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Sammanfattning

Gränshinder är ett prioriterat arbetsområde inom 

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Svinesunds- 

kommittén har i snart tio år arbetat för att minimera 

gränshinder för näringslivet utifrån ett gränsregionalt 

uppdrag. De regionala insatserna är betydelsefulla både 

för oss som gränsregion och för ett framgångsrikt natio-

nellt och nordiskt gränshinderarbete. Under de senaste 

åren har fokus på näringslivets gränshinder förstärkts 

på nationell och nordisk nivå.

Under perioden 2014-2020 identifierade Svinesunds-

kommittén närmare 100 gränshinder för näringslivet. 

En aktuell översyn (hösten 2020) visar att flera av de 

gränshinder för näringslivet som lyftes upp och be-

skrevs tidigt under perioden har fått en lösning eller 

kommit närmare en lösning under vägen. Med andra 

ord har lösningsprocesser gått framåt även med gräns-

hinder som vi som regional aktör inte aktivt jobbat med 

under hela perioden. 

Slutsatsen blir att det är oerhört viktigt att lyfta gräns-

hinder så att problematiken blir förståelig och att sam-

tidigt visualisera möjligheter ur ett regionalt perspektiv. 

Lika viktigt är det att vara uthålliga över tid. Gränshin-

derarbete slutar inte heller vid ett löst hinder utan det 

är först när målgruppen upplever en lösning som vi lyckats 

fullt ut. 

Projektet Ta bort onödiga gränshinder syftar till att under 

2021 dels etablera en regional arbetsprocess och dels 

utveckla en stödstruktur för gränshinderarbetet mellan 

regionerna Västra Götaland och Viken. 

Svinesundskommitténs tidigare arbete har resulterat i 

en arbetsprocess som nu prövas och kan utvecklas till 

en metod för att driva gränshinderfrågor och lösa fler 

gränshinder. 

Framgångsrikt gränshinderarbete på regional nivå byg-

ger på ett väl utvecklat samspel mellan ett stort antal 

aktörer på lokal, regional, nationell och nordisk nivå. 

Den regionala stödstrukturen behöver här fungera 

som en central pådrivande funktion. Huvuduppgifterna 

för en sådan funktion är att fånga upp gränshinder och 

identifiera problemen, driva på kommunikations- och 

lobbyinsatser, bygga nätverk, etc. 

För att skapa störst nytta för regionen är det helt avgö-

rande att gränsregionens politiker kontinuerligt är del-

aktiga i diskussionen kring inriktning och prioriteringar 

av gränshinder. Såväl regionala som nationella politiker 

behöver engageras så att frågor lyfts i rätt forum. Po-

litikerna har alla möjligheter att skapa opinion, fungera 

som pådrivare och kommunicera kring vinsterna med 

lösta gränshinder. Länsstyrelsen har också, som statens 

förlängda arm, en viktig roll och är en väg att påverka 

statliga verk, departement och myndigheter.

Annika Daisley, Svinesundskommittén
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Bakgrund Gränshinder 
för näringslivet 
Svinesundskommittén drev Interregprojektet Gräns-
hinder för näringslivet (2011 - 2014) vilket resulterade 

i närmare 100 identifierade gränshinder för närings-

livet, mellan Sverige och Norge. Syftet med projektet 

var att få bort så många hinder som möjligt och där-

med underlätta för affärer och pendling över gränsen. 

Arbetet med att kartlägga gränshinder och försöka 

förstå hur problemen såg ut och vilken process som 

krävs för att lösa dem, gav en rad insikter. Nu följs ar-

betet upp med fokus på vad har hänt med de gränshin-

dren Svinesundskommittén identifierade under detta 

och andra projekt fram till 2020. Följande frågor har 

ställts till experter och myndigheter: 

• Har gränshindret lösts? 

• Har en lösningsprocess påbörjats av hindret?

• Kvarstår problemet/hindret?

• Är hindret avskrivet?     

Varje hinder har, i den mån vi fått svar, en kommentar 

från myndigheter och experter. Dessa finns samlade i 

tabellform på sidan 18. 

Inledning

Gränshinder är ett prioriterat arbetsområde inom Nor- 

diska ministerrådet och Nordiska rådet. Att underlätta 

utbyte mellan grannländerna är centralt både för tillväxt 

inom näringslivet och effektivitet i offentliga verksam-

heter. Historiskt har arbetstagare varit i fokus i gräns-

hinderarbetet, men sedan några år tillbaka har Gräns-

hinderrådet fått ett förstärkt mandat av de nordiska 

regeringarna att även fokusera på näringslivets gräns-

hinder. 

Svinesundskommittén har i snart tio år arbetat för att 

minimera gränshinder utifrån ett gränsregionalt upp-

drag. Det omfattar gränshinder mellan Norge och 

Sverige, kopplade till näringslivet och offentliga verk-

samheter. Erfarenheterna från gränshinderarbetet har 

fördjupat vår förståelse för processerna. Näringslivets 

gränshinder är ofta komplexa och de berör många myn-

digheter och branschorganisationer. Med andra ord 

krävs ett metodiskt och långsiktigt arbete, där kommu-

nikation och lobbyarbete är avgörande för att lyckas nå 

fram på regional, nationell och nordisk nivå och tillsam-

mans genomföra lösningsprocesser. 

I pågående projekt Ta bort onödiga gränshinder utvecklas 

ett gränsöverskridande samarbete, med fokus på att ut-

veckla stödstrukturen och etablera effektiva arbetspro-

cesser mellan regionerna Västra Götaland och Viken. 

Denna rapport ingår i uppdraget att utveckla arbetsme-

toder, kommunicera status på identifierade gränshinder 

i den norsk-svenska gränsregionen mellan Oslo och Gö-

teborg och i slutändan minimera onödiga gränshinder.
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Nordiska ministerrådet  
och Nordiska rådet 
Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen 
för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet, och 
omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 
samt Färöarna, Grönland och Åland  
www.norden.org.

Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara 
och integrerade region. 

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen kommer att ta fram en 
strategi för hur det gränsregionala samarbetet med 
Norge ska se ut i framtiden.

