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1. Innledning 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) som blant annet 

regulerer karanteneplikt. Det vises videre til forskrift om endring i covid-19-forskriften 

fastsatt 6. november 2020 med ikrafttredelse 9. november 2020, og forskrift 29. juni 

2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Det 

vises også til rundskriv G-24/2020 Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om 

innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. 

 

Virkningen av innførte smitteverntiltak må fortløpende vurderes og veies mot 

virkningen de har for den enkelte og mot viktige samfunns- og næringsinteresser som 

berøres av tiltakene. Rundskrivet vil derfor kunne endres. 

 

På grunn av den siste tidens markante økning i smitte av covid-19 i Norge og utenfor 

Norge, besluttet Regjeringen 5. november 2020 å innføre nye tiltak for å hindre 

smittespredning. Ett av tiltakene var å begrense såkalt importsmitte, det vil si smitte 

som kommer til Norge fra utlandet. Situasjonen i Europa er svært utfordrende, og 

smittepresset er nå høyt i de fleste land. Fordi covid-19 kan være smittsomt uten at den 

smittede selv er klar over det, er det risiko for smittespredning fra tilreisende som er 

smittet i utlandet. Det gjelder selv om de har testet negativt før innreise, siden 

inkubasjonstiden innebærer at sykdommen kan utvikle seg også etter dette. Opphold i 

andres hjem ser ikke ut til å være egnet karantenested for reisende fra land med høye 

smittenivå, og erfaringer fra kommunene tilsier at smitteutbrudd oppstår der personer 

som skal i karantene smitter dem de bor sammen med. 
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Det er derfor innført krav om opphold på karantenehotell i perioden med 

innreisekarantene, med mindre det er gjort unntak. Dette beskrives nærmere i punkt 2. 

 

Ordningen med karantenehotell trer i kraft natt til mandag 9. november 2020 (ved 

midnatt).  

 

Det er politiet i sin grensekontroll som vurderer vilkårene for innreise til Norge og 

informerer om plikten til å oppholde seg på karantenehotell. 

 

Dette rundskrivet beskriver gjennomføring av opphold på karantenehotell. Dette 

gjelder perioden fra personen transporteres fra grenseovergangsstedet til hotellet og 

frem til karantenetiden er ute. 

 

For å oppnå den ønskede smitteverneffekten ved tiltaket og for å lykkes i opprettelsen 

og driften av karantenehotell, er samvirke mellom ulike offentlige og private aktører 

avgjørende. Ettersom det er svært mange grenseovergangssteder i Norge med stor 

geografisk spredning, er kommunene best egnet til å ha hovedansvaret for 

håndteringen. Som følge av dette legges de fleste oppgavene knyttet til 

karantenehotellordningen til kommunene. Dette gjelder både opprettelse, drift, 

samordning mellom ulike aktører, og kommunikasjon med befolkningen. 

Fylkesmennene har i kraft av sin generelle samordningsrolle og gjennom fylkeslegen 

ansvar for å følge opp kommuner med karantenehotell i dette arbeidet.  

 

 

2. Plikt til å være på karantenehotell 

Innføringen av plikt til å være på karantenehotell, innebærer ingen endringer i hvem 

som skal i innreisekarantene. Dette reguleres av andre bestemmelser i covid-19-

forskriften kapittel 2 og 3. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Reglene om 

hvor man skal oppholde seg i karantenetiden, er imidlertid strammet inn. Hovedregelen 

er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på 

karantenehotell. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere.  

 

Enkelte persongrupper er unntatt fra plikten til å gjennomføre karantene på 

karantenehotell. Plikten gjelder ikke for følgende tre grupper, som omtales nærmere 

nedenfor: 

 De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller 

på annet egnet oppholdssted.   

 De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en 

arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med 

enerom i karantenetiden.  

 Asylsøkere og overføringsflyktninger. 

Det understrekes at unntak fra plikten til å være på karantenehotell ikke innebærer 

unntak fra innreisekarantene. Hovedregelen for personer i innreisekarantene er at disse 

bare kan oppholde seg utenfor karantenestedet hvis de kan unngå nærkontakt med 

andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en 
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arbeidsplass der andre oppholder seg, på skole eller i barnehage, se covid-19-forskriften 

§ 5 femte ledd.  

