
Forskrift om endringer i covid-19-forskriften 

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 

om vern mot smittsomme sykdommer § 4-3 første og andre ledd, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 

470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 25. 

 

I 

 

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjøres 

følgende endringer: 

 

§ 4a tredje ledd bokstav r og ny bokstav s og t skal lyde: 

r. polititjenestepersonell fra Sverige eller Finland som skal benytte norsk territorium for 

transitt, samt tolltjenestepersonell fra Sverige eller Finland som skal gjøre tjeneste i eller 

reise via Norge innenfor rammene av gjeldende grensetollsamarbeidsavtaler, jf. tolloven 

kapittel 14 

s. personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6 n 

t. norsk polititjenestepersonell som returnerer fra tjenesteoppdrag. 

 

§ 4d tredje ledd bokstav k og ny bokstav l skal lyde: 

k. personer som er unntatt karanteneplikt etter § 4 tredje ledd 

l. personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6 n. 

 

§ 5 andre ledd bokstav e, bokstav h og ny bokstav i skal lyde: 

e. kan dokumentere at de er omfattet av § 6b, § 6d første eller tredje ledd, § 6f, § 6h tredje 

ledd, § 6i eller § 6n 

h. er mindreårig 

i. er polititjenestepersonell som returnerer fra tjenesteoppdrag i utlandet og har egen bolig 

eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med 

enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.  

 

§ 5b andre ledd bokstav h skal lyde: 

h. personer som nevnt i § 6g første ledd første punktum, § 6d tredje ledd, § 6k tredje ledd 

eller § 6n 

 

§ 6 første ledd skal lyde: 



 Personer som er unntatt fra karanteneplikt i medhold av § 6a til § 6j, og § 6n, skal 

så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. 

 

Ny § 6n skal lyde: 

§ 6n Unntak fra innreisekarantene for brann-, rednings- og ambulansepersonell mv. 

 Brann-, rednings- og ambulansepersonell og personell i Sivilforsvaret som 

returnerer til Norge fra andre nordiske land etter å ha bistått ved brann eller andre ulykker, 

og personell som transporterer nødvendig materiell o.l. for disse oppdragene, har unntak 

fra innreisekarantene i arbeidstiden fra de ankommer Norge. De som omfattes av unntaket 

skal teste seg for SARS-CoV-2 med PCR-test tidligst tre døgn etter ankomsten.  

 Første ledd gjelder tilsvarende for nevnte grupper som ankommer Norge fra andre 

nordiske land for slikt arbeid.  

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 2. juli 2021 kl. 24:00. 

 

 

 

 

 

 


