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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:1258) om tillfälligt
inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till
Sverige1, som gäller till och med den 30 juni 20212,
dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 augusti
2021,
dels att 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse.
4 §3 En utlänning som reser till Sverige ska nekas inresa i landet och
avvisas vid resor från
1. en annan EES-stat än Danmark, Finland, Island eller Norge, och
2. Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.
Detta gäller inte för
1. en person som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och
godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och
tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri
rörlighet under covid-19-pandemin kan uppvisa ett intyg om att personen
har
a) fått ett covid-19-vaccin (vaccinationsintyg),
b) fått negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion
som har utförts inom 72 timmar före ankomsten (testintyg),
c) tillfrisknat från covid-19 (intyg om tillfrisknande), eller
2. en person som kan uppvisa ett intyg som motsvarar något av de intyg
som anges i 1.
Detta gäller inte heller för
1. personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller
studera i Sverige eller i en annan stat och som kan uppvisa ett intyg om
negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har
utförts inom en vecka före ankomsten,
2. personer under 18 år,
3. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och
sjukvårdstransporter,
4. personer som bor i Sverige,
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5. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
6. personer med trängande familjeskäl,
7. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra
humanitära skäl,
8. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som
inte kan anstå,
9. sjömän,
10. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller
samarbete inom räddningstjänsten,
11. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
eller
12. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.
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6 §4 Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda
för att intyg som avses i 4 § andra stycket 1 a och 2 samt tredje stycket 1 ska
godtas.
Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.
På regeringens vägnar
MIKAEL DAMBERG
Peter Lindström
(Justitiedepartementet)
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