 

Etter covid-19-forskriften er følgende grupper helt unntatt fra innreisekarantene, det vil 

si både i arbeidstiden og på fritiden:  

 Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har 

gjennomgått covid-19, jf. § 4 første ledd.  

 Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær 

mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge 

etter å ha gjennomført samvær i utlandet, jf. § 6d bokstav a. Unntaket skal sikre 

barns rett til samvær med begge foreldre.  

 Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige 

grunner, jf. § 6d bokstav b. Unntaket er svært snevert og forutsetter at personen 

kan fremvise tilstrekkelig dokumentasjon.  

Noen ytterligere grupper er regulert i covid-19-forskriften § 6a.  

 

a. Unntak fra plikt til opphold på karantenehotell for de som er bosatt i 

Norge 

De som er bosatt i Norge, og som oppholder seg i boligen eller annet egnet 

oppholdssted i karantenetiden, er unntatt fra plikten til å oppholde seg på 

karantenehotell.  

 

Med «bosatt i Norge» menes personer som er Folkeregisteret som bosatt i Norge eller 

har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Personer i utenrikstjenesten og deres 

hustandsmedlemmer regnes som bosatt i Norge uavhengig av deres opphold i utlandet. 

Det samme gjelder militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet. 

 

Utenlandske diplomater mv. og deres ektefeller eller samboere og forsørgede barn som 

har lovlig opphold etter utlendingsforskriften §§ 1-4 og 1-5, jf. utlendingsloven § 5 tredje 

ledd, regnes som bosatt i Norge.  

 

Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan 

eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.  

 

b. Unntak fra plikt til opphold på karantenehotell for de som eier bolig i 

Norge 

De som eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller annet egnet 

oppholdssted, er unntatt fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell. Dette 

unntaket er relevant dersom man ikke er bosatt i Norge, men likevel eier en bolig i 

Norge.  

 

Eierskapet til bolig i Norge må kunne dokumenteres ved innreise. Dette kan for 

eksempel gjøres ved hjelp av skatteopplysninger, opplysninger om betaling av avgifter 

mv. eller informasjon fra grunnboken. Det siste kan blant annet lastes ned fra 
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kartverkets sider med innlogging på Altinn. Se nærmere informasjon 

https://seeiendom.kartverket.no/  

 

Bolig omfatter også fritidseiendommer med innkvarteringsmulighet, for eksempel 

hytter. Det omfatter ikke flyttbare innretninger som campingvogner, båter o.l.  

 

For å være omfattet av unntaket må man som utgangspunkt eie boligen selv, helt eller 

delvis, på innreisetidspunktet. Det er ikke tilstrekkelig at man leier bolig. Det er det 

reelle eierforholdet som er av betydning, og altså ikke hvem som er formelt registrert 

som eier i grunnboken. Dersom for eksempel to ektefeller eller samboere reelt sett eier 

en bolig sammen, vil begge to oppfylle vilkåret selv om bare den ene er formelt 

registrert som eier i grunnboken. 

 

Det er likevel ikke et krav om at man eier boligen selv dersom boligen eies av noen i 

samme husstand som man reiser til Norge sammen med. For personer i samme 

husstand, for eksempel ektefeller eller samboere og barn, er det altså tilstrekkelig at 

minst én av de reisende eier en bolig i Norge, såfremt de reiser til Norge sammen.  

 

c. Unntak fra plikt til opphold på karantenehotell for de som har kommet 

til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag 

De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller 

oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden, 

er unntatt fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell.  

 

Det kreves dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at 

arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan 

for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og en erklæring fra arbeidsgiver 

som redegjør for og dokumenterer innkvarteringen. Denne kan være skriftlig eller per 

epost. Adresse på oppholdssted skal oppgis, så vel som navn, adresse og 

telefonnummer til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren.  

 

For utenlandske diplomater, inkludert sideakkrediterte diplomater og diplomatiske 

kurerer, som ikke er dekket av unntaket i utlendingsforskriften § 1-4 og derfor ikke 

regnes som bosatt i Norge, er fremvisning av diplomatpass tilstrekkelig dokumentasjon 

på at det er besørget egnet oppholdssted for gjennomføring av karantenetiden. 

