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Uppdaterade inreserestriktioner från EU/EES-länder från 21
december 2021
21 december 2021 kommer inreserestriktionerna från EU/EES-länder + Schweiz
att uppdateras till att nu gälla från samtliga EU/EES-länder + Schweiz vilket inkluderar de nordiska länderna. Detta innebär att samma restriktioner i form av
krav på negativt covid-19-test max 72 timmar gammalt eller EU:s covid-intyg,
med några undantag, nu även ska tillämpas vid inresa från Danmark, Finland, Island och Norge. I övrigt är restriktionerna oförändrade, och finns att läsa på följande länk https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/#EES.
Vid inresa från ett icke-EES-land (med undantag för Schweiz) gäller samma inreseförbud som tidigare, det vill säga att samtliga utländska medborgare måste
omfattas av ett undantag för att få resa in, samt som huvudregel ha ett negativt
covidtest max 72 timmar gammalt eller ett vaccinintyg utfärdat inom EU/EES eller Schweiz eller i särskilt namngivna länder. Listan över undantagsländer och
s.k. godkända länder, uppdateras löpande och finns på länken https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svarom-det-tillfalliga-inreseforbudet/.
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 svenska myndigheter 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.
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Uppdaterad information kommer alltid finnas på Polismyndighetens hemsida,
den ändras i samband med att ev. ändringar träder i kraft så sidorna kommer löpande att uppdateras.
Information kring polisens tillämpning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige hänvisas till Polismyndighetens och regeringens hemsidor, 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-om-inreseforbud-till-sverige/
Notera att Polismyndigheten inte utfärdar några intyg eller förhandsbesked,
utan det är gränspolisen vid gränsen som fattar beslut i enskilda ärenden.
.

