Information från Transportstyrelsen i samråd med Polisen gällande inreseförbud och krav på
testning – 4 mars 2021
Det vilar ett stort ansvar på transportörer att se till att de resenärer som man tar ombord har de
handlingar etc. som krävs för att få resa in i Sverige. För det fall resenärer inte uppfyller kraven kan
det få långtgående konsekvenser för resenären och vi vill uppmana till att transportören tar ansvar
för de situationer som kan uppkomma och ser till att resenären erbjuds en resa tillbaka från den
destination där resan innan ankomsten till Sverige påbörjades. Innan ett fartyg eller luftfartyg
anlöper första svenska hamn eller flygplats, eller senast vid ankomsten, ska befälhavaren lämna
information om hälsotillståndet ombord (s.k. hälsodeklaration) – om det finns anledning att anta att
det kan finnas ett smittsamt eller annat ämne ombord som kan utgöra ett internationellt hot mot
människors hälsa. Sådan information ska i sådana fall lämnas till Tullverket eller Kustbevakningen.
Tullverket eller Kustbevakningen ska, om de får information från befälhavaren att det kan finnas ett
smittsamt eller annat ämne ombord som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa
omedelbart underrätta smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten om detta. Smittskyddsläkaren
har även befogenhet att besluta om extraordinära smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen, till
exempel karantän.
Information på svenska
Nedan finns information kring aktuella inreseförbud till Sverige. Nu aktuella förordningsförändringar
träder i kraft den 6 februari 2021. Informationen på polisens hemsida kommer att uppdateras i
samband med detta. Nedanstående sidor kommer kontinuerligt att uppdateras.
Information kring polisens tillämpning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige hänvisas till
Polismyndighetens och regeringens webbplatser, där all tillgänglig information finns:
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-dettillfalliga-inreseforbudet/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-tilleu-via-sverige/
Notera att Polismyndigheten inte utfärdar några intyg eller förhandsbesked,
utan det är gränspolisen vid gränsen som fattar beslut i enskilda ärenden.

Information på engelska
Below there is information regarding the current entry bans for travel to Sweden. New changes will
be in place on the 6th of February 2021. The information on the Swedish Police Authority´s website
will be updated in connection to when the changes will be in force. The below website´s will be
updated continuously.
Information regarding how the Swedish Police interprets the temporary entry ban to Sweden can be
found on the websites of the Swedish Police and the Swedish Government, where all information is
published:
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-andfrom-sweden/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/
https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/
Please note that The Swedish Police Authority does not issue any kinds of pre-approvals or written
notifications. The decision in each individual case will be made upon arrival at the border control
point.

