
 
Helse- og omsorgsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON 
Statsråd: Bent Høie  
  
 Ref. nr.:  
 Saksnr.: 20/1082 
 Dato:     13. mars 2020 
  

 
 
 

Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden 

1. Bakgrunn 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få 
alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er av Verdens 
helseorganisasjon erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for 
internasjonal folkehelse.  

Covid-19 har i dag ulik utbredelse i Norge. Fra 10. mars 2020 har Helsedirektoratet 
registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere 
smittekjeden for alle som blir syke.  

 

2. Vurdering  

En rekke land har den senere tid innført svært strenge restriksjoner av ulik art. I den 
nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS 
CoV-2 virus og Covid-19, og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt for hele landet.  

Helsedirektoratet vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er 
nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig 
smittevernkapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor 
som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.  

Etter Helsedirektoratets vurdering vil den samfunnsmessige nytten av smitteverntiltaket 
overstige belastningen og ulempen for de tiltaket gjelder.  

Koronaviruset er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom, og konsekvensene av et 
utbrudd i Norge er fortsatt uklare. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer at utbruddet 
av koronavirus er av en slik karakter at det er fare for at utbruddet kan true folkehelsen, 
også i Norge, og at vilkårene for når smittevernloven § 7-12 kan tas i bruk, er oppfylt. 
Forskriften foreslås vedtatt med hjemmel i smittevernloven § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd.  



Det vises til forslaget til forskrift. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare 
grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Forskriften må ses i 
sammenheng med en rekke andre tiltak som er og vil bli iverksatt. Forskriften er begrenset 
til innreise fra andre land, blant annet fordi norske myndigheter har mindre kontroll med 
og oversikt over utbrudd i andre land. Etter en nærmere risikovurdering er det i øyeblikket 
likevel ikke funnet tilstrekkelig grunn til å gi forskriften virkning for personer som kun har 
oppholdt seg i Finland og Sverige.  

Tiltaket fremstår som forholdsmessig og nødvendig ut fra en helhetsvurdering, og det 
gjelder for hele landet. For Svalbard er det gjort nødvendige tilpasninger.  

Overtredelse av forskriften kan straffes etter smittevernloven § 8-1.  

Forskriften vil bli meddelt Stortinget, jf. beredskapsloven § 3 andre ledd første punktum.  
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Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden fastsettes i samsvar med 
vedlagte forslag.  
 

 
  



Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden  
Hjemmelsfelt: Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 
(smittevernloven) § 1-2 tredje ledd og § 7-12.  
 
§ 1 Karanteneplikt 

Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal 
oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder 
også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har 
oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.  

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet 
oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller 
oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.  

 
§ 2 Unntak fra karanteneplikt 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift 
av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, 
herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. 
Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.  

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig 
unngå nærkontakt med andre personer.  

 
§ 3 Isolering  

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber 
eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager 
etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem 
eller annet egnet oppholdssted.  

Personer som har symptomer ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i 
isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke 
benytte offentlig transport til anvist sted for isolering.   

 
§ 4 Svalbard og Jan Mayen 

Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.  
Personer som er omfattet av karanteneplikten etter § 1, skal etter ankomst til 

Norge ikke reise videre til Svalbard før etter utløpet av karanteneperioden.  
Sysselmannen på Svalbard kan treffe vedtak om bruk av unntaket i § 2 på 

Svalbard under hensyn til de stedlige forholdene.  
 

§ 5 Endringer i forskriften 
Departementet kan i forskrift gjøre endringer i forskriften. 



 
§ 6 Ikrafttredelse mv.  

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 12. mars 2020 
nr. 271 om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd 
om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden.  

Forskriften har virkning for personer som har ankommet Norge etter 27. 
februar 2020. 
 