Grensetjänsten
Grensetjänsten Norge-Sverige är ett gränsöverskri-
dande samarbete mellan myndigheter och organisa-
tioner och en av de nordiska informationstjänsterna. 
Huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från 
människor och företag som har någon form av gränsö-
verskridande verksamhet mellan Norge och Sverige.

www.grensetjansten.com

Gränshinderrådet 
Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som 
har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att 
främja den fria rörligheten inom Norden för såväl 
enskilda invånare som företag. Gränshinderarbetet är 
ett viktigt nordiskt samarbetsområde och är en del av 
arbetet med att nå visionen om Norden som världens 
mest integrerade region. Under 2018 sattes kvantita-
tiva mål för Gränshinderrådets arbete. 8 - 12 gräns-
hinder ska undanröjas per år inom arbetsmarknads-, 
social-, utbildnings- och näringslivsområdena. 

www.norden.org/sv/organisation/granshinderradet

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen, som en statligt samordnande myndig-
het, har en viktig roll i lösningsprocesser för gränshin-
der. De är dels en garant för att beslutade nationella 
målen genomförs och dels en viktig kanal för övriga 
regionala aktörer i kommunikation och samverkan 
med departement och andra myndigheter. 

Viken fylkeskommune 
Viken fylkeskommune vil utnytte sin posisjon som 
grensefylke, og forsterke den internasjonale oriente-
ringen. Viken fylkeskommune skal bidra til å samordne 
og mobilisere aktører i fylket til europeisk samar-
beid og være døråpner for europeiske aktiviteter 
og prosjekter. Fylkesrådet vil trygge arbeidsplasser, 
verdiskaping og velferd på lang sikt og bruke Viken 
fylkeskommune aktivt som motor i det grønne skifte. 
Arbeidet med å eliminere unødvendige grensehindre 
vil styrke den regionale utviklingen og gi muligheter 
for økt verdiskaping.

Ramverket som styr arbetet  
med gränsfrågor
Den fria rörligheten inom EU har funnits i Norden 
sedan 50-talet genom passunionen och är ramverket 
för vårt arbete med gränsfrågor. Norge står utanför 
EU, vilket påverkar utbytet för både företag och 
människor. 

Norge ingår i den inre marknaden, men är EU-gräns 
när det gäller tullsamarbete. Som EU-land får Sverige 
en speciell situation eftersom vi befinner oss vid EU:s 
yttre gräns. 

Svinesundskommitténs uppdrag  
inom Nordiska ministerrådet
Vårt gränshinderuppdrag är kopplat till Nordiska  
Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄkR) 

inom Nordiska ministerrådet. I avtalet mellan Svine-
sundskommittén och Nordiska ministerrådet finns föl-
jande uppdrag:  Identifiera och minimera gränshinder 
samt stödja regional utveckling, innovation och tillväxt 
i ett hållbart perspektiv. 
www.svinesundskommitten.com

Vem jobbar med gränshinder?  
Nationella och regionala uppdrag kopplat till gränshinder.
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Utgångspunkten gränshinder  
för näringslivet 

För att tillväxten i gränsregioner och mellan länder ska 

fortsätta öka blir det nödvändigt att få bort så många 

gränshinder som möjligt. Utgångspunkten är företagar-

nas upplevelser. I grunden handlar det alltså inte om vi 

har ett faktiskt gränshinder eller ej, utan om näringslivet 

i en gränsregion påverkas positivt eller negativt av hur 

man upplever möjligheten att göra affärer på andra si-

dan gränsen. 

Det övergripande målet är tydligt. Svinesundskommit-

tén vill få gränsregionen att växa ihop och öka antalet 

affärer och jobb. Därför måste vi jobba för att lösa både 

informella gränshinder och de formella gränshinder 

som hindrar utvecklingen.

Vårt gränshinderuppdrag är kopplat till Nordiska  

Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄkR)  

inom Nordiska ministerrådet. I avtalet mellan Svine-

sundskommittén och Nordiska ministerrådet finns 

följande uppdrag:  

Identifiera och minimera gränshinder samt stödja regional 
utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv.

Svinesundskommitténs uppdrag inom 
Nordiska ministerrådet 

”Lagar, offentliga regler eller praxis som hämmar individers 
mobilitet eller företags möjligheter att verka över gränserna 
i Norden”.

Nordiska ministerrådets definition  
av gränshinder 

•  Formella hinder = gränshinder som beror på att 

ländernas lagar och regler inte fungera optimalt 

tillsammans. 

•  Informella hinder = gränshinder som beror på bris-

tande eller svårtillgänglig information.

•  Administrativa hinder = gränshinder som beror på 

att offentliga myndigheter tolkar regelverk eller har 

administrativa rutiner som försvårar för affärer eller 

arbete över gränser. 

•  Flerdimensionella hinder = gränshinder som dels 

beror på lagar, regler och praxis och dels på bristande 

eller svårtillgänglig information.

•  Mentala hinder = gränshinder som bland annat beror 

på brist på nätverk, skillnader i affärskultur, bilden av 

”dom andra” och våra bekvämlighetszoner. Mentala 

gränshinder identifierades i studie av Øresundsinsti-

tuttet i samarbete med Lunds universitet på uppdrag 

av projektet Gränsmöjligheter. 

Gränshinder kan delas in i flera typer:
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Ett hinder kan omfatta flera problemområden 

Framgång i gränshinderarbetet  
på regional nivå

Svinesundskommittén har fokus på näringslivets gräns-

hinder mellan Norge och Sverige. En av uppgifterna är 

och har varit att se skillnader i processerna mellan med-

borgarnas och företagens hinder. Samtidigt som gräns-

hinder har lösts har vi arbetat för att förstå vilken pro-

cessen som krävs. Genom att samla erfarenheter från 

både framgångar och motgångar inom gränshinder- 

arbetet, har bilden successivt vuxit fram. 

Huvuddragen i den process Svinesundskommittén ut-

vecklat under arbetet med näringslivets gränshinder 

beskrivs på kommande sidor. Erfarenheterna visar att 

inget är så enkelt som man vill tro. Att driva gränshinder 

är ofta komplext och involverar många aktörer. Start-

punkten är att identifiera och förstår problemet. För att 

kunna påverka måste vi också förstå hur gränshinderar-

betet är uppbyggt i Norden, vilken roll vi som regional 

gränshinderaktör kan ta och vilka steg vi behöver ta för 

att nå en lösning.  
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Processen att driva gränshinder

1
Identifiera problem

regionalt

1. Identifiera problem  
regionalt
I stort sett alla hinder som  

behandlas på nationell och 

nordisk nivå har rapporterats 

in på regional nivå. Flera nivåer 

arbetar därefter för en lösning 

av gränshindren: regionala 

gränskommittéer, informa- 

tionstjänsterna i Norden och 

Nordiska ministerrådet.

4. Koordinering 
Nordiska ministerrådet koordinerar 

gränshinderarbetet i Norden.

