-1. 

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge. Den gjelder også på fartøy under 

norsk jurisdiksjon som er på reiser omfattet av § 6a bokstav c. 

Forskriften gjelder for Svalbard og Jan Mayen, men med de unntakene og tilpasningene som 

følger av § 9. 

 

§ 3 Definisjoner 

Med nærkontakt menes i denne forskriften kontakt med andre personer med mindre enn to 

meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra 

andre personer. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og 

helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid eller på reise mellom arbeids- eller 

oppdragssted og bosted eller annet fast oppholdssted. 

Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter andre ledd. 

Med vaksine menes vaksiner mot covid-19 som er EMA-godkjent. 

Beskyttet mot SARS-CoV-2 er de som: 

1. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2. 

2. har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen. 

3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra 

avisolering til 12 måneder etter prøvedato. 

Fullvaksinert mot SARS-CoV-2 er de som: 

1. har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen. 

2. har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen 
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3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en 

dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen. 

4. har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-

2 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert. 

5. ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-CoV-2 (antistoffserologi 

ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst dagen etter 

prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen. 

Med PCR-test menes PCR eller andre nukleinsyreamplifikasjonstester. 

Med kystcruise på Svalbard menes reiser med fartøy som tilbys av virksomheter som faller 

inn under definisjonen av turoperatør i forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet 

på Svalbard § 3 bokstav a, og hvor overnatting inngår som en del av reisen. 

Med kystcruise langs norsk fastlandskyst menes reise med passasjerskip som har 

lugarkapasitet til samtlige passasjerer, som seiler i henhold til et konkret tilbudt turprogram, hvor 

skipsruten innebærer minst en overnatting og hvor reisen er av minimum 24 timers varighet. Med 

kystcruise langs norsk fastlandskyst menes ikke: 

a. Skip som frakter passasjerer og gods i fast rute. 

b. Skoleskip og lignende når disse benyttes i opplæring av mannskap og medseilere. 

 

Kapittel 2. Krav om karantene og isolasjon 

§ 4 Krav om innreisekarantene 

Personer over 18 år som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt 

i vedlegg A, skal i innreisekarantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder 

som fastsatt i vedlegg A. Kommer personen via et område uten karanteneplikt forkortes 

karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området. 

Opphold om bord på skip på vei til Norge anses ikke som opphold i et område uten 

karanteneplikt. Dersom landet eller området ikke lenger omfattes av karanteneplikt etter  vedlegg 

A, oppheves karanteneplikten. 

Innreisekarantene gjelder ikke for personer som på en måte som oppført i  vedlegg D kan 

dokumentere at de: 

a. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd 

b. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra 

avisolering til 6 måneder etter prøvedato. 

 

§ 4a (Opphevet) Krav om gjennomført test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge 

 

§ 4b (Opphevet) Adgang for kommunen til å erstatte smittekarantene med testing  

 

§ 4c Testing i karantene 

Innreisekarantene etter § 4 avsluttes dersom personen kan dokumentere negativt testresultat 

ved PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Kommunen skal tilby personer som oppholder 

seg på karantenehotell, test 3 døgn etter ankomst. 

 

§ 4d Krav om testing etter ankomst til Norge 

Personer som i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge har oppholdt seg i et 

område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved 



grenseovergangsstedet i Norge. Testen skal være antigen hurtigtest. PCR-test kan kun unntaksvis 

benyttes. Personer som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til 

prøveresultatet foreligger så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet. Ved positiv 

antigen hurtigtest skal de som har oppholdt seg utenfor EØS og Schengenområdet i løpet av de 

siste 10 døgnene ta PCR-test på grenseovergangsstedet. Andre personer med positiv antigen 

hurtigtest skal ta PCR-test innen et døgn etter ankomst. Myndighetene kan i grensekontrollen gi 

anvisning på hvilken teststasjon den reisende er pliktig til å teste seg ved umiddelbart etter 

innreise." 

Personer omfattet av første ledd som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste og ikke frivillig 

forlater Norge, straffes med bøter, jf. § 24. Barn under 12 år skal ikke testes der det er 

uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. 

Første ledd gjelder ikke for: 

a.  (opphevet) 

b. personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6k første ledd 

c. personer som er unntatt karanteneplikt etter § 6a bokstav b og c, 

d. personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b første og fjerde ledd, 

e. yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport og togpersonell etter § 6b femte 

ledd, 

f. personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 

samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, dersom 

det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing, 

g. utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise 

diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort 

utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for 

ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om 

innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f, 

h. flypersonell og togpersonell etter § 6g første og andre ledd, 

i. utlendinger som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale 

forhandlinger og annet, og utlending som er en del av delegasjoner som kommer til 

Norge i henhold til Norges internasjonale forpliktelser, jf. forskrift om 

innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav m. 

j. polititjenestepersonell fra Sverige eller Finland som skal benytte norsk territorium for 

transitt, samt tolltjenestepersonell fra Sverige eller Finland som skal gjøre tjeneste i eller 

reise via Norge innenfor rammene av gjeldende grensetollsamarbeidsavtaler, jf. tolloven 

kapittel 14. 

k. personer som er unntatt karanteneplikt etter § 4 andre ledd 

l. personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6n 

m. personer som krysser grensen på et tidspunkt hvor grensemyndigheten har innført 

risikobasert grensekontroll, slik at det ikke er mulig å teste seg ved 

grenseovergangsstedet 

n. personer på kystcruise som går i land jf. § 11a. 

o. personer som er unntatt fra krav om testing ved grenseovergangssted i Norge etter § 9b.  

 

§ 5 Krav til de som skal være i innreisekarantene 

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted 

hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller 



matservering. Personer som ikke har et egnet oppholdssted som nevnt i første punktum, kan 

oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.. 

