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Utvidelse av gruppen reisende som kan benytte grensepasseringssteder som 

ikke fremgår av listen over godkjente passeringssteder over indre Schengen-

grense  

 

Vi viser til vårt brev til Politidirektoratet 31. desember 2020 «Om reduksjon av antallet 

godkjente grenseovergangssteder» og vårt brev 18. januar 2021 «Om hvilke grupper 

som kan benytte ulovlige grensepasseringssteder».  

 

I brevet av 18. januar fremgår det at enkelte grupper reisende likevel kan benytte 

grensepasseringssteder som ikke fremgår av listen over godkjente passeringssteder 

over indre Schengen-grense. Disse er: 

 

 Reisende som utfører varetransport, jf covid-19-forskriften § 4d tredje ledd 

bokstav e. 

 Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende 

innenfor de fastsatte kategoriene), jf. covid-19-forskriften § 4d tredje ledd 

bokstav f. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at følgende grupper, i tillegg til 

gruppene som fremgår av vårt brev 18. januar, kan benytte grensepasseringssteder som 

ikke fremgår av listen over godkjente grensepasseringssteder over indre Schengen-

grense:  
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 Pendlere som ankommer Norge fra Sverige eller Finland som ledd i reise 

mellom arbeidssted og bosted, jf. covid-19-forskriften § 4d tredje ledd bokstav d 

og § 6b første ledd.  

 Skoleelever som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Finland, jf covid-19-

forskriften § 4d tredje ledd bokstav d og § 6b fjerde ledd. 

 Reisende med behov for å krysse grensen til Sverige/Finland på vei mellom to 

punkter i Norge, jf covid-19-forskriften § 4d tredje ledd bokstav c og § 6a bokstav 

a.   

 

Endringene trer i kraft 22.01.2021 kl. 12.00. 

 

Med hilsen 

 

 

Dag Egil Adamsen 

avdelingsdirektør 

 

Kristian Kaspersen 

seniorrådgiver 
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