2. Förstå och definiera gränshinder 
Ett eller flera företag alternativt branschorganisa-

tionen måste äga hindret tillsammans med Svine-

sundskommittén och regionen. Det är nödvändigt 

att verifiera problemet tillsammans, man kan inte se 

företagen som ensamma ägare till problemet. Vilken 

typ av hinder det är säger inget om storleken eller 

hur viktiga de är att lösa! De mest komplexa hindren 

kallar vi för flerdimensionella hinder, dvs. gränshin-

der som både handlar om lagar, regler och praxis och 

andra typer av hinder.

5. Dokumentation  
– Nordisk gränshinderdatabas
På nordisk nivå samlas de formella  

regionala gränshindren i en gränshin-

derdatabas. Ur databasen prioriteras 

sedan hinder av nordiska ledamöter  

på regeringsnivå. 

3. Värdera gränshinder och se möjligheter  
ur ett regionalt perspektiv  
Det är viktigt att ha med branschen och det regionala perspektivet 

vid värdering av gränshinder. För att ett regionalt gränshinder ska 

prioriteras på nordisk nivå krävs en förstudie/undersökning som 

förklarar vem som drabbas, hur den drabbas och vem som äger lös-

ningen på hindret (myndigheter och departement). Om förstudien 

görs av regionala och nationella experter verifieras problembilden 

vilket är viktigt i den fortsatta processen. Förstudien får också gär-

na innehålla ett lösningsförslag och en uppskattning över hur stort 

hindret är. Finns inte denna förstudie så kommer inte gränshindret 

att prioriteras på nordisk nivå. 

2
Definiera  

gränshindret

3
Värdera 

gränshindret

4
Koordinering

5
Nordisk databas
– dokumentation
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6
Handlingsplan 
gränshindret

6. Strategi och handlingsplan 
kring gränshindret
Strategi och handlingsplan kring 

gränshindret måste även finnas på 

regional nivå. Det handlar om HUR 

gränshindret ska drivas framåt. 

Den regionala nivån blir pådrivare 

av gränshinder. Politiker är viktiga 

aktör för att skapa opinion i olika 

lägen, driva frågor och för att få 

fram resurser för utveckling.

9. Beslut och ändringar  
i lagstiftning 
Ländernas departement 

fattar beslut och ändringar 

i respektive lands lagstift-

ning. För att ett regionalt 

gränshinder ska prioriteras 

på nordisk nivå krävs en 

förstudie som förklarar 

vem som drabbas, när och 

varför den drabbas, hur den 

drabbas och vem som äger 

lösningen på hindret (myn-

digheter och departement). 

10. Utvärdering handlar  
om utveckling 
Det är viktigt att kommunicera 

möjligheter med att lösa hinder 

och vad som skapar nytta och för-

utsättningar för tillväxt i gränsre-

gionen. Därför måste vi hela tiden 

följa upp nyttan av det nordiska 

samarbetet och presentera goda 

exempel. Resultatet av gränshin-

derarbetet behöver värderas i spa-

rade kostnader, jobb och tillväxt.

7. Kommunikation/ lobbyarbete  
kring gränshindret 
Kommunikation behövs för att skapa 

förståelse och förändringsvilja hos 

involverade aktörer. Det är viktigt att 

presentera problemet på ett begrip- 

ligt sätt, beskriva konsekvenser, vär- 

dera problemet och vad man skulle 

vinna om man löser det. Sedan hand- 

lar det också om lobbyarbete och  

                möten, samla aktörer och lyfta

                              frågorna på olika nivåer.

8. Lösningsprocess på  
flera nivåer   
Gränshinderarbetet sker på 

flera nivåer och är helt bero-

ende av ambassadörer på alla 

nivåer när vi driver näringsli-

vets gränshinder. Det handlar 

om att ladda myndigheter med 

kunskaper och förklaringar ut-

ifrån hur näringslivet upplever 

och drabbas av gränshindret el-

ler vad som hämmar en utveck-

ling. Eftersom många gränshin-

der har regionala intressenter, 

krävs det regionala resurser för 

att kommunicera frågorna och 

nå fram på nationell och nord-

isk nivå. Det finns också en nära 

kopplingen till innovationssys-

tem. Att lösa gränshinder kan 

skapa rätt förutsättningar för 

framtidsbranscher.  

7
Kommunikation 

Lobbyarbete 

8
Lösningsprocess

tillsammans

9
Beslut

förändring

10
Utvärdering 

utveckling
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Resultat

Två lösta gränshinder får illustrera var tyngdpunkten i 

processen ligger, för framgångsrikt gränshinderarbete 

på regional nivå. Exemplen är ”Köer vid tullstationer 

mellan Sverige och Norge hämmar handeln” och ”Lax-

odling på land i slutna system hindras av gammal lag-

stiftning”. 

De båda diagrammen beskriver stegen i den regionala 

processen och vilka aktiviteter och möten som krävts 

för att lösa gränshindren. De inledande stegen, exem-

pelvis att definiera och förstå problemet och värdera 

gränshindret, är förarbete som är helt nödvändigt för 

att utforma en strategi för kommunikationen. Och stap-

larnas höjd visar hur avgörande kommunikationsarbe-

tet är för att nå resultat. 
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Beskrivning av hur vi löser gränshinder
(uppskattning utifrån processkarta 2014-2019)

Köer vid tullstationer mellan Sverige och Norge hämmar handeln 

Beskrivning av hur vi löser gränshinder
(uppskattning utifrån processkarta 2016-2018)

Laxodlingar på land i slutna system hindras av gammal lagstiftning 
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Under perioden 2014-2020 har Svinesundskommittén i sitt 

gränshinderarbete identifierat närmare 100 gränshinder för 

näringslivet. En aktuell översyn (hösten 2020) visar tydligt värdet 

av att lyfta fram och beskriva gränshinder. 

Diagrammet visar resultat av uppföljningen på Svinesundskom-

mitténs identifierade gränshinder för näringslivet under perioden 

2014-2020.

Gränshinder för arbetspendlare hanteras av informationstjänsten Grensetjänsten 
Norge-Sverige och omfattar under tidsperioden betydligt fler gränshinder än vad som 
redovisas i diagrammet. Här redovisas bara de gränshinder för arbetspendlare som 
kommit in via Svinesundskommitténs projekt.

I översynen av gränshindren har  
de delats upp i åtta kategorier:

• Lösta hinder företag

• Påbörjade hinder företag

• Kvartstår hinder företag

• Avskrivna hinder företag

• Lösta hinder arbetspendlare

• Påbörjade hinder arbetspendlare

• Kvarstående hinder arbetspendlare

• Avskrivna hinder arbetspendlare

Svinesundskommitténs identifierade gränshinder
Lägesbeskrivning 2014-2020 

2014 2020

Avskrivna hinder arbetspendlare

Kvarstår hinder arbetspendlare

Påbörade hinder arbetspendlare

Lösta hinder arbetspendlare

Avskrivna hinder  företag

Kvarstår hinder företag

Påbörjade hinder företag

Lösta hinder företag

0 5 10 15 20 25 30 35

Resultatet av gränshinderarbetet 

behöver värderas i sparade 

kostnader, jobb och tillväxt. 

