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Forskrift om endringer i covid-19-forskriften 

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. juni 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 

55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre og sjette ledd, jf. § 4-1 første ledd 

bokstavene a og b, og § 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 gjøres 

følgende endringer: 

§ 13 andre ledd skal lyde: 

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av 

samme husstand. 

 

§ 13a skal lyde: 

§ 13a Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres 

arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn: 

a. 100 personer på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav e. 

b. 400 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til 

d, hvor deltakerne er delt inn i grupper på inntil 200 personer. 

c. 1000 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a 

til d, hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og er delt inn i grupper på 

inntil 500 personer. 

d. 800 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til 

d, hvor deltakerne er delt inn i grupper på inntil 200 personer. 

e. 2000 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a 

til d, hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og er delt inn i grupper på 

inntil 500 personer 

f. Ved bruk av koronasertifikat gjelder antallsbegrensningene i § 13e . 

Når publikum eller deltakere på arrangementet deles inn i grupper, skal det hele tiden 

være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av 

arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er 

kontakt mellom dem. 

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til 

stede på arrangement: 

a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer 

b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en 

profesjonell aktør 
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c. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av 

idrettsarrangement 

d. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball 

(fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge 

forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet  

e. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å 

sikre mediedekning av arrangementet. 

Ved arrangementer innen kultur, idrett og fritid der barn og unge under 20 år er 

utøvere inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av 

det totale antallet personer. Dette gjelder ikke personer nevnt i tredje ledd. 

 

§ 13b tredje ledd skal lyde: 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved 

bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 24.00. 

 

§ 13c tredje ledd skal lyde: 

Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for 

a. utøvere på kulturarrangementer. For ikke-profesjonelle utøvere stilles det krav om 

at de ellers trener eller øver sammen. 

b. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av 

idrettsarrangement 

c. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball 

(fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge 

forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet 

d. de som deltar på arrangementer i tilknytning til aktivitetsleir, kulturskole, 

leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som 

står for arrangementene. For personer over 20 år gjelder unntaket kun når det er 

nødvendig for å utøve aktiviteten. 

e. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement 

eller konkurranse 

f. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i  kortere 

perioder 

g. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er 

nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse 

h. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole 

i. utøvere innen breddeidrett over 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i 

idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme 

idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk 

avgrensning. 

 

Ny § 13e skal lyde: 
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§13e Arrangementer med koronasertifikat og testkrav 

Ved arrangement som omfattes av § 13 første ledd bokstavene a til d, hvor antall 

deltakere vil overstige det maksimale antall tillatte personer etter § 13a, kan arrangøren 

bare gi følgende personer adgang:  

a. de som kan fremvise koronasertifikat som oppført i vedlegg D med dokumentasjon 

på at de er beskyttet eller siste 24 timer har testet negativt for SARS-CoV-2 

b. de som tester negativt for SARS-CoV-2 på stedet.  

c. personer omfattet av § 13a fjerde ledd. 

Ved arrangement omfattet av første ledd gjelder forskriften §§ 13 til 13d med 

endringer og tillegg i påfølgende ledd.  

Det skal ikke være flere personer samtidig fysisk til stede på arrangementet enn: 

a. 1000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet på innendørs arrangement, hvor 

deltakerne er delt inn i grupper på inntil 500 personer. 

b. 2500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet på innendørs arrangement , hvor 

alle i publikum sitter på faste tilviste plasser og er delt inn i grupper på inntil 500 

personer. 

c. 2000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet på utendørs arrangement, hvor 

deltakerne er delt inn i grupper på inntil 500 personer. 

d. 5000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet hvor alle i publikum sitter på 

faste tilviste plasser og er delt inn i grupper på inntil 500 personer. 

Arrangøren skal inngå avtale med en eller flere tilbydere om å tilby test for SARS-

CoV-2 for inkludering i koronasertifikat for personer som ønsker å delta på 

arrangementet. Avtalen skal sikre at det er tilgjengelig testkapasitet for forventet antall 

deltakere.  

De som kan få adgang til arrangementet etter første ledd bokstav a, skal ved 

inngangen fremvise koronasertifikat som oppført i vedlegg D til personer som har som 

oppgave å kontrollere sertifikatene. Arrangøren kan ikke kreve fremvisning av slikt 

koronasertifikat av personer omfattet av § 13a fjerde ledd. 

Arrangøren skal informere de som skal være til stede på arrangementet om: 

a. at personer som ikke har gyldig koronasertifikat eller negativt testresultat ikke vil 

ha adgang  

b. om test tilbys på stedet for arrangementet og vilkårene for dette 

c. hvor personer kan tilbys test og at test som ikke tas på stedet skal være tatt i løpet 

av de siste 24 timer før arrangementet. 

 

§ 14a andre ledd oppheves. 

