Endringer i karantenehotellordningen og
lettelser i innreiserestriksjonene
Utklipp fra regjeringens pressemelding 21.05.2021

Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved
innreise til Norge slik at reisende fra Storbritannia og
EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på
karantenehotell. Personer som har vært i områder med høy
smitte må på karantenehotell, uavhengig av reisens formål. Det
innføres unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som
er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt i
Norge.
…

Følgende grupper skal være på karantenehotell fra torsdag 27.05.2021:
•

Reisende utenfor Europa, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i
hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter sju døgn.

•

Reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100
000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive,
slipper å oppholde seg på karantenehotell. De må gjennomføre
karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

•

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede
enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til de har
fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen
hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av
karantene tidligst etter sju døgn.

•

Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på
karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer
mer informasjon om denne gruppen senere.

…

Det åpnes for innreise for utlendinger som er bosatt i land/områder som ikke er
underlagt karanteneplikt («gule land») i Norge. I dag gjelder dette Grønland,
Færøyene, Island og deler av Finland, men det vil endre seg etter hvert som flere
land får vaksinert befolkningen og smitten faller. Dette unntaket innføres om
kort tid. Storbritannia vil bli inkludert i denne ordningen, og dermed bli vurdert
etter samme kriterier som EØS/Schengen-landene.
Det vil bli foretatt en fornyet vurdering av lettelser i innreiserestriksjonene i
forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen. Da vil det blant annet vurderes
ytterligere lettelser for arbeidsreisende, familie, kjærester og internasjonale
studenter og elever.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-karantenehotellordningen-og-lettelser-iinnreiserestriksjonene/id2850375/
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…

Utlendinger som har fast bopel i Norge, hvilket vil si at de har sitt faste hjem her,
er unntatt innreiserestriksjonene.
•

Det er en forutsetning at man har oppholdsrett eller oppholdstillatelse etter
utlendingsloven.

•

•
•

•

•

Dersom man ikke kan dokumentere folkeregistrering som bosatt, må man
dokumentere at man eier eller leier bosted i Norge. Detaljene om hvilke typer
dokumentasjon som aksepteres, fremgår i rundskriv G-15/2021.
Fritidseiendom regnes ikke som fast bopel.
Dersom man leier bosted, må man fremlegge husleiekontrakt som viser at man
hadde bosted da man reiste ut av Norge, og at man har bosted når man nå vil reise
inn igjen.
Det kreves som den klare hovedregel en leiekontrakt som var løpende på
utreisetidspunktet. Dersom man ikke har det, må man fremlegge
tilleggsdokumentasjon som sannsynliggjør at man er bosatt i Norge. Det kan være
arbeidskontrakt eller bekreftelse på studie- eller skoleplass.
Dersom man ikke er registrert som bosatt i folkeregisteret, må man også
sannsynliggjøre at man vender tilbake til Norge etter en utenlandsreise eller
midlertidig utenlandsopphold. Man kan for eksempel fremvise flybillett for utreisen.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innreiserestriksjoner-endringer-idokumentasjonskravet-for-utlendinger-som-er-bosatt-i-norge/id2850388/

