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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 20. oktober 2020 med hjemmel i midlertidig lov 

19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen §§ 1 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: 

 

§ 1 ny bokstav i og j skal lyde: 

 

i. EØS-borger bosatt i tredjeland, som kan dokumentere oppholdssted for 

gjennomføring av innreisekarantene i tråd med covid-19-forskriften § 5 fjerde ledd 

 

j. ektefelle, registrert partner, samboer eller mindreårige eller voksne barn eller 

stebarn til EØS-borger som nevnt i bokstav i, når disse reiser til Norge sammen 

med eller slutter seg til EØS-borgeren i Norge og kan dokumentere oppholdssted for 

gjennomføring av innreisekarantene i tråd med covid-19-forskriften § 5 fjerde ledd 

 

§ 3 bokstav q og ny bokstav u skal lyde: 

q. utlending som kan dokumentere oppholdssted for gjennomføring av 

innreisekarantene i tråd med covid-19-forskriften § 5 fjerde ledd, og som har 

følgende familierelasjon til en person bosatt i Norge: 

- ektefelle, registrert partner eller samboer 

- mindreårige eller voksne barn eller stebarn 

- foreldre eller steforeldre 

- mindreårige eller voksne barnebarn eller stebarnebarn 

- besteforeldre eller stebesteforeldre 

- etablert kjæresteforhold med minimum ni måneders varighet der partene har 

møtt hverandre fysisk, samt kjærestens mindreårige barn 

 

u. ektefelle, registrert partner, samboer eller mindreårige eller voksne barn eller 

stebarn til norsk borger som er bosatt i utlandet, når disse reiser på besøk til Norge 

sammen med den norske borgeren eller slutter seg til denne i Norge, og kan 

dokumentere oppholdssted for gjennomføring av innreisekarantene i tråd med 

covid-19-forskriften § 5 fjerde ledd 

 

 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470/§5
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470/§5
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470/§5
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470/§5


 

2 
 

II 

 

Forskriften trer i kraft 21. oktober 2020.  