  

 

d. Unntak fra plikt til opphold på karantenehotell for asylsøkere og 

overføringsflyktninger 

Asylsøkere og overføringsflyktninger er unntatt fra plikten til å oppholde seg på 

karantenehotell. Disse gruppene skal gjennomføre karantenetiden på annet egnet sted i 

regi av myndighetene.  
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e. Særlig om Svalbard og Jan Mayen 

Reglene om karantenehotell gjelder også for reisende til Svalbard og Jan Mayen. Etter 

covid-19-forskriften § 9 første ledd kan personer i innreisekarantene ikke reise videre til 

Svalbard eller Jan Mayen før etter utløpet av karantenetiden.  

 

Personer som er bosatt på Svalbard, og som ikke kan dokumentere egnet oppholdssted 

på fastlandet, plikter å oppholde seg på karantenehotell. 

 

f. Særlig om mindreårige barn 

Mindreårige barn som reiser alene, og som ikke er dekket av unntakene i § 5 annet 

ledd eller § 6d bokstav a, slik som enslige mindreårige barn som har fått opphold i 

familieinnvandring, skal ha mulighet til å ha omsorgspersoner til stede på 

karantenehotellet. 

 

 

3. Overordnet om ansvar og roller  

Hvilke kommuner som skal gi tilbud om karantenehotell er avklart gjennom avtaler 

med de aktuelle kommunene og fylkesmennene. Fylkesmennene har ansvar for å inngå 

avtaler med et tilstrekkelig antall kommuner. Kommunene som har karantenehotell bør 

velges på bakgrunn av kommunenes størrelse og robusthet, at de har egnede hoteller, 

den geografiske plasseringen og kommunens tilgang til helse- og omsorgstjenester. 

 

Kommunens ansvar for personer som skal oppholde seg på karantenehotell inntreffer i 

det den som skal i innreisekarantene har passert grensekontrollen.  

 

Kommunen oppretter et eget kontaktpunkt for hotellkaranteneordningen. Kommunen 

skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven og helseberedskapsloven. I 

henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt har kommunen et grunnleggende 

ansvar for å sikre befolkningens sikkerhet og trygghet. Med befolkning menes enhver 

som til enhver tid oppholder seg i kommunen. 

 

 

4. Nærmere om gjennomføring av karantene på karantenehotell 

 

a. Fra personer har passert grensekontrollen  

Kommunen som har karantenehotell bør innlede et samarbeid med aktuelt politidistrikt 

for å bidra til at kommunen holdes oppdatert om ankomster fra utlandet hvor 

karantenehotell kan bli relevant. Slik sikrer man god informasjonsdeling og 

koordinering. Kommunen sørger også for at politiet har informasjon tilgjengelig om 

karantenehotellordningen generelt, og den aktuelle kommunens tilbud spesielt. Dette 

gjelder også transportordning til karantenehotellet.  

 

I tilfeller hvor det vurderes at den reisende må til et karantenehotell, skal det gis 

informasjon. Egnet informasjonsmateriell utarbeides for formålet, og deles til den 

reisende. Informasjonen tydeliggjør den reisendes plikter og rettigheter. Denne 
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informasjonen bør være tilgjengelig på kommunens internettsider og oversettes til 

relevante språk.  

 

b. Transport 

Den kommunen som har ansvaret for karantenehotellet er ansvarlig for å tilrettelegge 

for transport til karantenehotellet. De alminnelige reglene for karantene i covid-19-

forskriften gjelder. Det innebærer at de som ankommer med egen bil selv kan kjøre til 

karantenehotellet. Det kan også være aktuelt med taxi, kollektivtransport, samt 

særskilte ordninger organisert av kommunen, for eksempel busser. Reiser med 

kollektivtransport er ikke tillatt ut over reisen fra ankomststedet og til 

karantenehotellet, jf. covid-19-forskriften § 5 femte ledd siste setning, jf. § 5 sjette ledd.  

 

Ved større grupper og der det er praktisk mulig bør kommunen organisere egen 

transport til karantenehotellet for å kunne ivareta smittevernhensyn og minske 

smitterisiko til andre passasjerer i normal kollektivtransport. 

 

Personer over 12 år skal bruke munnbind i forbindelse med transporten, jf. covid-19-

forskriften § 5 sjette ledd siste setning. Det vises til smittevernveileder for 

kollektivtransport og råd for transport av passasjer med mistenkt eller bekreftet covid-

19. 

 

Det bør vurderes om det er behov for å gi ankomne som må vente lenge på transport til 

karantenehotell, tilbud om egnede venteområder. Munnbind bør brukes. Kommunen 

tilrettelegger for at munnbind finnes for utlevering ved grensepassering.  

