
 For innreisekarantene gjelder det følgende generelle: 
 

I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet  omtales innreisekarantenen og betingelser 

knyttet til karanteneopphold i § 5:  

 

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge. En 

person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan 

bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de 

personene som vedkommende bor sammen med, unngås.   

 

Med "nærkontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 

15 minutter, eller direkte fysisk kontakt, jf. Covid-19 forskriften § 3.  

 

Innreisekarantenen innebærer at arbeidstakere og personell i tjeneste skal oppholde seg i eget hjem 

eller på egnet oppholdssted og unngå nærkontakt med andre personer enn de personene 

vedkommende bor sammen med.  

 

Kravet om å unngå nærkontakt med andre personer må etterleves under reisen til 

arbeidssted/innkvartering. Reise med privat bil eller til arbeidsstedet/bolig kan gjennomføres. Det er 

mulig å gjennomføre korte stopp, som for å etterfylle drivstoff, uten å bryte reglene i §5 .  

 

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge har fritak for 

karantene i tiden under reise mellom bolig og arbeidssted og i tiden de er i arbeid, jf. §6. Utenfor de 

nevnte tidspunktene er også disse personene underlagt innreisekarantene. 

 

Under grensekontroll blir det nødvendig å fremvise dokumentasjon på formålet med reisen. 

Bedriften (oppdragsgiver) som skal ta imot en utenlandsk servicetekniker må utarbeide en 

bekreftelse av oppdraget i Norge samt sørge for at oppdragstakeren har denne tilgjengelig ved 

innreise. Det kan være fordel å oppgi en kontaktperson hos oppdragsgiver som kan bekrefte 

forholdene. 

 

Oppdragsgiver plikter å planlegge, organisere og innrette arbeidet og arbeidsplassen slik at verken 

egne ansatte eller oppdragstaker utsettes for smitterisiko. Dette må skje i samarbeid med 

oppdragstaker eller hans arbeidsgiver. 

 

Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner kan ofte gjennomføres ved at personell i 

innreisekarantene arbeider i perioder hvor det ikke er andre på arbeidsplassen. Alternativt må deler 

av arbeidsplassen defineres som innreisekaranteneområde, slik at personell i innreisekarantene 

separeres fra andre arbeidstakere. Hvis service må gjennomføres i en karantenesone under drift, 

krever dette mer omfattende tilrettelegging og samarbeid med bedriftens verneorganisasjon. 

Oppdragsgiver må tilrettelegge for servicearbeidet ved å utarbeide en kjøreplan som blant annet 

omfatter: 

 

• Kontaktperson for gjennomføring av servicearbeidet 

• Oppdragsbeskrivelse med referanse til oppdragsgiver for ev. grensekontroll 
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• Gjennomføring av reise, innkvartering og bespisning slik at avstand på helst 2 m og minst 1 m 

kan opprettholdes. 

• Tilrettelegg for arbeidet under gjennomføring av service med utstyr osv. 

 

 

Utreise fra Norge 
 

Iht Covid-19-forskriften kan personer som er omfattet av innreisekarantene forlate karantenestedet 

for videre utreise fra Norge dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en 

smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet. 

 

 

Generelt 
 

Disse rådene gir vi i tråd med regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å 

gradvis gjenåpne samfunnet og å holde hjulene i gang. Se også Covid-19-forskriften og råd fra 

Folkehelseinstituttet. 

 

Rådene gjelder for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse 

av arbeid for utenlandske arbeidstakere som har faste arbeidsforhold i Norge, pendlere som blir 

rammet av lokale karanteneregler og for utenlandske spesialister med oppdrag i Norge. 
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