Utlendinger som har fått innreise etter forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra 

innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen eller forskrift om søknad om unntak 

fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig 

drift i grøntnæringen, skal gjennomføre innreisekarantenen på et egnet oppholdssted godkjent av 

Arbeidstilsynet etter kapittel 2A eller på karantenehotell. etter første ledd andre punktum 

Ektefeller, samboere og deres barn kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten 

krav til enerom, eget bad og eget kjøkken dersom de bor sammen i hjemlandet og reiser sammen 

inn til Norge. Tilsvarende gjelder for personer som reiser med mindreårige og som kan 

dokumentere at de er beskyttet, jf. § 3 femte ledd, på en sikker og verifiserbar måte som oppført i 

vedlegg D. 

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå 

nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en 

arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke 

offentlig transport. 

Foreldre i innreisekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden. 

Personer i innreisekarantene kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller 

lignende ankomststed til karantenestedet. De som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte 

offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. 

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust i 

karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes. Karantenetiden kan 

avsluttes ved negativ test når vilkårene i § 4c er oppfylt. 

 

§ 5a (Opphevet) Krav til de som skal være i smittekarantene 

 

§ 5b Plikt til registrering ved innreise og innreiseregistreringssystem 

Personer som i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge har oppholdt seg i et 

område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A,, skal før innreise registrere opplysninger som 

er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra 

til bedre smitteoppsporing. Det skal, på fastsatt skjema, registreres nødvendige opplysninger om 

a. navn, fødselsdato, språk, registrert bostedsland, kontaktinformasjon og fødselsnummer, 

D-nummer eller eventuell annen unik identifikator 

b. tidspunktet for planlagt innreise 

c. oppholdssted siste 10 døgn før innreise 

d. reiseinformasjon, eksempelvis transportmiddel, flightnummer og setenummer 

e. antallet i reisefølget 

f. (opphevet) 

g. oppholdssted i karantenetiden og eventuell dokumentasjon 

h. eventuelle unntak fra plikt til innreisekarantene 

i. arbeids- eller oppdragsgiver og arbeids- eller oppdragssted, dersom personen er bosatt 

utenfor Norge og kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag. 

Første ledd gjelder ikke for 

a. asylsøkere og overføringsflyktninger 

b. barn under 16 år 

c. personer som er innvilget sperret adresse 



d. utlending som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise 

diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort 

utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for 

ambassadepersonell. Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og diplomatiske 

kurerer 

e. utlending som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger 

eller annet, og utlending som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold 

til Norges internasjonale forpliktelser 

f. utenlandsk forsvarspersonell som er i eller reiser via Norge i forbindelse med trening, 

øving og operasjoner, og utenlandsk personell som leverer varer og tjenester til Forsvaret  

g. skjermingsverdig personell i norsk eller utenlandsk politi, militæret, Politiets 

sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

h. personer som nevnt i § 6g første ledd første punktum, § 6d andre ledd, § 6k første ledd 

eller § 6n 

i. polititjenestepersonell fra Sverige eller Finland som skal benytte norsk territorium for 

transitt, samt tolltjenestepersonell fra Sverige eller Finland som skal gjøre tjeneste i eller 

reise via Norge innenfor rammene av gjeldende grensetollsamarbeidsavtaler, jf.  tolloven 

kapittel 14. 

j. personer som er unntatt karanteneplikt etter § 4 andre ledd 

k. personer som er unntatt fra krav om registrering ved innreise etter § 9b. 

Personer som etter første ledd skal registrere nødvendige opplysninger i innreiseregisteret, 

skal ved innreise oppgi opplysninger om tid og sted for grensepassering til politiet eller den etaten 

politiet har gitt myndighet. Politiet eller den etaten politiet har gitt myndighet kan ved 

grensekontroll registrere opplysninger nevnt i første punktum i innreiseregisteret. Plikten etter 

første punktum gjelder ikke personer som krysser grensen på et tidspunkt hvor grensemyndigheten 

har innført risikobasert grensekontroll, slik at opplysningene ikke kan gis på grensen.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er behandlingsansvarlig for det digitale 

innreiseregistreringssystemet. 

Opplysninger kan uten hinder av taushetsplikt utleveres dersom det er nødvendig for 

a. å sikre etterlevelse av karanteneplikten 

b. smitteoppsporing og for vurdering av risiko for smittespredning 

c. testformål 

d. statistikk og analyse. 

Utlevering kan skje i form av direkte søk. 

Testpersonell ved grensestasjon og folkeregistermyndigheten kan oppdatere registeret ved å 

registrere eller rette feil ved fødselsnummer, D-nummer eller eventuell annen unik identifikator. 

Norsk helsenett SF skal få utlevert opplysninger fra registeret som er nødvendige for automatisk å 

generere unike identifikatorer som kan inngå i registeret. 

Personopplysninger skal slettes 20 dager etter det registrerte innreisetidspunktet  

 

§ 5c Nasjonalt kontrollsenter for innreisende 

Personer som ankommer Norge og som har plikt til å registrere opplysninger i 

innreiseregisteret, kan kontaktes av nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Det nasjonale 

kontrollsenteret har som formål å redusere innreisesmitte ved å veilede om og kontrollere 

etterlevelsen av test- og karantenebestemmelsene. 

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for nasjonalt kontrollsenter for innreisende. 

Opplysninger innsamlet etter § 5b kan uten hinder av taushetsplikt utleveres til Helsedirektoratet 



ved nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Helsedirektoratet ved det nasjonale kontrollsenteret 

vil også kunne få tilgang til opplysninger om covid-19-testresultater fra MSIS-registeret, jf. 

smittevernloven § 2-2 åttende ledd. Personellet ved kontrollsenteret har taushetsplikt etter 

helsepersonelloven. 