 

Ved transport med egen bil bør kommunen påse at alle personer som skal oppholde seg 

på karantenehotellet, ankommer hotellet. For at dette skal ivaretas bør det etableres 

god informasjonsutveksling mellom politiet og kommunens kontaktpunkt for 

karanteneordningen. Under slike reiser gjelder bestemmelser om karantene. 

 

c. Mottak karantenehotell 

Kommunen med karantenehotell bør sørge for personell som sikrer mottak og 

informasjonsformidling om rettigheter og plikter til den reisende ved ankomst 

karantenehotellet. I informasjonen som her gis, bør blant annet regler for karantenen, 

testordning, tilgang på tolketjenester, myndighetsinformasjon og hotellets ordninger 

inkluderes. Også informasjon om rutiner dersom det er behov for helsehjelp bør inn i 

denne informasjonen. Alle i karantene bør behandles som egen kohort dersom hotellet 

også har andre gjester.  

 

Kommunen bør i samarbeid med karantenehotellet utarbeide ordninger for 

hotellkarantenen. Kommunen bør også sørge for at det til enhver tid finnes en 

kontaktperson tilgjengelig for de som bor på karantenehotellet.  

 

Vedrørende hotellet spesielt: Helsemyndighetene stiller krav til hotellenes hygiene og 

smitteverntiltak. Hver kommune med karantenehotell bør inngå avtaler med 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-for-transport-av-personer-med-mistenkt-eller-bekreftet-covid-19-sykdom-via-pasientreise/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-for-transport-av-personer-med-mistenkt-eller-bekreftet-covid-19-sykdom-via-pasientreise/
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karantenehotellene som formulerer de generelle smittvernskravene og regulerer den 

praktiske gjennomføringen av disse. Samtidig må det vurderes om lokale forhold tilsier 

ytterligere smittevernkrav i avtalen. Dette er viktig for å hindre at beboerne og ansatte 

på karantenehotellet utsettes for en økt smitterisiko under oppholdet. Eventuelle 

supplerende, lokale smitteverntiltak må reflekteres i informasjonen som gis personen 

som skal være i karantene. 

 

Virksomheter som har arbeidstakere boende på karantenehotellet, oppfordres til å 

opprette kontakt med karantenehotellet.  

 

d. Forpleining på karantenehotell 

Noen av tiltakene som kan prege oppholdet, er restriksjoner når det gjelder 

sosialisering og matservering. Hotellets rutiner må blant annet ivareta smittevernregler 

for personer i karantene og helsemyndighetenes standarder for matservering og 

renhold.  

 

e. Testing 

Kommunen skal tilby personene som oppholder seg på karantenehotellet, muligheten 

til å teste seg for SARS-CoV-2, jf. covid-19-forskriften § 5 tredje ledd. Selv om man tester 

negativt under karanteneperioden, blir ikke karantenetiden forkortet. 

 

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i 

karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes og for å få 

helsehjelp. Informasjon om testing gis den som skal i karantene ved ankomst 

karantenehotell.  

 

Jevnlig testing i karanteneperioden vil kunne bidra til at smittetilfeller oppdages, slik at 

smittede personer kan isoleres. Kommunelegen har ansvaret for å etablere systemer 

for testing og definere egnede fasiliteter. Helsepersonell har ansvar for å utføre 

testingen. Ved all håndtering av personer med bekreftet covid-19 skal personell benytte 

beskyttelsesutstyr i henhold til Råd til primærhelsetjenesten; 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-primarhelsetjenesten-

ved-mistenkt-eller-bekreftet-smitte-med-nytt-/?term=&h=1 

 

f. Vakthold 

Kommunene bør i samarbeid med hotellet, der dette vurderes som hensiktsmessig, 

etablere en vaktordning som skal holde oppsyn med at de som er i karantene, følger de 

retningslinjer som er gitt. Dersom brudd på karanteneplikten oppdages skal politiet 

kontaktes, som vil vurdere eventuell strafferettslig oppfølging.  

 

Karantenehotellet må være døgnbemannet og ha kontaktinformasjon til alle som 

oppholder seg der.  

 

Personer som er i innreisekarantene, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet 

hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. I 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-primarhelsetjenesten-ved-mistenkt-eller-bekreftet-smitte-med-nytt-/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-primarhelsetjenesten-ved-mistenkt-eller-bekreftet-smitte-med-nytt-/?term=&h=1
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karantenetiden kan personen ikke være på arbeidsplass der også andre personer 

oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport 

(covid-19-forskriften § 5).  

