
 

Forskrift om endringer i covid-19-forskriften 

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19. november 2021 med hjemmel i lov 5. august 

1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4A-2, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 

om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 25. 

 

I 

 

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-

forskriften) gjøres følgende endringer: 

 

Kapittel 5D skal lyde: 

Kapittel 5D Kommuner som selv har vedtatt smitteverntiltak 

 

§ 19 skal lyde:  

 

§ 19 Bruk av koronasertifikat i forbindelse med kommunale smitteverntiltak 

Kommuner som vedtar kommunale smitteverntiltak for virksomheter og 

arrangementer etter smittevernloven § 4-1 første ledd, kan i forskrift gi regler om bruk av 

koronasertifikat for virksomheter og arrangementer som nevnt i andre og tredje ledd der 

alle besøkende over 16 år kan fremvise koronasertifikat ved inngangen. 

Første ledd gjelder for følgende virksomheter: 

a. serveringssteder 

b. treningssentre og svømmehaller 

c. kinoer, teatre, konsertsteder, museer, fornøyelsesparker og tilsvarende kultur- og 

underholdningssteder. 

Første ledd gjelder for følgende arrangementer på offentlig sted eller i lokaler eller 

utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, 

konferansesaler og haller: 

a. idrettsarrangementer, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke 

organisert trening 

b. kulturarrangementer, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater 

og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 

c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, 

men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller 

undervisning på skole eller universitet 

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, 

dåp og konfirmasjon 

e. samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av 

bedrifter og organisasjoner. 

Med koronasertifikat menes sertifikater og pass som nevnt i vedlegg D. 

Koronasertifikatet skal dokumentere at personen: 

a. er fullvaksinert, jf. § 3 sjette ledd 

b. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet 

fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato, eller 



c. har testet negativt for SARS-CoV-2 i løpet av de siste 48 timene før inngang.  

 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

 


