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Revisjon av instruks om gruppene reisende som kan benytte
grensepasseringssteder som ikke fremgår av listen over godkjente
passeringssteder over indre Schengen-grense
Dette brevet endrer tidligere instrukser fra Justis- og beredskapsdepartementet om
grupper reisende som kan benytte ikke godkjente grenseovergangssteder på indre
Schengen-grense. Instruksen ble sist gang endret ved brev 16. juni 2021.
Instruksen er oppdatert på bakgrunn av endringene i covid-19-forskriften i kraft 25.
september 2021 klokken 16.00. Videre er det gjort endringer for elever i grunnskolen
og bruk av grenseovergangsstedene Utsjok og Gamle Svinesundsbro. Disse
endringene er formidlet Politidirektoratet tidligere. Det er også gjort en presisering når
det gjelder muligheten til å benytte avstengte passeringssteder for å reise gjennom
Sverige/Finland på vei mellom to punkter i Norge. Øvrige endringer er av redaksjonell
karakter.
1. Generelle unntak – gjelder alle stengte grenseovergangssteder
Følgende grupper reisende kan benytte grensepasseringssteder som ikke fremgår av
listen over godkjente passeringssteder over indre Schengen-grense:
•

Reisende med behov for å krysse grensen til Sverige/Finland på vei mellom to
punkter i samme eller tilstøtende kommune i Norge. Det er et vilkår at reisen
foregår uten å bruke svensk eller finsk offentlig transport, uten å overnatte i
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Sverige eller Finland og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de reiste ut fra
Norge sammen med. Det er et vilkår at den reisende enten er norsk
statsborger/nordisk statsborger bosatt i Norge, eller har rett til innreise etter
midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
eller forskrift fastsatt med hjemmel i loven.
•

Personer bosatt i Norge som arbeidspendler til Sverige eller Finland. Pendling må
skje i henhold til covid-19-forskriften § 6b første ledd.

•

Personer bosatt i Sverige eller Finland som arbeidspendler til Norge. Pendling må
skje i henhold til covid-19-forskriften § 6b første ledd. Det er et vilkår at den
reisende er norsk statsborger, eller har rett til innreise etter midlertidig lov om
innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen eller forskrift
fastsatt med hjemmel i loven.

•

Elever i grunnskolen, videregående skole og studenter som dagpendler mellom
Norge og Sverige eller Finland, jf covid 19- forskriften § 6b fjerde ledd. Det er et
vilkår at den reisende enten er norsk statsborger/nordisk statsborger bosatt i
Norge, eller har rett til innreise etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for
utlendinger av hensyn til folkehelsen eller forskrift fastsatt med hjemmel i loven.

•

Personer som utfører ervervsmessig godstransport mot vederlag, jf covid-19forskriften § 6b femte ledd, og er norsk statsborger/nordisk statsborger bosatt i
Norge, eller har rett til innreise etter innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav d.

•

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av
kritiske samfunnsfunksjoner, jf. covid-19-forskriften § 6e, innen samfunnsfunksjonen «helse og omsorg». Gruppen omfatter blant annet helsearbeidere
bosatt i Sverige/Finland som jobber i norsk helsetjeneste. Personer som ivaretar
kritiske samfunnsfunksjoner skal i utgangspunktet gjennomføre test ved
grenseovergangsstedet, jf. covid-19-forskriften § 4d tredje ledd bokstav f. Unntaket
fra kravet til å benytte et godkjent grenseovergangssted, gjelder derfor kun i den
utstrekning det ikke lenger vil være praktisk mulig å ivareta vedkommendes
funksjon i Norge dersom et godkjent grenseovergangssted benyttes. Dette kan
f.eks. være tilfellet dersom dette vil medføre svært lang reisevei.

2. Særskilt om bruk av grenseovergangsstedet Utsjok og Gamle Svinesundsbro
•

2/3

I tillegg til de gruppene som er nevnt ovenfor, vil personer som kan dokumentere
at de er fullvaksinerte ved fremvisning av koronasertifikat, jf. covid 19-forskriften
§ 4 fjerde ledd, jf. vedlegg D til forskriften, kunne benytte de stengte grensepasseringsstedene Utsjok og Gamle Svinesundsbro i de tidspunktene disse likevel
er bemannet.

Gruppene over erstatter gruppene omhandlet i departementets brev 16. juni i år.
Når det gjelder reisende som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner ut over samfunnsfunksjonen «helse og omsorg», vil disse måtte benytte seg av grensepasseringssteder
som fremgår av listen over godkjente passeringssteder innenfor passeringsstedenes
åpningstid. Nødetater utenfor funksjonen «helse og omsorg» skal likevel gis anledning
til å benytte passeringssteder som ikke fremgår av listen over godkjente
passeringssteder under utførelse av nødvendige oppdrag.
Endringene trer i kraft 25. september 2021 klokken 16.00.

Med hilsen

Dag Egil Adamsen
avdelingsdirektør
Kristian Kaspersen
seniorrådgiver
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