Det nasjonale kontrollsenter for innreisende vil kunne videreformidle nødvendige 

opplysninger, også fra den innreisende selv, for å sikre smittesporing og etterlevelsen av 

karanteneplikten til kommunelegene og Arbeidstilsynet. 

 

§ 5d Oppholdssted arbeids- og oppdragsgiver sørger for 

Arbeids- eller oppdragsgivere som tilbyr sine arbeids- eller oppdragstakere et oppholdssted 

under karantene, skal sørge for at oppholdsstedet er godkjent av Arbeidstilsynet etter kapittel 2A 

og tilfredsstiller kravene i § 8b første ledd. På oppholdsstedet skal det være mulig for arbeids- 

eller oppdragstakeren å unngå nærkontakt med andre, og personer i karantene skal ha enerom med 

TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. 

 

§ 5e Felles nasjonalt hjelpenummer for personer uten annen unik identifikator 

For personer som ikke fyller vilkårene for å få fødselsnummer eller d-nummer kan Norsk 

Helsenett SF automatisk generere et unikt identifikasjonsnummer kalt felles hjelpenummer. 

Hjelpenummeret kan benyttes for å få utstedt koronasertifikat, jf. smittevernloven § 4A-1 og § 

4A-2 og ved registrering i innreiseregistreringssystemet, jf. § 5b. 

For å få et hjelpenummer må personen kunne dokumentere navn og fødselsdato. 

Hjelpenummeret kan lagres sammen med personens navn og fødselsdato. Personopplysninger 

som knyttes til hjelpenummeret skal slettes av Norsk Helsenett SF senest 1. juli 2022.  

 

§ 5f Pålegg til kommuner om å sørge for tilbud om plasser på karantenehotell  

Statsforvalteren kan innenfor sitt fylke pålegge kommuner å sørge for tilbud om plasser på 

karantenehotell. Statsforvalterens myndighet til å gi pålegg skal kun benyttes etter at frivillige 

løsninger er forsøkt. Statsforvalteren skal i vurderingen blant annet legge vekt på kommunens:  

a. størrelse og egnethet 

b. tilgang på egnede hoteller 

c. geografiske plassering i forhold til grensepasseringssteder 

d. tilgang til helse- og omsorgstjenester. 

Kommuner kan klage på pålegg gitt etter første ledd etter reglene i forvaltningsloven kapittel 

VI. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er klageorgan for slike pålegg. 

 

§ 5g Kommunenes oppgaver i tilknytning til karantenehotell 

Kommuner som har ansvar for karantenehotell etter avtale med statsforvalteren eller som 

følge av pålegg etter § 5f skal: 

a. opprette eget kontaktpunkt for karantenehotellordningen 

b. påse at hotellet har oversikt over personer som er i innreisekarantene   

c. teste personer som oppholder seg på karantenehotell etter § 4c. 

Kommunens utgifter til å sørge for tilbud om plasser på karantenehotell etter § 5f og ti l å 

ivareta oppgaver etter andre ledd dekkes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

gjennom en refusjonsordning. 

 



§ 6 Fellesregler for personer unntatt karanteneplikt 

Personer som er unntatt fra karanteneplikt i medhold av § 6a til § 6j, og § 6n, skal så langt 

som mulig, unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. 

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med 

feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet av SARS-CoV-2. 

 

§ 6a Unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med 

forhøyet smitte mv. 

Følgende personer er unntatt innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden:  

a. de som ankommer Norge gjennom et område med karanteneplikt etter vedlegg A uten å 

bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn 

dem de bor sammen med. Passasjerferger som seiler fra land uten karanteneplikt som 

nevnt i vedlegg A, til et land med karanteneplikt som nevnt i  vedlegg A uten å ta om bord 

nye passasjerer, regnes ikke som offentlig transport etter denne bestemmelsen.  

b. de som ankommer Norge etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å 

avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende i områder 

i Sverige eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A, uten å bruke offentlig 

transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor 

sammen med. 

c. de som i Norge stiger på fartøy som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder 

seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om 

bord eller vært i land i utenlandsk havn. Unntaket gjelder selv om fartøyet tar om bord 

samfunnskritisk personell og personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk 

havn. Rederiet skal tilrettelegge og kunne fremlegge dokumentasjon for at de som går om 

bord holdes adskilt fra øvrige passasjerer og unngår nærkontakt med mannskapet. 

Rederiet skal kontrollere dokumentasjon fra de som går om bord i utenlandsk havn og 

fastsette et maksimalt antall passasjerer som kan være om bord for at det skal være 

smittevernfaglig forsvarlig. 

 

§ 6b Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere 

De som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i 

Sverige eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A, som ledd i reise mellom arbeidssted og 

bosted, er unntatt fra innreisekarantene dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 

a. minst hver sjuende dag, 

b. første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er mer enn sju 

døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2, eller 

c. for dagpendlere fra Sverige eller Finland, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 bokstav g: i løpet av 7 døgn etter at de sist ble 

testet i Sverige eller Finland for SARS-CoV-2 

Personer omfattet av første ledd skal ha karantene i fritiden i egen bolig eller på annet egnet 

oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Første ledd gjelder ikke for 

helsepersonell som samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste. 

Bruk av unntaket i første ledd organiseres og gjennomføres av arbeids- eller oppdragsgiveren 

i Norge. 

Elever i grunnskolen, på videregående skole og studenter som er over 18 år, og som 

dagpendler mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland fra områder med karanteneplikt 

etter vedlegg A, er unntatt fra innreisekarantene, dersom de oppfyller kravene til testregime i 



første ledd. Elever i grunnskolen som er over 18 år og pendler til Norge og bor på internat er 

unntatt fra innreisekarantene, dersom de oppfyller kravene til testregime i første ledd. 