Jan Andréasson, 
Norges Generalkonsul, 

Västra Sverige
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Exempel på lösta gränshinder 

Ambulanshelikoptrar över gränsen 
Flygningar med ambulanshelikopter över gränsen 

saknade strukturer eller anvisningar för hur det 

skulle gå till.

Gränshindret Transporter över gränsen har fått en 

lösning. Tullverket har förbättrat informationen på sin 

hemsida och beskriver där samlat vad som gäller för 

vägtrafik och transporter mellan Sverige och Norge.  

https://www.tullverket.se

In till Norge: Regelverket omfattar även arbets- 

maskiner (svenska företaget måste ha ett ”NUF” – 

Norskregistrert Utenlandsk Foretak). Rapporteras 

som avdragsgill moms enligt procedur 55 för norsk 

import. Förutsättningen är att aktiebolaget är ägare till 

maskinen, vid leasing är det således leasingbolaget som 

behöver ha NUF i Norge. Är svenska företaget inte 

registrerat i Norge omfattas arbetsmaskiner inte av 

temporär importtullfrihet in till Norge och deposition 

är då inte möjligt, momsregistrering tvingande.

Sveriges Åkeriföretag och Norges Lastebileier- 

Forbund välkomnar förbättrad information hos Tull-

verket. De båda branschorganisationerna menar att 

detta är och har varit ett bekymmer för medlemmarna 

och många fastnar i köerna vid gränspassagen.  Det 

upplevda gränshindret har nu alla förutsättningar att 

bli betydligt mindre, när fler transportörer får ökad 

kunskap kring procedurerna.

Transporter över gränsen
Producenter av timmer och trävirke har länge 

upplevt problem med tullproceduren. Företagen 

upplever att tulladministration, export- och im-

porthandlingar är krångliga. 

Anläggningsmaskiner omfattas inte av ATA-carnet 

(Internationellt tulldokument) vilket betyder att 

svenska företagare måste deponera moms för att 

passera den svensk-norska gränsen. För att en 

svensk kran värd tio miljoner svenska kronor ska 

kunna användas på den norska sidan gränsen krävs 

en momsdeposition på 2,5 miljoner kronor. Från 

2017 kan svenska företagare föra in maskiner 

utan att deponera moms om de är registrerade hos 

Skatteetaten. 

ATA-carnet är ett internationellt tulldokument som utfärdas 
av handelskammare i Sverige eller deras motsvarighet i an-
dra länder. ATA-carnet används för tillfällig införsel (exem-
pelvis av varuprover, yrkesutrustning eller utställnings- och 
mässgods) inom eller utanför EU och ersätter alla export-, 
import- och transitdokument. Det kan därför förekomma 
i samband med, återexport, återinförsel, temporär export, 
temporär import och transitering. 

Läs mer om tillfällig införsel på Tullverket:  tullverket.se

  Vi har gått ut och infor- 

merat medlemmarna  

 om förändringarna, bland 

annat via branschtidningar och hoppas  

att många av medlemmarna upplever lättnader.

Pelle Joelsson, Sakkunnig Sveriges Åkeriföretag  

SVAR – Sveriges Åkeriföretag och  
Norges Lastebileier-Forbund

SVAR – Tullverket

SVAR –Svensk-norskt tullombud: 

SVAR – Tullverket:

Myndigheten har löst hindret i  

samarbete med Luftfartsverket.

Norsk moms – anläggningsmaskiner
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  Gränshindret gällande anvisningar och strukturer  
kring ambulanshelikoptrar är nu löst.
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Slutsatser

Flera av de gränshinder för näringslivet som lyftes upp 

och beskrevs tidigt under perioden 2014-2020 har fått 

en lösning eller kommit närmare en lösning under vä-

gen. Med andra ord har lösningsprocesser gått framåt 

även med gränshinder som vi som regional aktör inte 

aktivt jobbat med under hela perioden. Slutsatsen blir 

att det är oerhört viktigt att lyfta gränshinder så att 

problematiken blir förståelig och att samtidigt visuali-

sera möjligheter ur ett regionalt perspektiv. 

Lika viktigt är det att vara uthålliga över tid. 

Lösningsprocesserna involverar många aktörer på 

flera nivåer och det tar tid att få upp ett aktuellt gräns-

hinder på dagordningen. I de fall det handlar om legala 

gränshinder så är det naturligtvis bara myndigheter 

som kan lösa dem. Men diskussionerna runt hindret, 

och vilket värde en lösning kan ge, blir avgörande kom-

ponenter i processen. 

Politikerna har alla möjligheter att skapa opinion, 

fungera som pådrivare och kommunicera kring vinster-

na med lösta gränshinder; omsatt i tillväxt, effektivitet, 

innovation och nya arbetstillfällen. Som gränshinderak-

törer behöver vi också synpunkter och faktaunderlag 

från företag, universitet och högskolor samt bransch-

organisationer för att skapa trovärdighet kring hinder. 

Företagen kan verifiera både hur de drabbas och 

behovet av lösningsprocess. Parallellt krävs fackkun-

skap från experter, inte minst i fasen när vi identifierar 

gränshinder. 

Idag ställer myndigheterna krav på väldig tydlig pro-

blembeskrivning ner på ”paragrafnivå” när det gäller 

hindrande lagparagrafer. Även Nordiska ministerrådet 

ställer krav på tydlig problembeskrivning för att public-

era gränshinder i den nordiska gränshinderdatabasen. 

För att lösa gränshinder som orsakas av regelverk och 

administration gäller det att synliggöra och skapa enga-

gemang från myndigheterna. 

På nationell nivå har Svinesundskommittén foku-

serat mer och mer på att ladda myndigheter med 

information. Att arbeta fram rapporter som beskriver 

gränshinder på djupet och kommunicera värdet kring 

lösta gränshinder ser vi som en oerhört viktig uppgift. 

Framgångar når vi genom teamwork på alla nivåer, med 

pådrivning av Gränshinderrådet (Nordiska minister-

rådet), myndigheter, branschorganisationer, Grense-

tjänsten och regionala aktörer som Västra Götalands-

regionen, Vikens fylkeskommune, Länsstyrelsen och 

Svinesundskommittén. 

