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Svar på skriftlig fråga (E 5/2020) från Nordiska rådet om 

gränshandeln mellan Norge och Sverige  

Kjell-Arne Ottosson (KD) har den 26 mars 2020 ställt följande frågor till 
regeringarna i Sverige och Norge:   
 

 hur man ser på de stängda gränsernas effekt på gränshandel, 

 vilka åtgärder som vidtas för att främja möjligheterna för små företag 
att övervintra de svåra tiderna, och 

 hur man värderar vikten av att åter kunna öppna de nu stängda 
gränserna. 
 

Den svenska regeringens svar 

Sett till våra arbetsmarknader, ekonomier och infrastruktur har vi i Norden 
kommit en bra bit på väg mot vårt mål att bli världens mest integrerade 
region. Den omfattande gränshandeln mellan Sverige och Norge är ett 
framstående exempel på hur integrerade våra gränsregioner är. Det är 
avgörande att den här utvecklingen inte riskeras som en följd av de åtgärder 

som vidtas för att förhindra spridningen av covid-19.  
 
Genom gott bilateralt samarbete mellan våra länder har arbetspendling och 
varutransporter kunnat fortsätta i stort sett obehindrat under covid-19-
pandemin. Samtidigt har karantänsregler som den norska regeringen infört 
för att förhindra smittspridning slagit mycket hårt mot gränshandeln och 
enskilda företag i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att gränshandeln 
innebär arbetstillfällen på båda sidor om gränsen. Till exempel ägs 
butikskedjorna nära gränsen ofta av både svenska och norska företag och 
butikerna anställer både svenskar och norrmän. Från svensk sida är vi 
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angelägna att under ansvarsfulla former, så snart som möjligt, kunna 
återuppta gränshandeln. Som svensk samarbetsminister är jag pådrivande för 
att så ska kunna ske.  

Jag har talat med landshövdingarna i Västra Götaland och Värmland samt 
bjudit in till ett möte med företrädare för svenska kommuner längs den 
norska gränsen, för att ta del av erfarenheter och diskutera möjligheter till 
konstruktiva lösningar för att gränshandeln ska kunna återupptas.  

Krisen har inneburit ett intensivt nordiskt samarbete på många områden. Som 
nordisk samarbetsminister har jag sett att vårt samarbete i vissa avseenden 
behöver stärkas ännu mer. Våra regeringar behöver t.ex. ha en dialog med 
varandra i god tid innan restriktioner införs som påverkar rörligheten över våra 
gränser, så att vi i förväg kan diskutera konkreta lösningar på de problem som 
kan uppstå. Därför har jag föreslagit för mina samarbetsministerkolleger att vi 
ska tydliggöra vårt ansvar och hur vi i Norden kan samverka mer effektivt i 
gränshinderfrågor.  
 
Ett antal åtgärder har presenterats av regeringen som stöd till företag som har 
drabbats av krisen. För att minska kostnader finns stöd för korttidspermittering, 
rabatt för hyreskostnader och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och 
egenavgifter. Korttidspermittering innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i 
arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. 

Specifika åtgärder har även vidtagits av den svenska regeringen för att stödja 
mindre företag. Dessa åtgärder syftar till att snabbt stärka sådana företags 
likviditet. Bland annat har tillfälliga ändringar gjorts i reglerna för 
periodiseringsfonder.  

För att stödja företag med likviditeten har regeringen också presenterat en 
statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag. Åtgärden innebär 
att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på 
grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i 
övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut 
garanterade lån till företagen. 

  

Anna Hallberg  
Nordisk samarbetsminister  



Skriftlig spørsmål fra Nordisk råd vedrørende grensehandel mellom Norge og Sverige (E 5/2020). 

Svar fra den norske regjering.  

 

 

I Norge som i de fleste berørte land er det innført strenge tiltak for å stoppe smittespredningen, 

blant annet regler om karantene etter ankomst fra utlandet også for norske borgere eller utlendinger 

som bor i Norge.  Pendlere og godstrafikk er unntatt. I praksis er det særlig karantenereglene som 

setter begrensinger for grensehandelen mellom Norge og Sverige. Per nå er karantenen ti dager. Det 

er således ikke riktig at grensen mellom Sverige og Norge er stengt. 

 

Da bortvisningsforskriften ble innført med virkning fra 16. mars, tilsa smittesituasjonen at hensynet 

til rask og effektiv gjennomføring av reglene måtte veie tyngre enn en del andre viktige hensyn. Det 

har imidlertid etter hvert blitt foretatt vesentlige lettelser i regelverket. Det er blant annet åpnet for 

innreise for arbeidsinnvandrere som omfattes av EØS-rettens prinsipper om fri bevegelighet for 

arbeidskraft, med unntak av arbeidssøkende. Det er også åpnet for innreise for familiemedlemmer til 

EØS-borgere og for EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere. I tillegg kan EØS-

borgere som har fast eiendom i Norge, herunder fritidsbolig, besøke denne. Det presiseres at 

unntakene fra bortvisningsreglene ikke innebærer unntak fra de til enhver tid gjeldende regler om 

karantene. 

 

Tiltakene som regjeringen har innført for å redusere smittespredningen har – sammen med blant 

annet nedgangen i verdensøkonomien -medført at mange bedrifter har måttet redusere aktiviteten 

kraftig, eller stenge virksomheten. Mange bedrifter melder om likviditets- og betalingsproblemer, og 

et høyt antallarbeidstakere er permittert eller risikerer å bli det.For å unngå unødige konkurser og 

oppsigelser har regjeringen iverksatt ulike strakstiltak for å avhjelpe akutte likviditet- og 

betalingsproblemer i bedriftene. Blant tiltakene er en kompensasjonsordning rettet mot bedrifter 

som kan dokumentere vesentlig omsetningsfall på grunn av koronapandemien. Ordningen er ment å 

bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen, slik at de i fremtiden fortsatt kan bidra 

til å skape verdier og arbeidsplasser. Videre er bankenes kapitalkrav redusert, styringsrenten satt ned 

og ekstra likviditet tilført bankene. Nye låne- og garantiordninger skal i tillegg bidra med likviditet, 

nye banklån og avdragsfrihet til bedriftene. Det er likevel ikke til å unngå at mange bedrifter går 

konkurs, arbeidsledigheten øker og verdiskapingen faller grunnet COVID-19-tiltakene. 

 

Regjeringen arbeider kontinuerlig med å avveie balansen mellom smittevernhensyn og andre viktige 

samfunnshensyn, herunder behovet for ytterligere tiltak for å støtte næringslivet. Avhengig av 

smittesituasjonen vil det gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en 

normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge. Regjeringen ønsker at lempingen av 

innreiserestriksjonene skal skje i en koordinert felleseuropeisk prosess. 
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