Utdanningsinstitusjonen eller skoleeieren i Norge er ansvarlig for organisering og finansiering av 

testingen.  

Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport og togpersonell som ikke arbeider på 

godstog, som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt etter vedlegg A, er unntatt fra 

innreisekarantene ved kryssing av Norges grense i arbeidstiden. På fritiden gjelder 

innreisekarantene. 

Togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i toget i enerom som er egnet for 

overnatting. Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport kan gjennomføre  karantenen 

i fritiden i kjøretøyet i enerom som er egnet for overnatting, hvis ikke sjåføren i samme tidsrom er 

forpliktet til å ta normal ukehvil. Sjåførens mulighet til å gjennomføre karantenen i fritiden i 

kjøretøyet gir ikke rett til å gjennomføre døgn- eller ukehvil i kjøretøyet på steder der kjøretøyet 

er hjemmehørende. Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport skal bruke munnbind 

når de er ute av bilen og det kan oppstå nærkontakt med andre mennesker. 

Første til fjerde ledd gjelder ikke personer som har oppholdt seg i et annet område med 

karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A enn Sverige og Finland i løpet av de siste 10 døgnene før 

ankomst til Norge. 

Polititjenestepersonell fra Sverige eller Finland som skal benytte norsk territorium for transitt, 

samt tolltjenestepersonell fra Sverige eller Finland som skal gjøre tjeneste i eller reise via Norge 

innenfor rammene av gjeldende grensetollsamarbeidsavtaler, jf. tolloven kapittel 14, er unntatt 

innreisekarantene.  

 

§ 6c Unntak fra innreisekarantene for mannskap på passasjerskip i fast rute 

Mannskap på passasjerskip i fast rute til et område med karanteneplikt etter  vedlegg A, som 

starter arbeidet sitt i Norge og ikke forlater skipet, er unntatt innreisekarantene når de ankommer 

Norge og mønstrer av dersom: 

a. de testes for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge og tre døgn etter ankomst 

b. de unngår nærkontakt med passasjerer. 

Rederiet skal sørge for at alle personer om bord kan holde minst 1 meters avstand til personer 

i annen husstand. Passasjerskipet kan ha inntil 50 prosent passasjerkapasitetsutnyttelse.  

 

§ 6d Særskilt unntak fra innreisekarantene 

De som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner er unntatt 

fra innreisekarantene. 

De som har vært i områder med karanteneplikt jf. vedlegg A, på vegne av norske statlige 

myndigheter og av utenrikspolitiske viktige grunner, er unntatt fra innreisekarantene dersom de 

ved ankomst til Norge er fullvaksinert mot SARS-CoV-2 eller har gjennomgått covid-19 i løpet av 

de siste seks månedene. Det stilles krav om at det kan fremlegges dokumentasjon fra norsk helse - 

og omsorgstjeneste på at de er beskyttet eller fullvaksinert. Utenriksdepartementet skal på forhånd 

godkjenne bruk av dette unntaket. 

 

§ 6e Særskilt unntak fra innreisekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner 

Personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 

samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som 



gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden etter å ha 

testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.  

Helsepersonell som er beskyttet mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller 

kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR-test eller 

antigen hurtigtest ved ankomst til Norge er unntatt innreisekarantene. Arbeids- og oppdragsgiver 

plikter å godkjenne bruk av dette unntaket og innhente og vurdere dokumentasjon på at 

helsepersonellet er beskyttet mot SARS-CoV-2. 

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av 

unntakene i denne bestemmelsen i størst mulig grad unngås. 

 

§ 6f Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med 

internasjonale idrettskonkurranser eller film- og serieproduksjoner m.m. 

Følgende personer er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden fra det tidspunktet de har 

testet negativt for SARS-CoV-2 med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal utføres: 

a. norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell, som definert av NIF, Norges 

Bilsportforbund eller Norges sjakkforbund, som returnerer til Norge etter konkurranser 

eller konkurranseforberedelser i utlandet. 

b. utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell ved innreise i forbindelse 

med kvalifisering til eller deltakelse i internasjonale toppidrettsarrangementer i regi av 

eller i samarbeid med internasjonale idrettsorganisasjoner i perioden 28. august til og 

med 30. november 2021, som nevnt i vedlegg E. 

c. utenlandske landslagsutøvere som vender tilbake fra landslagsoppdrag i utlandet, er 

ansatt i norsk klubb, konkurrerer for hjemlandets landslag og har rett til å reise inn i 

Norge. 

d. de som skal arbeide med en film- eller serieproduksjon i Norge og som har fått tilsagn fra 

Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen etter  forskrift 16. desember 2015 nr. 

1684 om insentivordning for film- og serieproduksjoner. 

De som benytter seg av unntaket skal daglig ta antigen hurtigtest til innreisekarantenen er 

avsluttet. 

 

§ 6g Unntak fra innreisekarantene for flypersonell og togpersonell på godstog 

Flypersonell og togpersonell på godstog, som starter arbeidet sitt i Norge og som reiser til et 

område med karanteneplikt etter vedlegg A, uten at vedkommende forlater flyet eller toget, er 

unntatt innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden i Norge. Dersom personellet forlater flyet 

eller toget i et område med karanteneplikt etter vedlegg A, er personellet unntatt fra 

innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden dersom 

a. flypersonell testes for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge, togpersonell testes for 

SARS-CoV-2 i løpet av det første døgnet de ankommer Norge, og 

b. de deretter testes hver sjuende dag, eller på døgn åtte, ni eller ti dersom det er åtte, ni 

eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2. 