För att nå ut till företag och minimera upplevda gräns-

hinder har vi arbetat med återkommande informations-

seminarier tillsammans med gränsaktörer. Semina-

rierna har omfattat möten med myndigheter i Sverige 

och Norge, företag med spetskompetens på gräns- och 

handelsfrågor och organisationer med finansieringslös-

ningar. Alla är viktiga parter i företagens nätverk, i syfte 

att sprida kunskap och öka medvetenheten om vilka 

vägar som finns, vilka aktörer som jobbar med gränsfrå-

gor samt öka den allmänna kunskapen om gränsmöjlig-

heter på svensk-norska marknaden. 

Stängda gränser har påverkat möjligheten att genom-

föra fysiska mötesplatser under 2020. Vi ser behov 

av att utveckla digitala informationsseminarier under 

2021.

Gränshinderarbetet slutar inte heller med att ett 

gränshinder rent formellt är löst. Kommunikation och 

kompetenshöjande insatser blir hårdvaluta för att 

gränshinder varken ska uppstå eller fortsätta leva kvar. 

Här har exempelvis branschorganisationer en avgö-

rande roll i att informera och kommunicera med sina 

medlemmar. Under lösningsprocessen behövs beskriv-

ningar av hur ett gränshinder drabbar en viss bransch 

eller typ av företag. När gränshindret sedan fått en 

lösning blir det lika viktigt att informera medlemmarna 

kring lösningen och vad det innebär för dem. 



15

Tänka bort gränsen  
– för en stark region
Starka regioner är framtiden vinnare. För oss som lever 

i en gränsregion blir det nödvändigt att tänka bort grän-

sen och se möjligheter för företagare och medborgare 

på alla geografiska sidor om oss. 

Det finns flera globala trender som påverkar regional 

utveckling, exempelvis digitalisering, hållbarhet, åldran-

de befolkning och urbanisering. OECD:s rapport ”Terri-

torial review: The Megaregion of Western Scandinavia 

2018” beskriver förutsättningar för tillväxt och utveck-

ling, och vad som krävs för att skapa en megaregion. 

Rapporten menar att de städer och regioner som bemö-

ter denna utmaning tillsammans med sina grannar, har 

större chans till framgång. En av slutsatserna i rappor-

ten är att vi behöver samarbeta och stärka arbetet med 

gränshinder i Norden. Potentialen ligger i skillnaderna 

mellan länder!  

Resan framåt
Efter flera års gränshinderarbete med utgångspunkt 

från regionen Oslo–Göteborg kan vi på Svinesunds-

kommittén konstatera att de regionala insatserna är 

betydelsefulla både för oss som gränsregion och för 

ett framgångsrikt nationellt och nordiskt gränshinde-

rarbete. Tidigare utrikeshandelsminister och minister 

med ansvar för nordiska frågor Ann Linde uttalade sig 

avseende ”onödiga gränshinder”. Men även EU:s med-

delande kring hinder för offentliga samhällstjänster 

över gränser förstärker hur viktigt det är att utveckla en 

långsiktig struktur för att lösa gränshinder mellan Sve-

rige och Norge. 

Projektet Ta bort onödiga gränshinder syftar till att under 

2021 dels etablera en regional arbetsprocess och dels 

utveckla en stödstruktur för gränshinderarbetet mellan 

regionerna Västra Götaland och Viken. Huvudfinansiä- 

rer är Vikens fylkeskommune, Västra Götalandsregio-

nen och Länsstyrelsen Västra Götaland som också är 

viktiga samarbetspartner i detta arbete. Länsstyrelsen 

är statens förlängda arm och är en väg att påverka stat-

liga verk, departement och myndigheter. Ett samarbete 

mellan Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, 

och deras norska kolleger, Viken fylkeskommune, kan 

förstärka gränshinderarbetet.

NORGE

OSLO

STOCKHOLM

GÖTEBORG

KÖPENHAMN

SVERIGE

 Vi behöver samarbeta och stärka arbetet med gränshinder i Norden.
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Reflektioner att ta med sig

Lösningsprocess
•  Politikerna har alla möjligheter att skapa opinion, 

fungera som pådrivare och för att få fram resurser 

för utveckling.  Resultatet av lösta gränshinder be-

höver omsättas i tillväxt, effektivitet, innovation och 

antal nya arbetstillfällen. 

•  Kommunikation mellan ett stort antal aktörer på re-

gional, nationell och nordisk nivå är avgörande för 

framgångsrikt gränshinderarbete och för att skapa 

förändringsvilja hos involverade aktörer.

•  Eftersom många gränshinder har regionala intres-

senter, krävs regionala resurser för produktion av 

förstudier och rapporter samt lobbyarbete och an-

dra kommunikationsinsatser.

•  Det är nödvändigt att vara uthålliga över tid. 

•  Gränshinderarbete slutar inte vid ett löst hinder 

utan det är först när målgruppen upplever en lös-

ning som vi lyckats fullt ut. 

•  Gränshinderarbete behöver kontinuerligt följas upp 

och värderas i nytta för näringslivet och gränsregio-

nen i stort.

Gå från 
upplevt hinder

Till löst
gränshinder Till  upplevt

löst gränshinder
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Stödstruktur för regionalt  
gränshinderarbete 
I stort sett alla hinder som behandlas nationellt har 

uppstått på regional nivå. Flera nivåer arbetar för en 

lösning av dem: regionala gränskommittéer (Svine-

sundskommittén är en av 12 gränskommittéer), infor-

mationstjänsterna i Norden (Grensetjänsten jobbar 

med Norge – Sverige) och Nordiska ministerrådet. 

För att skapa kontinuitet för det regionala gränshinde-

rarbetet krävs metoder och strukturer som förenklar 

och effektiviserar lösningsprocesserna. Vi har redan 

en metod att driva gränshinderfrågor men behöver 

etablera arbetsprocessen för att kunna lösa fler gräns-

hinder och utveckla stödstrukturen för att hantera det 

regionala gränshinderarbetet. 

Framgångsrikt gränshinderarbete på regional nivå 

bygger på ett väl utvecklat samspel mellan ett stort 

antal aktörer på lokal, regional, nationell och nordisk 

nivå: Myndigheter, politiker, företag och medlemsorga-

nisationer, sakkunniga inom handel- och gränsfrågor, 

branschorganisationer, universitet och högskolor.

Den regionala stödstrukturen behöver fungera som 

en central pådrivande funktion för gränshinder 

inom vår gränsregion. Huvuduppgifterna för en så-

dan funktion är att fånga upp hinder och identifiera 

problematiken kring gränshinder, bygga nätverk, ut-

forma strategier för och driva på kommunikations- 

och lobbyinsatser, uppföljning, hantera upphandling 

av experttjänster vid förstudier, seminarier och 

produktion av rapporter etc. 

