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Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 29. juni 2020 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om 

innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 fjerde ledd, § 3 tredje ledd og § 6 femte ledd, jf. delegeringsvedtak 19. 

juni 2020 nr. 1244. 

Endret ved forskrifter 13 juli 2020 nr. 1553 (i kraft 15 juli 2020), 24 juli 2020 nr. 1588, 31 juli 2020 nr. 1607, 28 aug 2020 nr. 1686, 1 

sep 2020 nr. 1708, 28 aug 2020 nr. 1686 (i kraft 7 sep 2020), 16 sep 2020 nr. 1769, 21 sep 2020 nr. 1796, 20 okt 2020 nr. 2099 (i kraft 

21 okt 2020), 30 okt 2020 nr. 2205, 6 nov 2020 nr. 2248 som endret ved forskrift 8 nov 2020 nr. 2260 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00), 8 

nov 2020 nr. 2260 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00), 20 nov 2020 nr. 2421 (i kraft 21 nov 2020 kl. 00.00), 30 nov 2020 nr. 2502 (i kraft 1 

des 2020 kl. 00.00), 17 des 2020 nr. 2807 (i kraft 1 jan 2021), 22 jan 2021 nr. 164 (bl.a. hjemmel), 24 jan 2021 nr. 186 (i kraft 25 jan 

2021 kl. 00.00). 

 

§ 1. Unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger som er omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-

konvensjonen mv. 

Følgende utlendinger skal ikke nektes innreise i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen: 

a. EØS-borger som er grensearbeider eller arbeidstaker, jf. utlendingsloven § 112 første ledd bokstav a 
 

b. EØS-borger som er selvstendig næringsdrivende, jf. utlendingsloven § 112 første ledd bokstav a 
 

c. tjenesteyter i en EØS-stat, jf. utlendingsloven § 110 fjerde ledd eller § 112 første ledd bokstav b 
 

d. EØS-borger som er opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon, jf. utlendingsloven § 112 første ledd 

bokstav d 
 

e. familiemedlem til EØS-borger, jf. utlendingsloven § 110, eller EØS-borger med tilsvarende 

familietilknytning til norsk borger, som skal bosette seg i Norge 
 

f. EØS-borger med slik familietilknytning som nevnt i bokstav e, som skal besøke et familiemedlem bosatt i 

Norge eller reise sammen med et norsk familiemedlem. Det gjøres unntak fra vilkåret i utlendingsloven § 

110 tredje ledd bokstav c om at slektning i nedstigende linje må være under 21 år 
 

g. EØS-borger som eier fast eiendom i Norge og eierens hustandsmedlemmer, som skal besøke eiendommen 
 

h. EØS-borger og borger av Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten, samt deres familiemedlemmer, 

som har behov for å reise gjennom Norge for å komme seg hjem 
 

i. EØS-borger som er bosatt i tredjeland 
 

j. ektefelle, registrert partner, samboer eller mindreårige eller voksne barn eller stebarn til EØS-borger som 

nevnt i bokstav i, når disse reiser til Norge sammen med, eller slutter seg til EØS-borgeren i Norge 
 

Det som er fastsatt i denne forskriften for EØS-borgere gjelder tilsvarende for borgere av Sveits. 
 

0 Endret ved forskrifter 20 okt 2020 nr. 2099 (i kraft 21 okt 2020), 8 nov 2020 nr. 2260 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00). 

 

 

§ 2. Unntak fra innreiserestriksjoner for innreise fra enkelte land og områder 

Følgende utlendinger skal ikke nektes innreise i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen: 

a. utlending som er bosatt i EØS-området, Andorra, Monaco, San Marino, Sveits eller Vatikanstaten 
 

b. utlending som omfattes av separasjonsavtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia, jf. 

utlendingsforskriften § 19-33 til § 19-35 
 

c. utlending som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på 

Svalbard 
 

d. utlending som er fastboende på Svalbard. 

 

[§ 2 ny bokstav e skal lyde: 

e. helsepersonell fra Sverige eller Finland som arbeider i helse- og omsorgstjenesten i Norge.] 