Flypersonell og togpersonell på godstog, som ankommer Norge fra et område med 

karanteneplikt etter vedlegg A og ikke skal arbeide på innenriks flygninger eller innenriks 

togtransport, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden, men har innreisekarantene på fritiden.  

 

§ 6h Innreisekarantene for arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i 

norsk havn 



Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn kan kun gjennomføre 

karantene om bord på fartøyet på enelugar. Kravet gjelder ikke for arbeidstaker i transitt i Norge 

på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til 

Norge og oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst ti døgn.  

Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn kan ta antigen hurtigtest på 

døgn 4 etter ankomst, til erstatning for PCR-test etter § 4c . Dersom testresultatet er negativt, 

bortfaller plikten til innreisekarantene.  

Arbeidstaker i transitt i Norge på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn 

etter arbeidstakerens ankomst til Norge og oppholde seg utenfor norsk sjøterritorium i minst ti 

døgn er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 på test 

tatt i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge. 

Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for organisering og gjennomføring av test i Norge. 

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle 

kommunen der personen oppholder seg, eller sist oppholdt seg dersom skipet har forlatt havnen.  

Denne bestemmelsen gjelder ikke for personer som ankommer Norge for å tiltre arbeid på 

kystcruise, skip i passasjertrafikk eller fartøy i opplag 

 

§ 6i Særlige regler om innreisekarantene for militært personell 

Forsvarspersonell som ankommer Norge fra eller for trening, øving, operasjon eller innsats 

godkjent av Forsvarsdepartementet, kan gjennomføre innreisekarantene i garnison, militærleir, 

teltleir, i felt eller lignende. Innreisekarantene kan gjennomføres i grupper på inntil 5 personer 

som er fysisk adskilt fra øvrige grupper, norske avdelinger og sivilbefolkningen. Forsvarets 

Sanitet kan i det enkelte tilfelle godkjenne at flere enn 5 personer kan inngå i gruppen, likevel 

begrenset til inntil 10 personer. Forsvarets Sanitet skal også godkjenne karanteneordningen for 

øvrig. 

 

§ 6j Unntak fra karantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående 

Personer som kan dokumentere at de har testet negativt for SARS-CoV-2 kan være unntatt 

karantene når de samme dag som gjennomført test i Norge 

a. besøker nærstående som er alvorlig syk eller døende 

b. deltar i bisettelse eller begravelse til nærstående. 

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, 

besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.  

Unntaket fra karantene gjelder kun i det tidsrom dokumentert samvær som nevnt i første og 

andre ledd gjennomføres. Karantene vil ellers gjelde. 

Personer som er unntatt karantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som 

de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt 

luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med 

SARS-CoV-2. 

Utgifter til testing dekkes av den som skal benytte seg av unntaket. 

 

§ 6k Unntak fra innreisekarantene for helsepersonell som er beskyttet mot SARS-CoV-2 

Fullvaksinert helsepersonell som ankommer Norge etter å ha hentet eller levert pasienter med 

ambulanse i utlandet gis unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden og på fritiden. Fullvaksinert 

helsepersonell fra Sverige og Finland som er ansatt i norsk helse- og omsorgstjeneste gis unntak 



fra innreisekarantene. Unntaket gjelder fra det tidspunkt arbeidsgiver informeres om at 

helsepersonellet har til hensikt å benytte unntaket. 

Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på at helsepersonellet 

er fullvaksinert mot SARS-CoV-2. 

 

§ 6l Særskilt unntak fra innreisekarantene og testing for beskyttet og fullvaksinert 

forsvarspersonell 

Forsvarspersonell som ankommer Norge fra eller for trening, øving, operasjon eller innsats 

godkjent av Forsvarsdepartementet, og som er beskyttet mot SARS-CoV-2, jf. § 3 femte ledd, er 

unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden ved negativ antigen hurtigtest tatt etter ankomst til 

Norge.  

Forsvarspersonell som ankommer Norge fra eller for trening, øving, operasjon eller innsats 

godkjent av Forsvarsdepartementet, og som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2 eller ved godkjent 

laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder 

etter prøvedato, jf. § 3 femte ledd, er unntatt fra innreisekarantene og testing etter ankomst til 

Norge. 

Forsvaret skal kontrollere dokumentasjonen på at personellet er beskyttet eller fullvaksinert 

etter første og andre ledd. 

Innreisekarantene for militært personell som er omfattet av første ledd kan gjennomføres i 

garnison, militærleir, teltleir, i felt eller lignende. Karantenen skal gjennomføres i avdeling eller i 

mindre grupper. Avdelingen eller gruppene skal være fysisk adskilt fra øvrige grupper, avdelinger 

og sivilbefolkningen. Forsvarets Sanitet skal godkjenne karanteneordningen for øvrig.  

 

§ 6m Kontroll av koronasertifikat og krav til avtale for anløp til norsk havn for passasjerskip i 

fast rute 

Passasjerskip i fast rute til Norge, kan ikke anløpe norsk havn med flere passasjerer som har 

testplikt etter § 4d enn det som følger av avtale med kommunen som har ansvar for teststasjonen i 

den havn de anløper. 

Rederiet skal sørge for at passasjerer som kan ha karanteneplikt ved ankomst til Norge, 

holdes atskilt fra passasjerer som går om bord i Norge, og som skal gå av i annen norsk havn.  

Rederiet kan kontrollere koronasertifikat for passasjerer for å oppfylle kravene i denne 

bestemmelsen. 

 

§ 6n Unntak fra innreisekarantene for brann-, rednings- og ambulansepersonell mv. 

