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§ 5. Krav til de som skal være i innreisekarantene eller ventekarantene

…

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for personer som oppfyller 
vilkårene i § 4d og som:

a. ved innreisen kan dokumentere at de er bosatt i Norge og at reisen var nødvendig, 
og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssteder der det er mulig å 
unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller 
matservering

b. (opphevet)

c. ved innreisen kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge hvor de kan 
gjennomføre karantenen i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken, og at reisen 
var nødvendig. En leiekontrakt som nevnt i første punktum må ha en varighet på minst 
seks måneder

d. kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag og som ved innreisen kan 
dokumentere at arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted som er 
godkjent av Arbeidstilsynet etter kapittel 2A, hvor det er mulig å unngå nærkontakt med 
andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering

e. kan dokumentere sterke velferdshensyn, 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 (se ny bokstav c)

f. søker asyl eller er overføringsflyktning

g. kan dokumentere at de er unntatt etter § 6b sjette ledd, § 6d første ledd, § 6h tredje 
ledd eller § 6i

h. er utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og kan fremvise 
diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort 
utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for 
ambassadepersonell. Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og 
diplomatiske kurérer …
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§ 5. Krav til de som skal være i innreisekarantene

… 

Personer som oppfyller vilkårene i § 4d, er unntatt fra plikten til å oppholde seg på 
karantenehotell når vedkommende

a. ved innreise kan dokumentere at de ikke har oppholdt seg i områder oppført i 
vedlegg B eller C de siste 10 døgnene før innreise 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

b. kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag og som ved innreisen kan 
dokumentere at arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted som er 
godkjent av Arbeidstilsynet etter kapittel 2A, hvor det er mulig å unngå nærkontakt 
med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller 
matservering

c. har fått innvilget søknad av Utlendingsdirektoratet, jf. § 5 femte ledd

d. søker asyl eller er overføringsflyktning

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

f. er utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og kan fremvise 
diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort 
utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for 
ambassadepersonell. Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og 
diplomatiske kurérer.

…


