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På grunn av svært kort tidsfrist, har Helsedirektoratet ikke samarbeidet med andre etater om denne besvarelsen. FHI 

har ikke hatt tid til å oppdatere sitt kunnskapsgrunnlag før tidsfristen. Besvarelsen bygger på kunnskap innhentet i 

forbindelse med andre oppdrag. Vår utredning bærer preg av kort tidsfrist, og bygger på oppdragsbesvarelsen i 577.  

Kommunene og de andre aktørene i innreisekjeden har vært tydelige på at det er krevende å implementere 
endringer i innreisetiltakene med korte frister. I den grad det er mulig, bør aktuelle kommuner og aktører 
underrettes om beslutninger som tas på innreisefeltet så tidlig som mulig og få noe tid til å tilpasse seg disse.  

Vi vil også bemerke at den svært korte tidsfristen ikke har gjort det mulig å gjøre inngående juridiske vurderinger. På 

bakgrunn av dette har vi heller ikke foreslått konkrete forslag til forskriftsendringer, men skissert konsekvensene de 

ulike forslagene vil kunne ha for covid-19-forskriften. Ved behov kan Helsedirektoratet eventuelt bistå med 

ytterligere utforming av forskriftsendringer etter forespørsel på bakgrunn av regjeringens beslutninger.  

Innreisetiltakene har stort sett vært uendret fra 3. desember. Hovedtrekk av gjeldende regelverk ved innreise pr. 

21.01.2022:  

 

Innreiserestriksjoner: 

 Alle innreiserestriksjoner ble opphevet 26. november 2021. Det innebærer at alle innreisende fra alle land 

har lov å reise inn til Norge. 

Test før innreise (§ 4a): 

 Krav om negativ test tatt i løpet av de siste 24 timer før ankomst for reisende over 18 år som ikke er 

fullvaksinert eller i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette på 

en måte som oppført i vedlegg D. 

 Unntak i § 4a tredje og fjerde ledd. 

Innreiseregistrering (§ 5b) 

 Alle innreisende har plikt til å registrere seg i innreiseregisteret før ankomst til Norge.  

 Unntak i § 5b andre ledd. 

Test på grenseovergangsstedet/etter innreise (§ 4d) 

 Alle innreisende har plikt til å teste seg etter ankomst til Norge. Som hovedregel, skal testen tas på 

grenseovergangsstedet. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon, teststasjonen på grensen er ikke åpen eller 

myndighetene har gitt beskjed om at test ikke skal gjennomføres på grensen, skal man teste seg innen 24 

timer etter ankomst.  

 Unntak i § 4d tredje, fjerde og femte ledd. 

 Reisende over 12 år skal bruke munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre 

personer frem til negativt testsvar foreligger. 

Innreisekarantene (§ 4) 

 Innreisende over 18 år som ankommer fra et område med karanteneplikt og ikke på en måte som oppført i 

vedlegg D kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, 

har plikt til innreisekarantene i 10 døgn. Alle har mulighet til å teste seg ut med PCR-test tidligst tre døgn 

etter ankomst jf. § 4c. Hvilke områder som er karantenepliktige følger av covid-19-forskriften vedlegg A. 

 Unntak i §§ 6a flg. 

Karantenehotell (§ 5 første ledd andre punktum) 
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 Innreisende med karanteneplikt som ikke har et eget egnet oppholdssted, har mulighet til å gjennomføre 

innreisekarantene på karantenehotell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innreisevolum.  

Innreisetiltakene og smittesituasjonen påvirker innreisevolumet. Figur 1 under viser hvordan innreisevolumet har 

variert fra uke 21 i 2021. Innreisevolumet er betydelig redusert siste ukene og er i dag på langt under volumet i et 

normalår.  

 

*Tabell fra DSB 

Andre relevante oppdrag 
 577 – Vurdering av innreisetiltak  
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