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Bruk av Covid-19 forskriften § 6 tredje ledd 

I covid-19-forskriften § 6 tredje ledd er det gitt et unntak fra karanteneplikt for personer som 
er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 
samfunnsfunksjoner. Disse er kun unntatt fra karanteneplikt når de reiser mellom bolig og 
arbeidssted, og mens de er i arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med 
virksomhetsledelsen. Utenom dette vil de aktuelle personene måtte være i karantene.  
 
Delvis unntak fra karantene gjelder etter dette for driftskritisk personell i de kritiske 
samfunnsfunsjonene kraftforsyning og overvåking og varsling av flom- og skredfare. OED 
viser til oversikt som ligger på regjeringen.no for detaljer om hvilke stillinger som anses som 
driftskritisk personell. OED har vurdert at det ikke gjøres endringer i denne listen. Samtidig vil 
OED understreke at unntaket skal tolkes snevert. Dette henger sammen med økt 
smittespredning i flere land.  
 
OED vil i denne sammenheng be NVE formidle til virksomheter i kraftsektoren som benytter 
seg av dette karanteneunntaket for driftskritisk personell, at de må ha gode rutiner for å 
redusere smitterisiko fra disse personene. De ordinære karantenebestemmelsene bør så 
langt det lar seg gjøre også anvendes for driftskritisk personell. Pt. innebærer det enten 10 
dagers karantene i Norge for innreise fra røde land, eller reglene for arbeidstakere fra røde 
land i EU/EØS området. Se covid-19-forskriften § 5 første ledd og § 6 åttende ledd.  
 
For arbeidstakere som reiser fra røde land, skal arbeidsgiver sørge for umiddelbar test når 
de kommer til Norge. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten 
hinder av karanteneplikt. På fritiden skal personen være i karantene etter § 5. Dersom også 
andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.  
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Side 2 
 

Økonomiske hensyn skal ikke være begrunnelse for å ikke gjennomføre dette. Unntatt er 
akutte situasjoner der samfunnskritisk personell må raskt på plass i uplanlagte situasjoner. 
Virksomhetene bør også i slike situasjoner ha rutiner for å redusere smitterisiko.   
 
Det er viktig nå at selskapene i kraftforsyningen fortsetter å ha fokus på smitteverntiltak, og 
gjør gode vurderinger knyttet til dette.   
 
 
Med hilsen 
 
 
Laila Berge (e.f.) 
Fung. avdelingsdirektør 
 
 

Siri Aspevik Bosheim 
seniorrådgiver 
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