Stödstrukturen behöver utformas på ett sådant sätt 

att gränsregionens politiker kontinuerligt är delaktiga 

i diskussionen kring inriktning och prioriteringar av 

gränshinder. Det är också viktigt att värdera gränshin-

der rätt, så fokus ligger på de hinder som skapar regio-

nal utveckling. Såväl regionala som nationella politiker 

behöver engageras så att frågor lyfts i rätt forum. Poli-

tikerna har alla möjligheter att skapa opinion, fungera 

som pådrivare och kommunicera kring vinsterna med 

lösta gränshinder. 

Samarbete med företag, universitet och högskolor 

samt branschorganisationer är helt nödvändigt för att 

skapa hög trovärdighet kring gränshinder. De kan veri- 

fiera problematiken och behovet av lösningsprocess. 

Sakkunniga inom handel- och gränsfrågor fungerar som 

bollplank och är oerhört viktiga när juridiska frågor 

behöver redas ut och för att i slutändan skapa korrekta 

problembeskrivningar.

Få eller nästan inga gränshinder löses utan myndighe-

ternas engagemang. Idag ställer myndigheterna krav 

på väldig tydlig problembeskrivning ner på ”paragraf-

nivå”. Även Nordiska ministerrådet önskar klargöran-

de beskrivningar för att publicera gränshinder i den 

nordiska gränshinderdatabasen. Just nu krävs i nor-

malfallet mycket förarbete innan myndigheter tar vid i 

gränshinderprocessen. Önskvärt för framtiden vore att 

samarbeten mellan regionala aktörer och myndigheter 

kan inledas tidigare i processen och därmed påskynda 

lösningsprocesserna. 

Politiker 
regionalt, nationellt

nordiskt, EU 

Gränshinderrådet 
Nordiska ministerrådet,

nationellt, nordiskt 

Myndigheter 
Sverige och Norge

Regionala aktörer 
Företag/medlemsorganisationer

Branschorganisationer •  Sakkunniga inom 
handel och gränsfrågor

Kommuner

Universitet & Högskolor
Regional stödstruktur 
Svinesundskommittén 

Hanterar gränshinder i Viken  
– Västra Götaland



Vid import till Norge ställer de få expedieringsalternativen 
vid gränspassagen till ett stort antal problem, jämfört med 
EU:s regelverk som har ett betydligt bättre utbud.   

SVAR – Svenskt-norskt tullombud: 
Försök i Svinesund Norge från 15 sept. 2020:  
https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-
direktoratet/ekspressfortolling-starter-opp-pa-svine-
sund-15.-september/  
Det är hårt reglerat vilka som får använda expressflöde. 
Det underlättar endast anmälningsskyldigheten och till 
exempel inte deklarations- och ev. depositionskrav. Så flera 
av de flöden av transportörer som är med i dessa frågeställ-
ningar kommer fortfarande få gå in på ett tullkontor.

Identifierade gränshinder och lösningar 
Här presenteras några exempel på Svinesundskommitténs  
identifierade gränshinder som lösts:

Gränspassage – import till Norge. Expressförtullning 

Svenska företag med omsättning överstigande  
50 000 NOK i Norge måste momsregistreras via ett moms- 
ombud om företagen inte etablerar ett aktiebolag i Norge.
 

SVAR – Norsk revisionsbyrå: 
Det er ikke lenger et krav, men anbefales jo. Norske 
bokføringsregler gjelder fortsatt. Momsregistrering via 
Skatteetaten. 

Krav på momsombud i Norge

Om en helikopter ska passera gränsen mellan Sverige och 
Norge krävs ett trafiktillstånd från flygplatsen. Kravet 
bidrar till byråkrati och skapar kostnader för föreningar 
och företag i kustbandet. 
 

SVAR – Tullverket: 
Samlad information finns vad som gäller trafiktillstånd 
för flygningar mellan Sverige och Norge. Pilot meddelar 
flygplatsen för att få klareringstillstånd. 
www.tullverket.se/transporteravaror.4.78aa-
922815794d801e220a.html 

Helikopterpassage över gränsen kräver trafiktillstånd 

Producenter av timmer och trävirke har länge upplevt pro-
blem med tullproceduren. Företagen upplever att tulladmi-
nistration, export- och importhandlingar är krångliga. 
 

SVAR – Tullverket:  
Gränshindret Transporter över gränsen har fått en lösning. 
Tullverket har förbättrat informationen på sin hemsida 
och beskriver där samlat vad som gäller för vägtrafik och 
transporter mellan Sverige och Norge. 
www.tullverket.se/transporteravaror.4.78aa-
922815794d801e220a.html 

SVAR – Sveriges Åkeriföretag och Norges Laste- 
bileier-Forbund: 
Sveriges Åkeriföretag och Norges Lastebileier-Forbund 
välkomnar förbättrad information hos Tullverket. De 
båda branschorganisationerna menar att detta är och har 
varit ett bekymmer för medlemmarna och många fastnar 
i köerna vid gränspassagen.  Det upplevda gränshindret 
har nu alla förutsättningar att bli betydligt mindre, när fler 
transportörer får ökad kunskap kring procedurerna. 

Transporter över gränsen
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Anläggningsmaskiner omfattas inte av ATA-carnet (Inter-
nationellt tullpass), vilket betyder att svenska företagare 
måste deponera moms för att passera den svensk-norska 
gränsen. För att en svensk kran värd tio miljoner svenska 
kronor ska kunna användas på den norska sidan gränsen 
krävs en momsdeposition på 2,5 miljoner kronor. Från 
2017 kan svenska företagare föra in maskiner utan att de-
ponera moms om de är registrerade hos Skatteetaten, eller 
dess motsvarighet i ett annat land. Om du har en ATA-car-
net kan du använda den för tillfällig införsel till och från de 
länder som är anslutna till systemet, och behöver då inget 
tillstånd till tillfällig införsel.

  

SVAR – Svensk-norskt tullombud: 
”In till Norge”: Regelverket omfattar även arbetsmaskiner 
(svenska företaget måste ha ett ”NUF”- Norskregistrert 
Utenlandsk Foretak). Rapporteras som avdragsgill moms 
enligt procedur 55 för norsk import. Förutsättningen är 
att aktiebolaget är ägare till maskinen, vid leasing är det 
således leasingbolaget som behöver ha NUF i Norge. Är 
svenska företaget inte registrerat i Norge omfattas arbets-
maskiner inte av temporär importtullfrihet in till Norge och 
deposition är då inte möjligt, momsregistrering tvingande.