 

 
 

0 Endret ved forskrifter 13 juli 2020 nr. 1553 (i kraft 15 juli 2020), 16 sep 2020 nr. 1769, 30 okt 2020 nr. 2205, 8 nov 2020 nr. 2260 (i 

kraft 9 nov 2020 kl. 00.00), 17 des 2020 nr. 2807 (i kraft 1 jan 2021). 
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§ 3. Unntak fra innreiserestriksjoner i andre tilfeller 

Følgende utlendinger skal ikke nektes innreise i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen: 

a. utlending som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for 

barn 
 

b. 
utlending som kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge 

 

§ 3 bokstav b skal lyde: 

b. utlending som kun skal mellomlande på flyplass i Norge før utreise 

 
 

 

c. samer under utøving av reindrift 
 

d. utlending som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til 

eller fra slikt oppdrag 
 

e. journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon 
 

f. utlending som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som 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 kurerer. 
 

g. militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet eller tredje ledd, samt deres ektefelle, 

samboer eller barn tilmeldt og akseptert av Forsvarsdepartementet, samt medlem av sivil komponent og 

sivilt personell som arbeider ved militære staber eller hovedkvarter i Norge (inkludert NATO-avdelinger i 

Norge), samt deres ektefelle, samboer eller barn 
 

h. utlending som arbeider på flyttbare eller faste innretninger, jf. utlendingsforskriften § 1-10 eller § 1-11 
 

i. innehaver av gyldig luftfartssertifikat, jf. utlendingsforskriften § 2-9, på vei til eller fra aktiv tjeneste 
 

j. sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste, med ID-kort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk 

«Seafarer's Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften 

§ 3-1 bokstav j 
 

k. ektefelle, samboer eller barn av utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon 
 

l. ansatte i internasjonale organisasjoner eller ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært 

arbeid, som er på oppdrag eller på vei til eller fra oppdrag 
 

m. utlending som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger og annet, og 

utlending som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale 

forpliktelser 
 

n. passasjerer og mannskap på godkjent kystcruise, jf. covid-19-forskriften § 11 
 

o. forskere og besetningsmedlemmer som deltar i havforskningstokt og har anløp i norsk havn 
 

p. utlending med teknisk kompetanse som er unntatt kravet om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 

1-1 første ledd bokstav b. 
 

q. utlending som har en av følgende familierelasjoner til en person bosatt i Norge: 
 

1. ektefelle, registrert partner eller samboer 
 

2. mindreårige eller voksne barn eller stebarn 
 

3. foreldre eller steforeldre 
 

4. mindreårige eller voksne barnebarn eller stebarnebarn 
 

5. besteforeldre eller stebesteforeldre 
 

6. etablert kjæresteforhold med minimum ni måneders varighet der partene har møtt hverandre fysisk, 

samt kjærestens mindreårige barn 
 

§ 3 bokstav q skal lyde: 

q. utlending som har en av følgende familierelasjoner til en person bosatt i Norge: 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-06-29-1423/§3
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§1-4
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§1-5
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§1-7
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§1-10
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§1-11
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§2-9
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§2-8
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§3-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§3-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470/§11
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§1-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§1-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-06-29-1423/§3
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1. ektefelle, registrert partner eller samboer 
 

2. mindreårige barn eller stebarn 
 

3. foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn. 

 
 
 

r. utlending som skal arbeide med film- eller serieproduksjon i Norge som har fått tilsagn fra Norsk 

filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen, jf. forskrift 16. desember 2015 nr. 1684 om insentivordning 

for film- og serieproduksjoner. 
 

s. utlending som skal arbeide som forsker, og som er unntatt kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold 

av inntil tre måneders varighet, jf. utlendingsforskriften § 1-1 annet ledd. 
 

t. (opphevet) 
 

u. ektefelle, registrert partner, samboer eller mindreårige eller voksne barn eller stebarn til norsk borger som 

er bosatt i utlandet, når disse reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren eller slutter seg til 

denne i Norge. 

 
 

0 Endret ved forskrifter 13 juli 2020 nr. 1553 (i kraft 15 juli 2020), 24 juli 2020 nr. 1588, 31 juli 2020 nr. 1607, 16 sep 2020 nr. 1769, 21 

sep 2020 nr. 1796, 20 okt 2020 nr. 2099 (i kraft 21 okt 2020), 30 okt 2020 nr. 2205, 8 nov 2020 nr. 2260 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00), 

24 jan 2021 nr. 186 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00). 

 

 

§ 3a. (Opphevet) 
 

0 Tilføyd ved forskrift 28 aug 2020 nr. 1686, opphevet ved forskrift 28 aug 2020 nr. 1686 (i kraft 7 sep 2020). 

 

 

§ 4. Unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger med oppholdstillatelse i Norge 

Følgende utlendinger kan ikke nektes innreise i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen: 

a. utlending med oppholdstillatelse i Norge etter utlendingslovens bestemmelser om familieinnvandring, og 

hvor referansepersonen er norsk borger eller utlending som er bosatt i Norge eller for øvrig har rett til 

innreise etter loven eller forskriften her 
 

b. utlending med oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid, jf. utlendingsloven § 23, § 24 eller § 25 
 

c. utlending med oppholdstillatelse som student mv., jf. utlendingsforskriften § 6-19 
 

d. utlending med innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35 
 

e. utlending med oppholdstillatelse som medarbeider i ideell, religiøs eller humanitær organisasjon, jf. 

utlendingsforskriften § 6-23. 
 

f. utlending med oppholdstillatelse som forsker med egne midler, jf. utlendingsforskriften § 6-20. 

