
Koronainformasjon ved grensepassering – fra eller til Sverige 
 

Jeg skal reise fra Sverige til Norge. Hvilken registreringsplikt må jeg oppfylle før 

innreise? 

Alle innreisende til Norge må før innreise sette seg inn i informasjon om  
- innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell.  

Digitalt registreringsskjema og mer informasjon fra norske myndigheter – klikk på teksten.!  

 

Jeg skal reise inn til Norge over grensen i Junkerdal. Hvilke regler gjelder for 

koronatesting? 
Du finner alle reglene som gjelder for innreise på helsenorge.no Hovedregelen er at alle som passerer 

grensen inn til Norge, skal testes for korona. Det er derfor etablert teststasjon ved Junkerdal 

tollstasjon, åpen 24 timer i døgnet. Det er noen unntak fra plikten til å gjennomføre koronatest 

Jeg er arbeidspendler mellom Sverige og Norge. Hvilke test- og karanteneregler 

gjelder? 

Test- og karanteneregler pr 06.04..2021: 

Grensependlere, både de som er bosatt i Norge og Sverige skal  
- teste seg for korona hver 7. dag 
- opprettholde karantene utenom arbeidstiden 
- Karantene kan oppheves 10 døgn etter innreise til Norge, eller til negativt svar på PCR-test 

tidligst 7 døgn etter innreise. 
 
Hele lovteksten gjeldende for Norge finner du her 
Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at egne ansatte får utført sine påkrevde koronatester. Det 
anbefales at arbeidsgivere med ansatte fra andre land legger til rette og informerer egne ansatte om 
hvor og hvordan de skal la seg teste.   

Dokumentasjon i grensekontrollen 
Dagpendlere fra Norge (...) må i grensekontrollen legge fram følgende dokumentasjon: 

 Dokumentasjon på at hun eller han er bosatt i Sverige (...) 
 Bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at hun eller han er dagpendler. Bekreftelsen skal 

inneholde informasjon om arbeidssted, arbeidstid og avstand til hjemmet 
 Attest som viser negativ Covid-19-test  

o Testen må være tatt i løpet av de siste sju døgnene før ankomst til Norge 
o Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland 
o Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest 

 Dokumentasjon på at man har fylt ut elektronisk innreiseregistreringsskjema 

 

Kan jeg reise på dagstur til Sverige for å utføre nødvendig vedlikehold på min 

fritidsbolig i Sverige? 
Ja, men du følge de reglene som gjelder for slik grensepassering. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#innreiseregler-til-norge
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#generelt-om-unntak-fra-karanteneplikten
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://reg.entrynorway.no/


Svenske myndigheter tillater f.o.m. 1. april 2021 innreise til Sverige, forutsatt negativ covid-19 

test som ikke er eldre enn 48 timer. 
Det svenske politiets opplysninger om innreise finner du her.  

Svenske grensemyndigheter krever attest for koronatesting som dokumenterer 

- Navn og fødselsdato 

- Dato og tid for prøvetakingen 

- Type test (PCR eller hurtigtest) 

- Testresultat 

- Navn, telefonnummer og adresse til utsteder av attesten 

Hvor kan jeg ta koronatest før innreise til Sverige? 
Koronatest før innreise til Sverige kan tas ved Teststasjon Saltdal helsesenter innenfor ordinær 

åpningstid: Informasjon om Koronatelefonens åpningstid og link for testbestilling finner du på 

www.saltdal.kommune.no 

Koronatelefonens medarbeider kan evt. tildele testtimer ved Teststasjon grense ved Junkerdal 

tollstasjon, langs Riksvei 77, 8255 Røkland.  

Unntaksvis er det utenfor koronatelefonens åpningstid mulig å møte uten timeavtale direkte 

på Teststasjon grense ved Junkerdal tollstasjon.  Merk at koronatesting før innreise til Sverige 

ikke er primæroppgaven for Teststasjon grense. Det må derfor påregnes ventetid (alle 

innreisende fra Sverige prioriteres først.) 

Må jeg teste meg når jeg kommer tilbake til Norge etter å ha sett til hytta i Sverige? 
Nei, dersom du har utført en strengt nødvendig reise til fritidsbolig i Sverige og kommer tilbake til 

Norge innen 24 timer og ellers følger reglene i covid-19 forskriften § 6a, slipper du testing og 

innreisekarantene.  

Hva koster det å få tatt koronatest i forbindelse med grensepassering?  

Hovedregel: Koronatesting er gratis 
Koronatesting er vanligvis «helsehjelp» og gratis ved testing etter Folkehelseinstituttets testkriterier: 

a) Som ledd i smitteoppsporing, fordi man har symptomer eller man mistenker at man har 

covid-19 infeksjon 

b) Innreise: Obligatorisk testing på grenseoverganger, test 7 døgn etter ankomst 

c) Andre tilfeller 

Andre grupper, dvs. arbeidspendlere, personer som skal testes før innreise til Sverige: 

Testgebyr kr. 500. 

 Testgebyr for koronatest i disse tilfellene er kr. 500 eksklusiv merverdiavgift (mva). 
Det tilkommer også fakturagebyr på ca. kr. 70.  

 Faktura tilsendes fra Saltdal kommune i etterkant av utført test 
 Testgebyret anses som omsetning av helsetjeneste og er unntatt 

merverdiavgiftsplikt. Arbeidet med koronatesting er en forebyggende helsetjeneste 
for å hindre importsmitte over grensene. 

 Testgebyret dekker de faktiske kostnadene 
 
Den som mottar fakturaen, kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt i noen situasjoner: 

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/
https://goo.gl/maps/vWVCgBD35iRKREhq7
http://www.saltdal.kommune.no/
https://goo.gl/maps/8G2nUwkGJUT9nYgE8
https://goo.gl/maps/8G2nUwkGJUT9nYgE8
https://goo.gl/maps/8G2nUwkGJUT9nYgE8
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§6a
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/


 Fra arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon når det gjelder 
arbeidspendlere/studentpendlere (covid-19 forskriften §6b) 

 Fra arbeidsgiver når arbeidsgiver krever koronatesting før inntreden i arbeidsforhold 
 

Testresultat 

Koronatest i forbindelse med grensepassering tas som regel som antigen hurtigtest. Etter 
test må man vente til prøvesvaret er klart, etter minimum 15 minutter. 

Trenger du dokumentasjon på utført test? 
Alle personer som har norsk personnummer eller D-nummer kan logge seg inn på Helsenorge.no > 

Prøvesvar og ta utskrift av sitt prøvesvar. Dokumentasjonen vil foreligge når teststasjonen har meldt 

inn prøvesvaret elektronisk, vanligvis innen 12 timer.  

Personer uten norsk personnummer eller D-nummer kan få et utskrift av testsvaret ved teststasjonen.  

 

Kjell Gunnar Skodvin 
kommuneoverlege 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§6b