 

g. Brudd på karanteneplikt 

Ved observert brudd på karanteneplikten kontaktes politiet som vil vurdere eventuell 

strafferettslig forfølging.  

 

h. Etter karantenetid er utløpt  

Ved fullført karantene kan den reisende forlate karantenehotellet. Den reisende bør ved 

avreise gis relevant informasjon om smittevernregler i Norge generelt, økonomiske 

forhold og kontaktpunkt til kommunen dersom det skulle oppstå symptomer på covid-

19. Dersom personer ønsker å returnere til sitt opprinnelsessted før utløpet av 

karantenetiden, må de varsle kommunen og arrangere reisen selv. Kommunen vil 

tilrettelegge for transport tilbake til flyplassen/grensepasseringsstedet. 

 

 

5. Kostnader knyttet til opphold på karantenehotell 

Kommunene med karantenehotell dekker kostnadene til hotellet. Kommunenes utgifter 

dekkes av staten gjennom refusjonsordning. Justis- og beredskapsdepartementet vil 

fastsette egenandel for den enkelte som benytter hotellet. Egenandelen skal betales av 

personens arbeidsgiver eller av vedkommende selv. Når egenandelen er bestemt, vil 

det innarbeides i dette rundskrivet. 

 

 

6. Anvendelse av Sivilforsvaret som beredskapsressurs 

Sivilforsvaret er statens beredskapsressurs og skal gi støtte til nød- og 

beredskapsetatene ved uønskede hendelser. Bruken av tjenestepliktige reguleres i 

sivilbeskyttelsesloven. For at Sivilforsvaret skal brukes som en beredskapsressurs, må 

private/kommersielle ressurser være uttømt og/eller det foreligger et akutt behov for 

bistand.  

 

Sivilforsvaret har handlingsfrihet med bruk av egne sivilforsvarsansatte og eget 

materiell. Det overordnede prinsippet for prioritering av ressurser er at lokale og 

private/sivile ressurser bør benyttes når det er mulig, og at Sivilforsvarets ressurser 

anvendes når andre aktuelle ressurser ikke er tilgjengelig, eller man er i en akuttfase. 

Oppstartsfasen av drift av karantenehotellordningen vil kunne falle inn under 

definisjonen akuttfase, men vurderingen gjøres av det enkelte sivilforsvarsdistrikt i 

dialog med bistandsanmoder og eventuelt DSB v/ sivilforsvarsstaben.  

 

I forbindelse med etablering og drift av karantenehotellordningen kan Sivilforsvaret 

bistå med følgende oppgaver:  

 Informasjon og veiledning 

 Adgangs- og utgangskontroll 

 Registrering 
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 Materiellstøtte (telt, varme mv.) 

 Etablering av improviserte renseplasser  

 

I tillegg til eventuell direkte bistand vil Sivilforsvaret ved sivilforsvarsdistriktene kunne 

bistå kommuner og andre myndigheter ved behov med rådgiving innen blant annet 

logistikkplanlegging.  

 

 

7. Regelverket 

De sentrale bestemmelsene knyttet til opphold på karantenehotell er covid-19-

forskriften §§ 5, 19 og 20 andre ledd. 

§ 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  

a) de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på 

annet egnet oppholdssted  

b) de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- 

eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i 

karantenetiden  

c) asylsøkere og overføringsflyktninger. 

  

Kommunen skal tilby personene som oppholder seg på karantenehotell, muligheten 

til å teste seg for SARS-CoV-2 i karantenetiden.  

Personer som unntas etter andre ledd, skal ved innreisen kunne dokumentere egnet 

oppholdssted for å gjennomføre karantenen.  

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.  

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. 

 

§ 19 Straff 

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, 

straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. Overtredelse 

av § 8 og § 13d skal ikke straffes. 
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Side 10 

§ 20 andre ledd: 

Justis- og beredskapsdepartementet kan i forskriften her fastsette krav til 

gjennomføringen av karantenehotellordningen, om utpeking av vertskommuner, og om 

at arbeidsgiver og den enkelte skal dekke en andel av oppholdsutgiftene. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hege Johansen  

fung. ekspedisjonssjef 

Martin Kjellsen 

              avdelingsdirektør 
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