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Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om 

innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 

 

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 7. september 2021 med hjemmel i 

midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av 

hensyn til folkehelsen §§ 2 og 3, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244. 

 

 

I 

 

I forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av 

hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 bokstav i, j og k oppheves.  

 

§ 3 bokstav q skal lyde: 

 

q.  utlending som har en av følgende familierelasjoner til en person 

bosatt i Norge: 

1. ektefelle, registrert partner eller samboer  

2. mindreårige eller voksne barn eller stebarn  

3. foreldre eller steforeldre  

4. mindreårige eller voksne barnebarn eller stebarnebarn 

5. besteforeldre eller stebesteforeldre 

 

§ 3 bokstav r oppheves.  

 

§ 3 bokstav s skal lyde: 

 

s.  utlending over 18 år som er i et etablert kjæresteforhold som har vart 

i minst ni måneder med en person over 18 år bosatt i Norge, har møtt 

kjæresten fysisk, og har fått innvilget søknad om innreise av 

Utlendingsdirektoratet, jf. § 5 annet ledd 

 

§ 3 bokstav w nr. 2 skal lyde: 

 

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

varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato. 

 

§ 5 annet og tredje ledd skal lyde: 

 

Utlendingsdirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til innreise til 

utlending som er i etablert kjæresteforhold med en person bosatt i Norge, 

jf. § 3 bokstav s. Tillatelsen til innreise varer frem til søknadsordningen 

avvikles. Søknad om innreise sendes Utlendingsdirektoratet på fastsatt 
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skjema. Dersom kjæresteparet ikke er omfattet av unntaket i § 3 bokstav s, 

eller ikke har oppgitt tilstrekkelig informasjon, kan søknaden avvises. 

Utlendingsdirektoratets vedtak etter denne bestemmelsen kan ikke 

påklages. 

 

Utlendingsdirektoratet kan videreformidle opplysninger om at søknad 

om innreise etter § 3 bokstav s er innvilget, avslått eller avvist til Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap. Utlendingsdirektoratet og Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap kan registrere informasjon som nevnt i 

første punktum i innreiseregisteret, jf. covid-19-forskriften § 5 b. Ved 

grensekontroll kan politiet, eller den etaten politiet har gitt myndighet, 

innhente opplysninger som nevnt i første punktum fra 

Utlendingsdirektoratets vedtaksregister eller via innreiseregisteret som 

henter opplysninger fra Utlendingsdirektoratets vedtaksregister. Slik 

innhenting kan skje ved direkte søk. 

 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 11. september 2021 kl. 24.00.  
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