
Lovvedtak 2
(2021–2022)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 34 L (2021–2022), jf. Prop. 10 L (2021–2022)

I Stortingets møte 18. november 2021 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for 
håndtering av koronapandemien mv.)

I
I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme syk-
dommer gjøres følgende endringer:

§ 4-3 andre og tredje ledd skal lyde:
Når sykdommen covid-19 utløst av SARS-CoV-2 reg-

nes som en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-4, kan
Kongen for å forebygge eller motvirke overføring av
SARS-CoV-2 gi forskrift om hvor og hvordan personer
som reiser inn til Norge, skal gjennomføre karantene.
Kongen kan også gi forskrift om egenandel for personer
i karantene eller deres arbeids- eller oppdragsgiver til
dekning av kostnader ved karanteneopphold.

Kongen kan gi forskrift om saksbehandlingsregler
for vedtak gitt i medhold av forskrift etter andre ledd.
Det kan her gjøres unntak fra forvaltningsloven kapittel
IV, V og VI.

§ 4-3 a skal lyde:
§ 4-3 a Forskrifter om isolering og begrensninger i beve-
gelsesfrihet mv.

Kongen kan for å forebygge eller motvirke overfø-
ring av SARS-CoV-2 gi forskrifter om isolering og andre
begrensninger i bevegelsesfrihet for personer som har,
eller etter en faglig vurdering antas å ha, SARS-CoV-2.
Slike forskrifter kan bare gis dersom sykdommen covid-
19 utløst av SARS-CoV-2 regnes som en allmennfarlig
smittsom sykdom, jf. § 1-4. Det samme gjelder for perso-
ner som har økt risiko for SARS-CoV-2 etter nærkontakt

med smittet eller antatt smittet person. I forskriftene
kan Kongen fastsette nærmere krav til undersøkelser i
forbindelse med eller til erstatning for isolering eller be-
grensninger i bevegelsesfriheten.

Kapittel 4A skal lyde:

Kap. 4A Midlertidige bestemmelser om koronasertifi-
kat

§ 4A-1 Koronasertifikatet
Koronasertifikatet skal i samsvar med et felles euro-

peisk teknisk rammeverk dokumentere at en person er
vaksinert mot covid-19, har gjennomgått covid-19 ba-
sert på godkjent test eller testresultat for SARS-CoV-2.

Departementet kan gi forskrift for å gjennomføre
forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EUs korona-
sertifikat.

§ 4A-2 Bruk av koronasertifikatet
Ingen kan forskjellsbehandles på grunnlag av at de

ikke kan fremvise koronasertifikat, med mindre be-
stemmelser i eller i medhold av lov gir adgang til dette.

Når sykdommen covid-19 utløst av SARS-CoV-2 reg-
nes som en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-4, kan
departementet gi forskrifter for hele eller deler av landet
om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon på
vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresul-
tat for SARS-CoV-2. Bestemmelser om at koronasertifi-
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kat er eneste aksepterte dokumentasjon kan bare fast-
settes når det anses nødvendig med effektiv og sikker
verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og for-
holdene ellers ikke vil være uforholdsmessig.

§ 8-1 andre ledd skal lyde:
Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av be-

stemmelser i forskrift som har til formål å hindre eller
motvirke overføring av SARS-CoV-2, straffes med bot el-
ler fengsel inntil 6 måneder når det i forskriften er be-
stemt at slik overtredelse er straffbar. Det kan for slike
bestemmelser også fastsettes i forskrift lavere straffe-
rammer og at overtredelse bare er straffbart på nærmere
vilkår.

Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.

II
I lov 11. juni 2021 nr. 65 om midlertidige endringer i
smittevernloven (forskriftshjemmel om isolering og be-
grensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller mot-
virke overføring av SARS-CoV-2) oppheves nr. 2 i lovens
del II.

III
I lov 11. juni 2021 nr. 66 om midlertidige endringer i
smittevernloven mv. (koronasertifikat) oppheves tredje
punktum i lovens del III.

IV
I lov 18. juni 2021 nr. 125 om midlertidige endringer i
smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om
oppholdssted under innreisekarantene mv.) oppheves
nr. 2 i lovens del III.

V
I lov 28. mai 2021 nr. 44 om midlertidige endringer i hel-
seberedskapsloven (forlengelse av midlertidige
endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av ut-
brudd av covid-19) skal andre ledd i lovens del II lyde:

Helseberedskapsloven § 5-2 andre ledd og § 6-2
tredje ledd oppheves 1. juli 2022.

VI
1. Loven trer i kraft straks.
2. Smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3 a,

kapittel 4A med §§ 4A-1 og 4A-2 og § 8-1 andre og
tredje ledd oppheves 1. juli 2022.

Eva Kristin Hansen
president
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