Brann-, rednings- og ambulansepersonell og personell i Sivilforsvaret som returnerer til 

Norge fra andre nordiske land etter å ha bistått ved brann eller andre ulykker, og personell som 

transporterer nødvendig materiell o.l. for disse oppdragene, har unntak fra innreisekarantene i 

arbeidstiden fra de ankommer Norge. De som omfattes av unntaket skal teste seg for SARS-CoV-

2 med PCR-test tidligst tre døgn etter ankomsten. 

Første ledd gjelder tilsvarende for nevnte grupper som ankommer Norge fra andre nordiske 

land for slikt arbeid. 

 

§ 7 Plikt til å isolere seg ved bekreftet smitte eller ved utvikling av symptomer for personer i 

smittekarantene 



Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal isolere seg. Perioden for isolering skal 

være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i 

egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, 

med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, isolert fra andre, så langt som mulig 

også fra andre i samme husstand. 

Personer i innreisekarantene som under opphold på karantenehotell får plikt til å isolere seg 

etter første ledd, skal snarest mulig tilbys et egnet oppholdssted for gjennomføring av isolasjon av 

kommunen etter § 8. 

 

§ 8 Kommunalt tilbud om oppholdssted 

Hvis en kommune mener at boforholdene, familiesituasjonen eller andre forhold medfører at 

det ikke gir forsvarlig smittevern å isolere den smittede i hjemmet, skal kommunen t ilby opphold 

på hotell eller et annet egnet sted. 

Kommunen kan i det enkelte tilfellet bestemme at de som den smittede bor sammen med, 

isteden kan bo på hotell eller annet egnet oppholdssted som kommunen tilbyr.  

Kommunen skal i begge tilfeller dekke kostnadene ved å bo utenfor hjemmet. 

 

Kapittel 2A. Forhåndsgodkjenning av oppholdssted som benyttes av arbeids- eller 

oppdragstaker til gjennomføring av innreisekarantene 

§ 8a Godkjenning av oppholdssted til gjennomføring av karantene 

Oppholdssted som skal benyttes av arbeids- eller oppdragstaker til gjennomføring av 

innreisekarantene etter § 5 andre ledd, skal på forhånd være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er 

arbeids- eller oppdragsgiver som skal søke Arbeidstilsynet om godkjenning av oppholdsstedet. 

Søknad skal fremmes på fastsatt skjema til Arbeidstilsynet. 

 

§ 8b skal lyde:  

§ 8b Vilkår for godkjenning av oppholdssted for arbeids- eller oppdragstaker 

I søknad om godkjenning av oppholdssted skal det fremlegges dokumentasjon på at lokalene 

gjør det mulig å unngå nærkontakt med andre, og har enerom med TV og internett, eget bad og 

eget kjøkken eller matservering. Hvilken dokumentasjon og opplysninger for øvrig som kreves, 

fastsettes av Arbeidstilsynet i søknadsskjemaet. 

Søknad skal forelegges tillitsvalgte ved virksomheten, og tillitsvalgtes uttalelse skal 

vedlegges søknaden. 

Arbeidstilsynet kan som ledd i søknadsbehandlingen gjennomføre befaring i lokalene det 

søkes godkjenning for. Arbeidstilsynet kan be kommunen om bistand til slik befaring.  

 

§ 8c Vedtak om godkjenning 

Arbeidstilsynet treffer vedtak om godkjenning av oppholdssted etter dette kapittel.  

Arbeidstilsynet kan i forbindelse med slik godkjenning fastsette nærmere bestemte vilkår som 

anses nødvendig for å oppfylle kravet om at nærkontakt med andre skal unngås, for eksempel om 

bruk av fellesarealer eller krav til matservering. Det kan også settes en tidsbegrensning for 

godkjenningen. Oppholdsstedet skal godkjennes for et bestemt antall personer.  



Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt, kan Arbeidstilsynet trekke tilbake 

godkjenningen. Godkjenning kan også trekkes tilbake dersom karantene ikke gjennomføres på en 

forsvarlig måte. 

Vedtak om godkjenning og tilbakekall av godkjenning er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 

2 første ledd bokstav b. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageorgan for slike vedtak. 

Arbeidstilsynet skal, så langt det er mulig og hensiktsmessig, se hen til de til enhver tid 

gjeldende innreiserestriksjoner, og for øvrig ta samfunnsmessige hensyn, i sin prioritering av 

søknader som behandles. 

 

§ 8d Register over godkjent oppholdssted 

Arbeidstilsynet skal føre et register over oppholdssted som er godkjent etter § 8b. Registeret 

skal være offentlig tilgjengelig. 

 

§ 8e Gebyr for saksbehandling 

For behandling av søknad etter dette kapittel skal det betales et saksbehandlingsgebyr til 

Arbeidstilsynet. Gebyret skal utgjøre kr 2000 per søknad. Arbeidstilsynet kan avgjøre hva som i 

denne sammenheng skal anses som én søknad. 

 

Kapittel 3. Særskilte regler for Svalbard, reiseliv og kystcruise mv. 

§ 9 Karanteneregulering og inn- og utreiseregler for Svalbard og Jan Mayen 

Personer som er omfattet av innreisekarantene, skal etter ankomst til Norge ikke reise videre 

til Svalbard eller Jan Mayen før etter utløpet av karanteneperioden. 

Sysselmesteren på Svalbard kan treffe vedtak om at personer som ankommer Svalbard skal i 

innreisekarantene i samsvar med § 4 bokstav a. Sysselmesteren kan treffe vedtak om unntak fra 

smitte- og innreisekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell i 

viktige bedrifter eller virksomheter. Sysselmesteren kan også treffe vedtak om unntak fra 

karanteneplikt for fastboende og deres familie og nærstående dersom særlige grunner tilsier dette.  

Sysselmesteren på Svalbard kan treffe vedtak om bruk av unntakene i § 6a til § 6n på 

Svalbard under hensyn til de stedlige forholdene. 

