
Hej! 
 
Efter en dialog med Transportstyrelsen översänder vi nu information kopplat till kommande 
kryssningssäsong som vi hoppas att ni vill sprida vidare i era kanaler. 
 
Sverige har i nuläget stor smittspridning av Covid-19. Detta medför en rad restriktioner för de som 
besöker Sverige. Med anledning av den annalkande kryssningssäsongen vill Polismyndigheten 
kontakta representanter för kryssningsbranschen i syfte att understryka allvaret i situationen och de 
nu rådande restriktionerna.  
 
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 förutsätter 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. Detta kan i praktiken innebära att ett helt fartyg isoleras på obestämd tid och 
hänvisas till en karantänshamn efter beslut av smittskyddsläkare.   
 
Eventuell ilandstigning av personal och passagerare kommer att regleras av Polismyndigheten för att 
möjliggöra att de kontroller som krävs kan utföras på lämpligt vis. 
 
Nedan finns information kring aktuella inreseförbud till Sverige. Informationen på polisens hemsida 
uppdateras kontinuerligt i samband med ändringar i förordningarna. 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-det-
tillfalliga-inreseforbudet/   
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/ 
 
Notera att Polismyndigheten inte utfärdar några intyg eller förhandsbesked, utan det är 
gränspolisen vid gränsen som fattar beslut i enskilda ärenden.  
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Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt. 

polisen.se 
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