 
 

0 Endret ved forskrifter 1 sep 2020 nr. 1708, 20 nov 2020 nr. 2421 (i kraft 21 nov 2020 kl. 00.00). 

 

 

§ 4a. Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge 

Utlendinger som ellers har rett til innreise etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av 

hensyn til folkehelsen eller forskriften her, og som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som 

fastsatt i covid-19-forskriften vedlegg A, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-

CoV-2, i samsvar med covid-19-forskriften § 4a. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen 

skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan 

testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være 

direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser. 

Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. 

Første ledd gjelder ikke for 

a. utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, jf. lovens 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-16-1684
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§1-1
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-13-1553
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-24-1588
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-07-31-1607
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-09-16-1769
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-09-21-1796
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-09-21-1796
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-10-20-2099
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-10-30-2205
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-08-2260
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-24-186
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-28-1686
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-28-1686
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-15-35/§23
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-15-35/§24
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-15-35/§25
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§6-19
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-15-35/§35
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§6-23
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-10-15-1286/§6-20
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-09-01-1708
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-20-2421
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2020-06-19-83
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2020-06-19-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470/§4a
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-06-29-1423/§2


Utskrift fra Lovdata - 28.01.2021 15:50 

  

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 

Side 6 

§ 2 første ledd bokstav a 
 

b. utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 

samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov 
 

c. utlendinger som er i transitt 
 

d. utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere 
 

e. utlendinger som søker beskyttelse i riket (asyl), eller på annen måte påberoper en rett til internasjonal 

beskyttelse på grunn av fare ved forfølgelse mv., jf. lovens § 2 første ledd bokstav b 
 

f. utlendinger med innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35, jf. § 4 bokstav d 
 

g. utlendinger med oppholdstillatelse i Norge etter utlendingslovens bestemmelser om familieinnvandring, jf. 

§ 4 bokstav a, eller familiemedlem til EØS-borger som skal bosette seg i Norge, jf. § 1 bokstav e, dersom 

referansepersonen er unntatt kravet om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge 
 

h. utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som 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, sideakkrediterte diplomater og 

diplomatiske kurerer, jf. § 3 bokstav f 
 

i. ektefelle, samboer eller barn av utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon som nevnt i § 3 

bokstav k 
 

j. utlendinger som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger og annet, og 

utlending som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale 

forpliktelser, jf. § 3 bokstav m 
 

k. militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet eller tredje ledd dersom de ankommer 

Norge med ikke-kommersiell transport 
 

l. utlendinger som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til 

eller fra slikt oppdrag, jf. § 3 bokstav d 
 

m. innehaver av gyldig luftfartssertifikat som nevnt i § 3 bokstav i 
 

n. sjømenn som nevnt i § 3 bokstav j 
 

o. utlendinger som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene 

har gjennomgått covid-19, jf. covid-19-forskriften § 4 
 

p. utlendinger som er fastboende på Svalbard 
 

q. barn under 12 år. 
 

Dersom en utlending kommer til riket uten attest som nevnt i første ledd, kan det treffes vedtak om 

bortvisning. 

Lovens § 2 tredje ledd og § 4 til § 9 gjelder tilsvarende ved overtredelse av denne paragrafen. 

En utlending skal ikke bortvises etter denne paragrafen dersom særlige grunner taler imot det. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 6 nov 2020 nr. 2248 som endret ved forskrift 8 nov 2020 nr. 2260 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00), endret ved 

forskrifter 20 nov 2020 nr. 2421 (i kraft 21 nov 2020 kl. 00.00), 30 nov 2020 nr. 2502 (i kraft 1 des 2020 kl. 00.00), 22 jan 2021 nr. 

164, 24 jan 2021 nr. 186 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00). 

 

 

§ 5. Nærmere regler om saksbehandlingen 

Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om saksbehandlingen til politiet og annen offentlig myndighet, 

herunder utenriksstasjon, som utfører oppgaver i henhold til forskriften, jf. utlendingsforskriften § 20-3 som 

gjelder tilsvarende. 

 

§ 6. Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020. 
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