Personer som befinner seg på Svalbard uten å være bosatt der, og som er underlagt 

innreisekarantene, kan forlate Svalbard. Karanteneplikten er heller ikke ti l hinder for videre 

utreise fra Norge. Nærkontakt med andre personer skal så langt som mulig unngås, jf. § 3.  

Utreise fra karantene på Svalbard skjer i tråd med beslutning fra Sysselmesteren på Svalbard, 

etter samråd med Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus. Sysselmesteren 

på Svalbard kan i vedtak gi pålegg om at personer som nevnt i fjerde ledd har plikt til å forlate 

Svalbard. 

 

§ 9a (Opphevet) Krav om negativ test for SARS-CoV-2 før avreise til Svalbard 

 

§ 9b Midlertidig unntak fra enkelte innreiserestriksjoner ved reise til Svalbard 

Personer som kan dokumentere at de er ansatt i Trust Arktikugol med arbeidssted i 

Barentsburg, og som med vaksinebevis (Covid-19 Vaccination Card) utstedt av 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus kan dokumentere at de er 



fullvaksinert, jf. § 3 sjette ledd, er fra 15. august 2021 til og med 30. september 2021 unntatt fra 

følgende krav når de ankommer Norge for videre reise til Svalbard: 

a. krav om innreisekarantene, jf. § 4, 

b. testing for SARS-CoV-2 ved grenseovergangssted i Norge, jf. § 4d, 

c. krav om registrering ved innreise, jf. § 5b.  

Dokumentasjonen som nevnt i første ledd skal være på norsk eller engelsk. 

 

§ 10 (Opphevet) Krav til gjennomføring av reiselivsaktiviteter og begrensning i beleggsutnyttelse 

for hoteller og overnattingssteder på Svalbard 

 

§ 10a Krav til gjennomføring av kystcruise på Svalbard 

Ved mistanke om, eller bekreftede tilfeller av SARS-CoV-2 om bord på kystcruise på 

Svalbard, jf. § 3 åttende ledd, skal fartøyet gå med passasjerer til fastlandet eller hjemmehavn. 

 

§ 11 (Opphevet) Krav til gjennomføring av kystcruise langs norsk fastlandskyst 

 

§ 11a Ilandstigning fra kystcruise på Svalbard eller langs norsk fastlandskyst 

Passasjerer og mannskap på kystcruise på Svalbard eller langs norsk fastlandskyst, jf. § 3 

åttende og niende ledd, kan ikke gå i land på Svalbard eller norsk fastland dersom: 

a. kystcruiset har oppstart i et land med karanteneplikt, jf. vedlegg A 

b. fartøyet underveis har tatt om bord personer som har oppholdt seg i land med 

karanteneplikt, inkludert mannskap og passasjerer som underveis har gått i land, jf. 

vedlegg A 

c. noen om bord ved ombordstigning var omfattet av karanteneplikten etter § 4. 

Forbudet i første ledd gjelder ikke for personer under 18 år, eller personer som på en måte 

som oppført i vedlegg D kan dokumentere at de: 

a. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd 

b. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra 

avisolering til 6 måneder etter prøvedato. 

Ved ilandstigning skal rederiet kontrollere koronasertifikatet og at vilkårene etter denne 

bestemmelsen er oppfylt. 

 

§ 11b Unntak fra karanteneplikt for mannskap på kystcruise 

Karanteneplikten etter § 4 gjelder ikke for mannskap som skal mønstre av fra skip som tilbyr 

kystcruise på Svalbard eller langs norsk fastlandskyst, jf. § 3 åttende og niende ledd, mens de er 

under reise for å foreta mannskapsbytte og i tiden de er i arbeid i forbindelse med 

gjennomføringen av mannskapsbyttet. Mannskap som skal mønstre på skip som tilbyr kystcruise 

på Svalbard eller langs norsk fastlandskyst, må ha gjennomført innreisekarantene, med mindre de 

omfattes av unntakene fra karanteneplikten. Dersom mannskapet skal gjennomføre 

innreisekarantene, kan karantene ikke gjennomføres om bord på skipet. 

 

Kapittel 4. Opplærings- og utdanningsvirksomhet 

§ 12 (Opphevet) Stenging av opplærings- og utdanningsvirksomhet 

 



§ 12a (Opphevet) Åpen virksomhet ved barnehager, skoler og annen opplærings- og 

utdanningsvirksomhet 

 

§ 12b (Opphevet) Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift 

 

§ 12c (Opphevet) Kommunens myndighet til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, 

skoler og andre utdanningsinstitusjoner 

 

§ 12d (Opphevet) 

 

Kapittel 5. Forbud mot arrangementer, stenging av virksomheter, og krav til 

smittevernfaglig drift 

§ 13 (Opphevet) Definisjon av arrangement 

 

§ 13a (Opphevet) Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

 

§ 13b (Opphevet) Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer 

 

§ 13c (Opphevet) Krav til avstand på arrangementer 

 

§ 13d (Opphevet) Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer 

 

§ 13e (Opphevet) Arrangementer med koronasertifikat og testkrav 

 

§ 14 (Opphevet) 

 

§ 14a (Opphevet) Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder 

 

§ 15 (Opphevet) Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for virksomheter som tilbyr frisør-, 

hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. 

 

§ 15a (Opphevet) Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv. 

