
 

 

Ballerup den 9. marts 2021 

 

Justitsministeriet 

Slotsholmsgade 10 

1216 København 

Att.: Justitsminister Nick Hækkerup 
 
Kopi til 
Udenrigsminister Jeppe Kofod 
Minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen. 
 

Etablering af en ordning for danske fritidshusejere til at tilse ejendommen i Sverige 
Det fremgår af dit svar af den 4. marts 2021 til spørgsmål nr. S 985, stillet af folketingsmedlem Karina 
Lorentzen Dehnhardt (SF), at du vil kontakte din svenske kollega med henblik på at drøfte 
muligheden for, at danske fritidshusejere kan tilse deres ejendom i Sverige. 
 
Danske Torpare, som er en interesseorganisation for danskere med ejendom i Sverige, har tidligere 
været i dialog med dine danske ministerkolleger og tilsvarende de svenske ministre herom.  
 
Vi er meget taknemmelige for dit initiativ til at etablere en ordning, hvorefter danske fritidshusejere 
kan tage til Sverige for at tilse deres ejendom. Det har stor betydning for vores medlemmer, som, 
siden grænselukningen mellem Danmark og Sverige trådte i kraft den 22. december 2020, ikke har 
haft mulighed for dette.  
 
Vi har netop afholdt en generalforsamling, hvor flere hundreder af vores medlemmer deltog, og der 
var fra medlemmernes side et stort pres for på ny at kontakte de danske og svenske myndigheder 
med henblik på at få etableret en løsning. Flere medlemmer har meldt tilbage, at de under 
grænselukningen er blevet kontaktet af deres naboer, som bl.a. har berettet om vandskader pga. 
frosten og indbrud. Omfanget af frostskader kendes endnu ikke, men vi frygter mange skader, og idet 
forsikringsselskaberne ikke har pligt til at dække disse skader (ejeren har jo forebyggelses- og 
tilsynspligt), vil det være forbundet med store omkostninger. Der er derfor et stort behov for at 
kunne tilse sin ejendom i Sverige, dels med henblik på at konstatere eventuelle skader, og dels for at 
begrænse eventuelle vandskader og tætne efter indbrud. Desuden kan vigtige breve sendt til 
adressen i Sverige gå tabt. 
 
Tidligere dialog med dine ministerkolleger 
I foråret 2020 var vi i dialog med udenrigsminister Jeppe Kofod om muligheden for, at danskere med 
ejendom i Sverige kunne tilse deres ejendom uden at bryde med dagældende rejserestriktioner. Der 
blev indskrevet en undtagelse, som fra juni 2020 gjorde det muligt for ødegårdsejere at tilse huset i 
Sverige.  
 
Den 20. januar i år holdt vi møde med minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde 
Flemming Møller Mortensen med henblik på at drøfte det aktuelle indrejseforbud til Sverige og høre, 
om der måtte være en sundhedsmæssig forsvarlig løsning for danske ejendomsejere i Sverige. Se 
venligst bilag A. 



 

 
 
Desuden har vi igen kontaktet udenrigsminister Jeppe Kofod med henblik på at finde en mulig løsning 
og med en appel om en dialog mellem Danmark og Sverige om problemstillingen. Se venligst bilag B. 
 
Endelig har vi også skrevet til den svenske udenrigsminister Ann Linde og den svenske 
indenrigsminister Mikael Damberg. Se venligst bilag C. 
 
Status 
Den nuværende grænselukning mellem Danmark og Sverige er fra svensk side meldt ud at vare til 
den 31. marts. Vi erfarer, at de svenske myndigheder ikke forlænger grænselukningen herefter. Fra 
dansk side fraråder man for nuværende alle udenlandsrejser, og den tidligere undtagelse for 
ejendomsejere i Sverige foreligger pt. ikke.  
 
Danske Torpares forslag til mulig løsning 
Danske Torpare er meget bevidste om situationens alvor og baggrunden for, at Danmark i øjeblikket 
fraråder alle udenlandsrejser. Derfor har vi i vores tidligere breve foreslået en sundhedsmæssig 
forsvarlig løsning, herunder at man ved rejse til Sverige med det formål at tilse sit hus kan fremvise 
en negativ Covid-19-test ved indrejse til Sverige.  
 
EU’s regler om fri bevægelighed  
Vi har kontaktet det svenske Justitsministerium, Justititedepartementet, idet vi er uforstående over 
for, at øvrige EU-borgere frit kan rejse ind i Sverige mod fremvisning af en negativ Covid-19-test. Det 
er vel i strid med de fundamentale EU-regler om diskrimination og proportionalitetsprincippet, og en 
indirekte diskrimination af danske EU-borgere? 
 
Vi ved, at EU-Kommissionen har lagt pres på Sverige og afkrævet Sverige oplysninger herom.  
 

Konsekvenser af rejseforbuddet 
Der er ingen tvivl om, at rejseforbuddet har medført en række alvorlige konsekvenser for 
vore medlemmer, og vi har tidligere udtrykt bekymring for udviklingen og i særdeleshed samarbejdet 
mellem de nordiske lande og samspillet mellem landene og borgerne imellem, hvilket er bekræftet 
efter deltagelse i Nordisk Råds webinar om det at bo og arbejde/studere i forskellige grænseregioner, 
og om hvor store negative konsekvenser Covid-19 har haft.  
 
 
Med venlig hilsen 
DANSKE TORPARE 
 
 
 
 
 
Kim Høgh 
Bestyrelsesformand  
T: 20 70 10 30 
www.torpare.dk  
 
Bilagt bilag A, B og C.  
 

http://www.torpare.dk/

