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Covid-19 – karantenebestemmelser for tilreisende til Svalbard. 

Sysselmannen på Svalbard har den 25. mars 2020 fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i FOR-2015-06-22-747 om helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen § 9 sjette ledd 

jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d) vedtas følgende:  

Alle tilreisende fra fastlandet til Svalbard og som ankommer Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden, 

Svea og Hornsund via flyplass, havn eller på annen måte, ilegges hjemmekarantene i 14 døgn etter 

ankomst. Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende nasjonale 

retningslinjer for hjemmekarantene. 

For personer som allerede er i karantene etter vedtak av 20. mars 2020 løper karanteneperioden 

(14 døgn) fra tidspunkt for ankomst. 

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

enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.  

Vedtaket treffes for en periode på 7 dager i henhold til forskrift om helselovgivningen for Svalbard 

§ 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d).  

Vedtaket gjelder fra 27. mars kl. 18:00 til og med 3. april 2020 kl. 18.00. Ved behov kan vedtaket 

forlenges etter denne dato.  

Utfyllende bestemmelser: 

Karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende, og ikke personer den reisende oppholder seg, 

eller har oppholdt seg sammen med, under oppholdet på Svalbard.  

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

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. 

For vedtaket gjelder følgende unntaksbestemmelser:  

Det kan gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om 

karantene mv. ved ankomst til Norge. Personen må ha kommet direkte fra karantene på 

fastlandet, det vil si reist rett fra karantene til flyplassen. 
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Personer i virksomheter med samfunnskritisk funksjon og annet nøkkelpersonell som er nødvendig 

personell for å opprettholde nødvendig drift i virksomhetene, kan unntas fra dette vedtakets 

karantenekrav. Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder for øvrig.  

I alle tilfeller er det virksomheten som må søke om unntak fra karanteneplikten.  

Sysselmannen avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntakene skal kun benyttes der det 

er strengt nødvendig. Utover dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.  

Det gjøres oppmerksom på at føringer fra sentrale myndigheter kan medføre endringer i 

unntaksbestemmelsene.  

Bakgrunn: 

Longyearbyen lokalstyre traff den 17. mars 2020 vedtak om utvidede karantenebestemmelser for 

tilreisende fra fastlandet til Longyearbyen arealplanområde. Bakgrunnen for dette var en intensjon 

om å forebygge og begrense smitte av Covid-19, og samtidig beskytte personer i risikogrupper. 

Vedtaket ble forlenget den 25. mars, og gjelder nå frem til 3. april 2020.   

Sysselmannen fattet et tilsvarende vedtak for øvrige steder på Svalbard den 20. mars 2020.  

Sysselmannen på Svalbard vurderer fortsatt at de samme hensyn gjør seg gjeldende i de øvrige 

stedene på Svalbard, og at det dermed også foreligger et tilsvarende behov her. En ser 

nødvendigheten av å videreføre en samlet praksis for hele Svalbard.   

Det vurderes nødvendig å videreføre vedtaket for å kunne opprettholde allerede iverksatte tiltak 

for å forebygge og hindre eventuell smittespredning på hele Svalbard, også utenfor Longyearbyen.   

Tilgangen på helsehjelp på Svalbard er begrenset, og øygruppen må derfor sies å være i en sårbar 

situasjon hva gjelder smitte. I henhold til forskriften § 9 sjuende ledd er det innhentet anbefaling 

fra smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus. Smittevernlegen har vist til de samme hensyn som 

gjør seg gjeldende for Longyearbyen, og anbefaler at alle tilreisende ilegges hjemmekarantene i 14 

dager.  

Vedtaket vil være inngripende for den som blir omfattet. Nåværende alvorlige situasjon og 

behovet for forebygge og unngå eventuell smitte tatt i betraktning, er Sysselmannens vurdering 

likevel at vedtaket er nødvendig.  
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