Norsk moms anläggningsmaskiner

Svenska serviceföretag med uppdrag i Norge upplever det 
svårt att reda ut moms och eventuella depositioner och 
avgifter för verktyg, reservlager och tjänster. Kravet på 
momsregistrering i Norge vid en omsättning över 50 000 
NOK gör att en del företag inte tar uppdrag på andra sidan 
gränsen när de närmar sig beloppsgränsen. 
 

SVAR – Svensk-norskt tullombud:  
Gränsen på 50 000 NOK gäller fortfarande. Vi rekommen-
derar att företaget momsregistrerar sig som ett så kallat 
NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) i Norge. Detta 
underlättar arbete i Norge vilket också underlättar import 
av maskiner, utrustning och annan materiel/gods.

Moms på tjänster utförda av svenska företag

Ett företag importerar båtar från Norge och säljer dem i 
Sverige. Här finns inga outredda hinder, man har lärt sig 
hela tullprocessen. Däremot, när det gäller vinterförvaring 
och service av norskägda båtar kvarstår problem på grund 
av omständig momshantering mot kund och redovisning 
till myndigheten. 
 

SVAR – Svensk revisionsbyrå:  
Huvudregelverk kring moms av tjänster gäller. Komplice-
rad momslagstiftning och det handlar om att ta reda på vad 
som gäller.

Moms på tjänster till privatperson 
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Vad är en ATA-carnet? ATA-carnet är ett internationellt tulldokument som utfärdas av handelskammare i Sverige eller 
deras motsvarighet i andra länder. ATA-carnet används för tillfällig införsel (exempelvis av varuprover, yrkesutrustning eller 
utställnings- och mässgods) inom eller utanför EU och ersätter alla export-, import- och transitdokument. Det kan därför 
förekomma i samband med, återexport, återinförsel, temporär export, temporär import och transitering. Läs mer om tillfällig 
införsel på Tullverket: https://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/importeraforsarskildanvandningellerforadling/
tillfalliginforsel.4.6ac2c843157b7beb007594.html

Att momsregistrera sig  i Norge som ett ”NUF” (Norskregistrert  
Utenlandsk Foretak), underlättar vid import och arbete.



Svensk elektrikerutbildning motsvarar inte den norska, 
vilket medför att man som svensk elektriker måste kom-
plettera med norskt installatörscertifikat för att få jobba i 
Norge. Det är stor efterfrågan i Norge på elektriker. 

SVAR – Svensk revisionsbyrå:  
En svensk elektriker kan idag komplettera utbildning i 
Norge för att bli godkänd. Inom Nordiska ministerrådet är 
yrkespass en prioriterad fråga.

Norsk praxis elektrikercertifikat 

I Norge får enligt lag en norsk medborgare inte framföra 
ett svenskregistrerat fordon. Detta har att göra med var 
man är folkbokförd. Flyttar en svensk till Norge och blir 
folkbokförd där får svensken heller inte framföra en svensk 
bil om inte den svenska ägaren är med i bilen. I Sverige får 
en svensk som är bosatt och folkbokförd i Sverige köra 
en norsk bil så länge den norske ägaren är kvar inom EU. 
Detta kan begränsa möjligheten till persontransporter.
 

SVAR – Svensk revisionsbyrå: 
Regler ändrades i samband med askregnet på Island som 
lamslog flygtrafiken. Norrmän kan köra utländskt regist-
rerade bilar under en begränsad period. Men det krävs att 
bilen och användandet är registrerad före den tas  
över gränsen.

Svenskregistrerade fordon får ej framföras av norrmän 
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Företagare som vill starta landbaserade laxodlingar kan 
idag inte importera laxfiskar (laxsmolt) från Norge eller 
Färöarna då det är förbjudet enligt svenska lag att föra in 
levande laxfiskar.
 

SVAR – från företaget och Regeringen: 
Företagare har fått tillstånd att importera laxsmolt från 
Norge (2018). Gränshindret handlade om att företaga-
re som ville starta landbaserade laxodlingar inte kunde 
importera laxsmolt från Norge eller Färöarna då det var 
förbjudet enligt svensk lag. Detta gränshinder, som har 
hämmat utvecklingen av en helt ny bransch, är nu löst då 
förvaltningsrätten biföll företagets överklagande. Rege- 
ringen gav också uppdrag till Jordbruksverket att utreda 
förutsättningarna för en förenklad prövning av vatten-
bruksverksamheter. 

Laxodlingar på land i slutna system hindras av gammal lagstiftningen.

Företagare har framfört att de upplever att det är mer 
komplicerat att exportera avfall från Sverige till Norge än 
tvärt om. Ett svenskt avfallsföretag genomförde en test 
och kontaktade Naturvårdsverket och Miljødirektoratet. 
Båda myndigheterna utförde sina administrativa processer 
på ett par dagar, vilket uppfattades som bra service. Otyd-
lig och bristande information kring procedurerna upplevs 
som hinder av företagare. 
 

Export av avfall mellan Sverige och Norge

Dessa länkar förtydligar vad som gäller: 
Tolletaten - Avfall: https://www.toll.no/no/varer/avfall/
Tolletaten - Avfall - deklarasjonsplikt ved eksport:  
https://www.toll.no/no/varer/avfall/deklarasjonsplikten-ved-eksport-av-avfall/
Miljødirektoratet - Eksportere avfall eller brukte produkter: 
https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/import-eksport/eksportere-avfall-brukte-produkter/

SVAR – Norskt tullombud: 
Deklareringsplikten ved eksport av avfall ble innskjerpet 
i Norge fra 1. Juli 2014. Endringen medførte at alt avfall 
som er regulert i avfallsforskriften fra denne dato skal 
deklareres i Tolletaten sitt fortollingssystem TVINN før 
eksport. Tolletaten og Miljødirektoratet gikk i denne 
forbindelse ut med informasjon om regelverksendringen. 
Målrettet og god informasjon til berørte bransjer om  
regelverk og prosedyrer, herunder endringer, resulterer i 
økt forståelse og etterlevelse av regelverk og prosedyrer.  



Sveriges regering har gett Jordbruksverket i uppdrag  
att utreda förutsättningar för en förenklad prövning av  
vattenbruksverksamheter.
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Sveriges regering har gett Jordbruksverket i uppdrag  
att utreda förutsättningar för en förenklad prövning  
av vattenbruksverksamheter.



22

Jordbrukare i Strömstad upplever en snedvriden kon-
kurrens vid gränsen, gällande spannmål. Norska bönder 
som bor i en norsk gränskommun och som också bedriver 
spannmålsproduktion i svensk gränskommun till Norge kan 
införa den spannmål de producerat i den svenska gräns-
kommunen till Norge tullfritt, förutsatt att varan införs för 
eget behov. Enligt Jordbruksverket gäller samma regel för 
svenska lantbrukare som har mark i Norge. De kan ta hem 
skörd för eget bruk. 