 

§ 15b (Opphevet) Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter 

 

§ 15c (Opphevet) Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av varemesser og 

midlertidige markeder 

 



§ 15d (Opphevet) 

 

§ 15e (Opphevet) 

 

§ 16 (Opphevet) Krav til enkelte helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten 

 

Kapittel 5A. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – særlig høyt tiltaksnivå 

§ 16a (Opphevet) Kapitlets virkeområde 

 

§ 16b (Opphevet) Stenging av virksomheter 

 

§ 16c (Opphevet) Forbud mot arrangementer 

 

§ 16d (Opphevet) Påbud om hjemmekontor 

 

§ 16e (Opphevet) Skjenkestopp 

 

§ 16f (Opphevet) Opplærings- og utdanningsinstitusjoner 

 

§ 16g (Opphevet) Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 

 

§ 16h (Opphevet) Plikt til å bruke munnbind 

 

Kapittel 5B. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå 

§ 17 (Opphevet) Kapitlets virkeområde 

 

§ 17a (Opphevet) Stenging av virksomheter 

 

§ 17b (Opphevet) Forbud mot arrangementer 

 

§ 17c (Opphevet) Påbud om hjemmekontor 

 

§ 17d (Opphevet) Skjenkestopp 

 

§ 17e (Opphevet) Opplærings- og utdanningsinstitusjoner 

 



§ 17f (Opphevet) Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 

 

§ 17g (Opphevet) Plikt til å bruke munnbind 

 

§ 17h (Opphevet) Bruk av koronasertifikat 

 

Kapittel 5C. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – noe høyt tiltaksnivå 

§ 18 (Opphevet) Kapitlets virkeområde 

 

§ 18a (Opphevet) Stenging av virksomheter 

 

§ 18b (Opphevet) Påbud om hjemmekontor 

 

§ 18c (Opphevet) Skjenkestopp 

 

§ 18d (Opphevet) Opplærings- og utdanningsinstitusjoner 

 

§ 18e (Opphevet) Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 

 

§ 18f (Opphevet) Plikt til å bruke munnbind 

 

§ 18g (Opphevet) Bruk av koronasertifikat 

 

Kapittel 5D. Kommuner som selv har vedtatt tiltak tilsvarende kapittel 5B eller 5C 

§ 19 (Opphevet) Bruk av koronasertifikat i kommuner med forsterkede smitteverntiltak 

 

§ 19a (Opphevet) 

 

§ 19b (Opphevet) 

 

§ 19c (Opphevet) 

 

§ 19d (Opphevet) 

 

§ 19e (Opphevet) 

 

Kapittel 6. Særlige regler om helsepersonell 



§ 20 Lisens som helsefaglig student 

Lisens etter helsepersonelloven § 49 kan etter søknad gis for å bidra til at studenter, elever og 

lærlinger som er under utdanning i en helse- og sosialfaglig utdanning skal kunne gi helsehjelp 

som helsepersonell utenfor helsefaglig opplæring i arbeidet mot covid-19. 

Lisens kan utstedes til studenter, elever og lærlinger som er under utdanning i Norge eller et 

annet EØS-land i et av yrkene som nevnt i helsepersonelloven § 48 første ledd, er i siste 

opplæringsår av utdanningen og har påbegynt eller skal påbegynne praksisdelen av utdanningen. 

Lisens kan bare gis til de som er skikket ut fra lisensens art og omfang. 

Lisensen kan begrenses i tid, til en bestemt stilling, til visse typer helsehjelp eller på annen 

måte. 

Helsedirektoratet kan trekke tilbake lisenser gitt etter dette kapitlet når det ikke lenger er 

behov for personellet i arbeidet mot covid-19. 

Lisens etter denne bestemmelsen kan ikke gis til søkere som er under utdanning i medisin og 

farmasi. Lisens til disse gis etter forskrift om lisens til helsepersonell kapit tel 1. 

 

§ 21 Klage 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er klageorgan for vedtak etter § 17a. 

 

Kapittel 7. Egenandel, tilsyn, straff, endringer og ikrafttredelse 

§ 22 Egenandel ved tilbud om opphold på karantenehotell i karantenetiden 

Privatpersoner som gjennomfører innreisekarantene på karantenehotell, skal betale en 

egenandel på 500 kroner per døgn. Har en person en arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, skal 

denne betale egenandelen på 500 kroner per døgn. 

Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 

10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn. 

Norske statsborgere som returnerer fra studieopphold i utlandet, skal ikke betale egenandel 

for å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell ved returreisen. Det samme gjelder for 

norske statsborgere over 18 år som returnerer fra videregående opplæring i utlandet.  

Personer som evakueres fra Afghanistan skal ikke betale egenandel for å gjennomføre 

innreisekarantene på karantenehotell. 

 

§ 23 Tilsyn 

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i kapittel 2 overholdes. Kommunen kan gi 

pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 3. I Longyearbyen føres tilsyn av 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus. 

 

§ 24 Straff 

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med 

bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. Overtredelse av § 4d og § 

5b straffes med bot og bare når overtredelsen er skjedd uten rimelig grunn. Overtredelse av  § 

8 skal ikke straffes. 

 

§ 25 Endringer og forlengelse av forskriften 



Helse- og omsorgsdepartementet kan i forskrift forlenge, oppheve og gjøre endringer i 

forskriften. 

Justis- og beredskapsdepartementet kan i forskriften her fastsette krav til gjennomføringen av 

karantenehotellordningen og om at arbeidsgiver og den enkelte skal dekke en andel av 

oppholdsutgiftene. 

Arbeids- og sosialdepartementet kan i forskrift oppheve og gjøre endringer i kapittel 2A. 

 

§ 25a Gjennomføring av forordning (EU) 2021/953 

EØS-avtalen vedlegg V nr. 10 og VIII nr. 11 (forordning (EU) 2021/953) om en ramme for 

utstedelse, kontroll og godtakelse av samvirkende covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og 

restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien 

gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg V og VIII, protokoll 1 og 

avtalen for øvrig. 

 

[…] 

 

Vedlegg mv. inntas ikke her.  


