
 

 

 

Forskrift om endringer i covid-19-forskriften 

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 
nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-3 og § 4-3 a, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 
om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 20.  

 

I 

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 5 skal lyde: 
 
§ 5 Krav til de som skal være i innreisekarantene 

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. 
Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for personer som: 
a.   ved innreisen kan dokumentere at de er bosatt eller har fast bopel i Norge, og som 

oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted 
b.   ved innreisen kan dokumentere at de er gift med eller har felles barn med en 

person som har fast bopel i Norge, og skal ha innreisekarantene i boligen til 
ektefellen eller den andre forelderen. Unntaket gjelder også for mindreårige barn 
til personer nevnt i første punktum 

c.   kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag og som ved innreisen kan 
fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet 
oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med 
TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering  

d.   har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, og har et egnet 
oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget 
bad, og eget kjøkken eller matservering, og ved innreisen kan fremlegge 
bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller vilkårene fra den som stiller 
oppholdsstedet til disposisjon 

e.   søker asyl eller er overføringsflyktning  
f.   kan dokumentere at de er unntatt etter §§ 6 b sjette ledd eller 6 i. 
Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i 

innreisekarantene på samme oppholdssted etter andre ledd bokstav d og uten krav om 
enerom.  

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. 

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. 



 

 

Kommunen skal tilby personer som oppholder seg på karantenehotell, muligheten til å 
teste seg for SARS-CoV-2 i karantenetiden. 

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i 
karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes. Selv om testen er 
negativ, skal de fortsatt være i karantene resten av karantenetiden. 
 
§ 5 a første ledd skal lyde: 
 

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i eget hjem, eller på annet egnet 
oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og 
eget kjøkken eller matservering. De kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller 
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 
 
§ 6 b første ledd bokstav b skal lyde: 
 

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. 

 
§ 6 b nytt sjette ledd skal lyde: 
 

Yrkessjåfører i langtransport og togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i 
enerom i kjøretøyet eller toget som er egnet for overnatting. 
 
Ny § 6 i skal lyde: 
 
§ 6 i Særlige regler om innreisekarantene for militært personell 

Utenlandsk militær avdeling som ankommer Norge for trening, øving eller operasjon 
godkjent av Forsvarsdepartementet, kan gjennomføre karantenen i garnison, militærleir, 
teltleir, i felt eller lignende. Karantenen kan gjennomføres i grupper på inntil 40 personer 
som er fysisk adskilt fra øvrige grupper, norske avdelinger og sivilbefolkningen. 
Karanteneordningen skal godkjennes av Forsvarets Sanitet.  
 
Ny § 6 j skal lyde: 
 
§ 6 j  Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos 
nærstående  

Kommunelegen kan gi dispensasjon fra innreisekarantene til personer som kan 
dokumentere at de skal 

a. besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende 
b. delta 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. 
Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle 

formålet det søkes dispensasjon for. Karantene vil ellers gjelde. 



 

 

Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene 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. 

Personer som innvilges dispensasjon etter denne bestemmelsen bør så langt det er 
mulig testes for SARS-CoV-2. 
 
§ 7 skal lyde: 
 
§ 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 eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted som nevnt i § 5a 
første ledd, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand. 

Personer som er i smittekarantene, jf. § 4 bokstav b og utvikler symptomer på covid-
19 skal også isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar foreligger. 

Personer i innreisekarantene som under opphold på karantenehotell får plikt til å 
isolere seg etter første og andre ledd, skal snarest mulig tilbys et egnet oppholdssted for 
gjennomføring av isolasjon av kommunen etter § 8. 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft 13. desember 2020 kl. 17:00.  

Personer i innreisekarantene på karantenehotell på tidspunktet for ikrafttredelsen, og som 
ønsker å forflytte seg til nytt karantenested som fyller vilkårene i § 5 andre ledd, kan 
bruke offentlig transport til det nye karantenestedet. Arbeidstakere som har påbegynt 
karantene på et oppholdssted som ble ansett egnet etter tidligere regler, kan oppholde seg 
der ut karantenetiden. 

 

 


