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Folkhälsomyndighetens föreskrifter  
om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-
stater och några andra stater till Sverige

beslutade den 29 juni 2021.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 6 § förordningen 
(2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och 
några andra stater till Sverige. 

Vaccinationsintyg
1 § Vaccinationsintyg enligt 4 § andra stycket 1 a förordningen (2020:1258) 
om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra sta-
ter till Sverige ska godtas om det av intyget framgår att 

1. personen har fått minst en dos covid-19-vaccin och inresan sker tidigast
efter 14 dagar räknat från datumet för den första dosen covid-19-vaccin, och 

2. covid-19-vaccinet har beviljats godkännande för försäljning i enlighet
med förordning (EG) nr 726/2004 eller covid-19-vaccinet har genomgått 
Världshälsoorganisationens godkännandeförfarande för användning i nödsitu-
ationer.

Intyg som motsvarar EU:s vaccinationsintyg
2 § Intyg som avses i 4 § andra stycket 2 förordningen (2020:1258) om till-
fälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till 
Sverige, som är utfärdat i en EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, 
Schweiz, Vatikanstaten eller i en stat som finns med i EU:s aktuella förteck-
ning över tredjeländer för vilka reserestriktioner bör upphävas1, ska anses mot-
svara EU:s vaccinationsintyg och därmed godtas för inresa, om intyget

1. uppfyller kriterierna i 1 § och
2. innehåller de uppgifter som avses i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kon-
troll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för 
och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri 

1 Rådets rekommendation (EU) 2020/912 av den 30 juni 2020 om de tillfälliga restrik-
tionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa res-
triktioner, inklusive samtliga ändringar av denna rekommendation.
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rörlighet under covid-19-pandemin artikel 5.2 samt de uppgifter som avses i 
punkt 1 a–j i bilagan Dataset för intyg. 

Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller 
franska. 

Intyg som motsvarar EU:s testintyg 
3 § Intyg som avses i 4 § andra stycket 2 förordningen (2020:1258) om till-
fälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till 
Sverige, ska anses motsvara EU:s testintyg och därmed godtas för inresa, om 
intyget innehåller uppgifter om 

1. namn och födelsedatum på den som har testats, 
2. datum och tidpunkt för provtagningstillfället, 
3. sjukdom eller smittämne, covid-19 (SARS-CoV-2 eller en av dess varian-

ter),
4. huruvida testet är ett antigentest, ett PCR-test, ett LAMP-test eller ett 

TMA-test, 
5. det negativa testresultatet, och 
6. namn, telefonnummer och adress till intygsutfärdaren eller laboratoriet 

som genomfört testet. 
Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller 

franska.
Ett sådant intyg är giltigt i 72 timmar från tidpunkten för provtagning.  

Intyg som motsvarar EU:s intyg om tillfrisknande
4 § Intyg som avses i 4 § andra stycket 2 förordningen (2020:1258) om till-
fälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till 
Sverige, som är utfärdat i en EES-stat eller i Andorra, Monaco, San Marino, 
Schweiz eller Vatikanstaten, ska anses motsvara EU:s intyg om tillfrisknande 
och därmed godtas för inresa, om intyget innehåller de uppgifter som avses i 
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  artikel 
7.2 samt de uppgifter som avses i punkt 3 a–h i bilaga Dataset för intyg.  

Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller 
franska.

Ett sådant intyg får endast godtas om det har utfärdats tidigast 11 dagar efter 
provtagningstillfället av ett NAAT-test som gav ett positivt resultat. Intyget är 
giltigt i högst 180 dagar från dagen för det första positiva NAAT-testresultatet.

Intyg för vissa pendlare 
5 § Intyg som avses i 4 § tredje stycket 1 förordningen (2020:1258) om till-
fälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till 
Sverige får endast godkännas om det avser ett antigen- , PCR-, LAMP- eller 
TMA-test, samt innehåller uppgifter om 

1. namn och födelsedatum på den som har testats, 
2. datum och tidpunkt för provtagningstillfället, 
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3.  sjukdom eller smittämne, covid-19 (SARS-CoV-2 eller en av dess vari-
anter),

4.  huruvida det test som utförts är ett antigen-, PCR-, LAMP- eller TMA-
test, 

5. det negativa testresultatet, och 
6.  namn, telefonnummer och adress till intygsutfärdaren eller laboratoriet 

som genomfört testet. 
Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller 

franska.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 juni 2021. 

2. Bestämmelsen i 5 § träder i kraft den 7 juli 2021.

3. Föreskrifterna upphör att gälla vid utgången av augusti 2021. 

Folkhälsomyndigheten  

JOHAN CARLSON

Bitte Bråstad
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se 

Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik 
106 47 Stockholm 
Telefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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