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Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på
fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19
1. Bakgrunn
Utbruddet av 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.
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.
Det er behov for en nasjonal regulering som klargjør hvem som skal settes i karantene og
isolasjon, hva dette innebærer, unntakstilfeller og nærmere regler om straffesanksjon ved
brudd på bestemmelsene.
Flere hyttekommuner er bekymret for om deres helse- og omsorgstjeneste er dimensjonert
til å ta hånd om også hyttebeboere. Helsedirektoratet har derfor bedt folk om å bli
hjemme. Telling av antall personer i enkelte kommuner viser at mange ikke følger rådet.
2. Vurdering
Reguleringen av hvem som skal settes i karantene og hva dette innebærer bygger på de
rådene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet nylig har gitt befolkningen. Disse
rådene, som nå foreslås regulert påbud, bygger på en medisinskfaglig begrunnelse, er
nødvendige av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig
smittevernkapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.

Helsepersonell som benytter forsvarlig beskyttelsesutstyr når de har nær kontakt nmed
smittede skal ikke settes i karantene. Dette omfatter også helsepersonell uten autorisasjon,
se helsepersonelloven § 3.
Forbud mot opphold på fritidseiendommer i annen kommune enn hjemstedskommune bør
innføres for å unngå situasjoner hvor det blir svært mange personer i kommuner som ikke
har kapasitet i sin helse- og omsorgstjeneste til å håndtere svært mange syke personer
samtidig.
Tiltakene vurderes som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering gitt den
alvorlige situasjonen Norge står overfor i den nærmeste fremtid, jf. smittevernloven § 1-5.
Helse- og omsorgsdepartementet vurderer at utbruddet av koronavirus er av en slik
karakter at det er fare for at utbruddet truer 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.
Overtredelse av forskriften kan straffes etter smittevernloven § 8-1. Det er behov for
bestemmelser som legger straffenivået på et forholdsmessig nivå ved brudd på
bestemmelser om karantene, opphold på fritidseiendom og isolasjon. Loven bestemmer at
overtredelse av loven eller vedtak gitt med hjemmel i loven med bot eller fengsel inntil 2
år. Maksimalstraffen fremstår som uforholdsmessig for de aktuelle overtredelsene, og bør
reduseres til straff med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.
Forskriften vil bli meddelt Stortinget, jf. smittevernloven § 7-12 hvor det er bestemt at
beredskapsloven §§ 3 og 4 gjelder tilsvarende.
Forskriften bør kunne endres og forlenges av Helse- og omsorgsdepartementet. Det
foreslås derfor en delegasjonshjemmel i forskriften.

Helse- og omsorgsdepartementet
t i l r å r:
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer
mv. i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes i samsvar med fremlagte
forslag.

Vedlegg
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer
mv. i anledning utbrudd av Covid-19
Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern
mot smittsomme sykdommer § 4-3 og § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2
første ledd.

§ 2 Karanteneplikt
Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV2 virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt
menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15
minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har
benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.
En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet
oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet,
såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med,
unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:
a) gå på jobb eller skole
b) lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
c) ta offentlig transport
d) oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg
e) oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor
sammen med.
§ 3 Unntak fra karanteneplikt
Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av
funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2når de er på
jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner
knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og
omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste
ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. 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, jf. § 2 første ledd andre punktum.
§ 4 Isolering
Personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2 virus, skal oppholde seg i
isolering.
Personer i karantene, jf. § 2, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste
eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet
oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt
med personer i samme husstand så langt det er mulig.
Personer omfattet av første og andre ledd plikter å oppholde seg i isolasjon fra
symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.
§ 5 Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er
folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller
tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
§ 6 Straff
Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften,
straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.
§ 7 Svalbard og Jan Mayen
Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.
Sysselmannen på Svalbard kan treffe vedtak om bruk av unntaket i § 3 på Svalbard
under hensyn til de stedlige forholdene.
§ 8 Endringer i forskriften
Departementet kan i forskrift gjøre endringer i forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse. Forlengelse
Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 5 som trer i kraft når departementet
bestemmer. Forskriften gjelder frem til 1. april 2020.
Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