Vid en ordinär införsel av spannmål betalas en tullsats per 
kg. Det kan finns en risk att spannmål från Sverige som tas 
in som ”eget bruk” säljs på ett otillbörligt sätt i Norge. 

  

SVAR – Norskt tullombud: 
Tolkning av ”eget bruk” är definierat.
Det vil være Tolloven § 5-4 som gjelder: Tollvesenet presi-
serer som følger (kilde: TollABC):
«Tollfritak for varer som innføres av grensebefolkningen
Jordbrukere og skogbrukere som bor og driver virksomhet 
i grensekommunene på begge sider av grensene mellom 
hhv. Norge og Sverige og Norge og Finland, kan tollfritt 
innføre:
a)  avlinger, naturgjødsel og skogsvirke, samt gårdsproduk-

ter, til eget behov.

  Med eget behov menes produkter som skal brukes 
i jordbrukerens/skogbrukerens egen husholdning. 
Produkter som er ment for salg innrømmes det ikke 
tollfritak for ved innførselen til Norge.

b)  maskiner og redskaper som er overført til eiendommen 
i svensk eller finsk grensekommune, og som senere 
gjeninnføres til eiendommen i Norge.

c)  husdyr som er overført til eiendommen i svensk eller 
finsk grensekommune, og som senere gjeninnføres til 
eiendommen i Norge.

Ovennevnte tollfritak innrømmes tilsvarende for svens-
ke og finske jordbrukere og skogbrukere som innfører 
maskiner og redskaper til bruk på eiendom i en norsk 
grensekommune.

I tillegg kan både jordbrukere og skogbrukere, samt øvrige 
norske grensebeboere, tollfritt gjeninnføre varer for 
husbehov som har vært sendt til Sverige eller Finland for 
bearbeiding eller reparasjon.

Likeledes innrømmes det tollfritak for varer til husbehov 
som innføres for bearbeiding eller reparasjon i Norge av 
grensebeboere bosatt i Sverige eller Finland. Dette gjelder 
også jordbrukere og skogbrukere.

Med varer for husbehov menes varer som kun er til 
innendørs bruk i husholdningen. Tollfritaket gjelder m.a.o. 
ikke for varer (for eksempel motorvogner og båter) som 
benyttes i forbindelse med utendørsaktiviteter.

Angjeldende varer tilhørende norske grensebeboere er 
unntatt fra melde-, fremleggelses- og deklarasjonsplikt 
både ved utførselen og gjeninnførselen. Tilsvarende gjel-
der for varene som bringes midlertidig til Norge av svenske 
og finske grensebeboere. Se tollforskriften §§ 4-10-4 
bokstav a, 4-11-2 første ledd, 3-1-14 fjerde ledd og 3-1-15 
tredje ledd.
Det er tilsvarende merverdiavgiftsfritak, jf. merverdiavgift-
sloven § 7-2 første ledd.»

Spannmålsexport snedvrider konkurrens 
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Norsk bilhandlare får problem med svenska kunder då 
norska regler kräver att de ska uppge norskt D-nummer 
vid affär, vilket tar tid och kan upplevas krångligt. Bil-
handlare upplever att detta hindrar försäljning till en stor 
målgrupp. 
 

SVAR – Grensetjänsten: 
Den som ska köpa en norsk bil på grund av arbete i Norge 
har redan ett D-nummer via skattekortet så det borde inte 
vara något problem. Om en bilförsäljare ska sälja bil till 
en svenskboende som inte har arbete ska bilen eventuellt 
exporteras till Sverige. Då blir det frågan om en affärs-
transaktion och då behövs inget D-nummer.

Krav på norskt D-nummer vid bilaffär

Hantering av tullavgifter och moms vid export till privat-
personer i Norge upplevs krångligt och kräver kunskaper 
av både avsändare och mottagare.  

SVAR – Svensk-norskt tullombud: 
Ut ur EU och Sverige: Det är skillnad om privatpersonen 
fraktar varan själv eller inte. Fraktar man inte själv krävs 
skriftlig exportdeklaration om sändningen är över 1000 
euro eller nettovikt av 1000 kg (enl. art. 135 1 b i komplet-
teringsförordningen). Vid ”hämtköp” måste import i t.ex. 
Norge visas säljare i Sverige för att de ska kunna återbetala 
moms. Viktigt att företaget anger att moms kommer åter-
betalas på fakturan för att vid import till Norge inte norsk 
moms även ska beräknas på den svenska momsen ”moms 
på moms”.  

SVAR – Tullverket: 
Det saknas kunskap hos privatperson vad som gäller när 
kunden själv hämtar varor i butiken. Viktigt att även 
butiken har kunskap om vilka regler som gäller vid export 
till privatperson och det är lättare om butiken i Sverige 
levererar varor direkt till kund i Norge.    

Otydliga exportregler från EU till privatperson i Norge

Flygningar med ambulanshelikopter över gränsen saknade 
strukturer eller anvisningar för hur det skulle gå till.
 

SVAR – Tullverket:  
Myndigheten har löst hindret i samarbete med Luftfarts-
verket.

Ambulanshelikoptrar över gränsen 



Enligt Nordiska ministerrådet definition

”Lagar, offentliga regler eller praxis som hämmar individers mobilitet 
eller företags möjligheter att verka över gränserna i Norden” 

Denna rapport ger en lägesbeskrivning på Svinesundskommitténs identifierade  
gränshinder fram till 2020 och exempel på lösta gränshinder mellan Sverige och Norge.

Vad är ett gränshinder?

Kontaktpersoner:

Linda Engsmyr
Ordfører Svinesundskommittén

+47 40 01 14 88

linda.engsmyr@sarpsborg.com

Kent Hansson
Vice ordförande Svinesundskommittén

+46 (0)526-191 20

kent.hansson@stromstad.se

Annika Daisley
Projektledare, Svinesundskommittén

+46 (0)733 35 85 12

annika.daisley@svinesundskommitten.com

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner 
och regionerna Viken och Västra Götaland. Vi är en av 12 gränsregioner som jobbar på uppdrag  

av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt,  
turism och gränshinder/gränsmöjligheter.

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Viken och Västra Götaland.  
Vi är en av 12 gränsregioner som jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt,  

turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Denna rapport har finansierats av projektet Ta bort onödiga gränshinder  
(Länsstyrelsen i Västra Götaland, Viken fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och Svinesundskommittén.
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