 

§ 14a andre, tredje og fjerde ledd skal lyde: 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, 

og det skal være sitteplasser til alle gjester. 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 24.00.  
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Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de 

gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person 

i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir 

kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å 

komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også 

registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. 

Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere 

smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene 

utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 

dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med 

registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares 

 

Ny § 17h skal lyde: 

§ 17h Bruk av koronasertifikat 

Den enkelte kommune kan i forskrift bestemme at virksomheter som er stengt i 

henhold til § 17a likevel kan holde åpent for personer som ved inngangen kan fremvise 

koronasertifikat med dokumentasjon etter § 13e første ledd bokstav a. Koronasertifikat 

kan kun benyttes for å åpne følgende virksomheter: 

a. utendørs fornøyelsesparker og tilsvarende steder  

b. museer 

c. kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 

Kommuner som har fattet vedtak etter første ledd kan i forskrift bestemme at barn og 

unge under 12 år kan få tilgang til teater, kino og museer i følge med voksne som ved 

inngangen kan fremvise koronasertifikat med dokumentasjon etter § 13e første ledd 

bokstav a. Hver voksen kan ta med inntil fire barn hver. 

Forbudet mot arrangementer i § 17b er ikke til hinder for at kommunen i forskrift kan 

bestemme at arrangør av arrangement som er omfattet av § 13 bokstav a til d kan ta i bruk 

koronasertifikat. Vilkår som følger av § 13e om bruk av koronasertifikat på arrangementer 

gjelder tilsvarende, med unntak av vilkåret etter § 13e første ledd om antall tillatte 

personer. Arrangementene kan gjennomføres med følgende antallsbegrensninger: 

a. inntil 50 personer fysisk til stede samtidig på innendørs arrangement, likevel 

1. inntil 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i 

samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere 

under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert 

trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. 

2. inntil 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

b. 200 personer fysisk til stede samtidig på utendørs arrangement, likevel 600 

personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

 

Ny § 18g skal lyde: 

§ 18g Bruk av koronasertifikat 

Den enkelte kommune kan i forskrift bestemme at virksomheter som er stengt i 

henhold til § 18a likevel kan holde åpent for personer som ved inngangen kan fremvise 
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koronasertifikat med dokumentasjon etter § 13e første ledd bokstav a. Koronasertifikat 

kan kun benyttes for å åpne følgende virksomheter: 

a. utendørs fornøyelsesparker og tilsvarende steder  

b. museer 

c. kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 

Kommuner som har fattet vedtak etter første ledd kan i forskrift bestemme at barn og 

unge under 12 år kan få tilgang til teater, kino og museer i følge med voksne som ved 

inngangen kan fremvise koronasertifikat med dokumentasjon etter § 13e første ledd 

bokstav a. Hver voksen kan ta med inntil fire barn hver. 

 

 

Kapittel 5D skal lyde: 

 

Kapittel 5D Kommuner som selv har vedtatt tiltak tilsvarende kapittel 5B eller 5C 

 

§ 19 Bruk av koronasertifikat i kommuner med forsterkede smitteverntiltak 

Kommuner som har fastsatt tiltak tilsvarende tiltakene i kapittel 5B eller 5C kan i 

forskrift bestemme at virksomheter som er stengt likevel kan holde åpent for personer som 

ved inngangen kan fremvise koronasertifikat med dokumentasjon etter § 13e første ledd 

bokstav a. Koronasertifikat kan kun benyttes for å åpne følgende virksomheter: : 

a. Utendørs fornøyelsesparker og tilsvarende steder 

b. Museer 

c. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 

Kommuner som har fattet vedtak etter første ledd kan i lokal forskrift bestemme a t 

barn og unge under 12 år kan få tilgang til teater, kino og museer i følge med voksne som 

ved inngangen kan fremvise koronasertifikat med dokumentasjon etter § 13e første ledd 

bokstav a. Hver voksen kan ta med inntil fire barn hver. 

Kommuner som har forskriftsfestet forbud mot arrangementer tilsvarende forbudet i 

§ 17b kan videre bestemme at arrangør av arrangement som er omfattet av § 13 bokstav a 

til d kan ta i bruk koronasertifikat. Vilkår som følger av § 13e om bruk av koronasertifikat 

på arrangementer gjelder tilsvarende, med unntak av vilkåret etter § 13e første ledd om 

antall tillatte personer. Arrangementene kan gjennomføres med følgende 

antallsbegrensninger: 

a. inntil 50 personer fysisk til stede samtidig på innendørs arrangement, likevel  

1. inntil 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i 

samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere 

under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert 

trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. 

2. inntil 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

b. 200 personer fysisk til stede samtidig på utendørs arrangement, likevel 600 

personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

 

 

II 
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Forskriften trer i kraft 20. juni 2021 kl. 12:00. 

 


