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Återgång till inresa med vaccinintyg från EU/EES-länder 

 

Regeringen har beslutat att vaccintyg är huvudregeln för inresa till 

Sverige från 21 januari.  

 

Regeringen har beslutat att återgå till de inreserestriktioner som gällde före 

den 28 december 2021, vilket innebär att kravet på negativt covid-19-test ut-

fört inom 48 timmar före inresa kommer tas bort från och med 21 januari 

2022. Listan över länder med godkända vaccinationsintyg utökas också. 

Detta efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten.  

 

Personer som reser till Sverige från länder inom EU/EES, inklusive de nor-

diska länderna, måste från och med den 21 januari kunna visa upp EU:s di-

gitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats 

mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller har till-

frisknat från covid-19 inom 6 månader. Kravet gäller utländska medborgare 

som är 18 år och äldre. Samma undantag som tidigare från intygskravet 

kommer gälla, bland annat är personer som reser via Sverige mellan Born-

holm och en annan del av Danmark fortsatt undantagna från intygskravet. 

 

Utländska medborgare som reser till Sverige från ett land utanför EU/EES 

måste fortfarande omfattas av något av undantagen från inreseförbudet och 

dessutom kunna uppvisa ett negativt test för covid-19 utfört inom 72 timmar 

före inresa till Sverige, eller vara undantagna från testkravet, för att få resa 

in i landet. Det finns undantag från inreseförbudet och testkravet, bland an-

nat för resenärer med vaccinationsintyg utfärdade i vissa länder. Från och 

med 21 januari kommer även vaccinintyg utfärdade i Montenegro, Taiwan, 

Thailand, Tunisien och Uruguay vara undantagna från inreseförbudet och 

testkravet. Vaccinationsintyg utfärdade i godkända länder som likvärdiga 

med EU:s digitala vaccinationsintyg, vilket innebär att intygen kan kontroll-

eras och verifieras på samma sätt och i samma tekniska system som EU:s di-

gitala covid-intyg. Listan på undantagsländer är oförändrad, och för boende 
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i dessa länder, gäller fortfarande testkravet men tiden utökas till max 72 tim-

mar innan gränspassagen. 

 

Informationen på polisen.se ändras i samband med att eventuella ändringar 

träder i kraft. För att säkerställa att ni har den senaste informationen framåt, 

gå in på polisen.se. 

 

Regeringen beslutar om eventuella ändringar kring inreseförbudet. Rege-

ringens information om inreseförbud till Sverige finns på regeringens webb-

plats.  

 

Vi hoppas att ni kan sprida den här informationen i era egna kanaler för att 

underlätta för de som ska resa till Sverige.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Polismyndigheten 

 

 

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/

