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Covid-19 – karantenebestemmelser for tilreisende til Svalbard. 

Sysselmannen på Svalbard har den 15. mai 2020 fattet følgende vedtak:  
Med hjemmel i FOR-2020-03-27-470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-

forskriften) § 10 vedtas følgende:  

 

Personer som ankommer Svalbard via flyplass, havn eller på annen måte, ilegges hjemmekarantene 

i 10 døgn etter ankomst. Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende 

nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.  

 

Karanteneplikten oppheves for fastboende, nærstående, forskere eller for personer som har et 

arbeidsforhold eller foretar arbeidsreiser til Svalbard.  

 

I tråd med nasjonale bestemmelser viderefører Sysselmannen vedtaket om hjemmekarantene for 

alle andre tilreisende til Svalbard, inkludert fritidsreisende, fram til 1. juni 2020. Forutsetningen for 

å oppheve vedtaket på denne datoen er at reiselivet på Svalbard har på plass en overordnet lokal 

veileder og at de enkelte virksomhetene har konkrete planer for hvordan de skal drive på en 

smittevernfaglig måte. 

 

For personer som allerede er i karantene etter vedtak av 30. april 2020, løper karanteneperioden (10 

døgn) fra tidspunktet for ankomst med mindre de er omfattet av unntaket for fastboende, 

nærstående, forskere eller personer som har et arbeidsforhold eller foretar arbeidsreiser til Svalbard. 

Personer som er omfattet av unntaket vil ikke være i karantene etter 15. mai 2020 kl. 18.00. 

 

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til 

enhver tid gjeldende føringer for konvertering fra karantene til isolasjon.  

 

Vedtaket gjelder fra 15.mai 2020 kl. 18.00 til 1. juni kl. 09.00. Vedtaket opphever Sysselmannens 

vedtak av 30. april 2020.  

 

Utfyllende bestemmelser:  
Karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende, og ikke personer den reisende oppholder, eller 

har oppholdt seg sammen med, under oppholdet på Svalbard.  

 

Alle i karantene som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan reise tilbake til fastlandet. 

Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram 

til avreise.  
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Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.  

 

For vedtaket gjelder følgende unntaksbestemmelser:  
Sysselmannen kan gi unntak fra karanteneplikten dersom det foreligger særlige og tungtveiende 

grunner for det.  

 

 

Bakgrunn:  
Ved forskrift FOR-2020-03-27-470 er Sysselmannen på Svalbard tillagt myndighet til å treffe 

lokale karantenevedtak for Svalbard, jf. forskriften § 10. Tidligere vedtak etter forskriften er truffet 

henholdsvis 1, 8, 17 og 30. april 2020. Bakgrunnen for vedtakene har vært behovet for beskyttelse 

og forebygging av smitte.  

 

Vedtaket har tidligere omfattet alle tilreisende til Svalbard. Det er imidlertid nå behov for å lette noe 

på karantenereglene, og med dette gjennomføre en gradvis og kontrollert gjenåpning av Svalbard. 

Hjemmekarantene vil derfor ikke lenger pålegges fastboende, nærstående, forskere eller personer 

som har et arbeidsforhold på Svalbard/foretar arbeidsreiser til Svalbard.  

 

De nye karantenebestemmelsene er forelagt smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus og 

Longyearbyen lokalstyre. Hverken smittevernlegen eller lokalstyret har hatt merknader.  

 

Karantenevedtaket kan i samråd med smittevernlegen gjeninnføres for alle tilreisende til Svalbard 

slik som tidligere vedtak, dersom dette anses nødvendig. Nye føringer fra sentrale myndigheter kan 

medføre endringer i vedtaket. Vedtaket oppheves når det ikke lenger er nødvendig.  

 

 

Longyearbyen 15. mai 2020  

Kjerstin Askholt  

sysselmann 

 


