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Ballerup den 5. februari 2021  
 
 
Utrikesdepartementet  
Gustav Adolfs Torg 1 
S- 111 52 Stockholm  
Att.: Utrikesminister Ann Linde   
CC : Inrikesminister Mikael Damberg 
 
Appell till tillåtelse för inresa till Sverige för danska fastighetsägare  
 
Vi kontakter er på bakgrund av inreseförbudet, som är förlängt till den 31. mars 2021. Denna 
beslutning, som den svenska regering har träffat, har mycket stora konsekvenser för Danske Torpares 
ca. 10.000 medlemmar. Danske Torpare är en intresseorganisation för danskar med fastighet i 
Sverige.  
Många av våra medlemmar har förtvivlat kontaktat oss i den föreliggande försvårade situation.  
Danska fastighetsägare betalar skatt och avgifter, och som under normala förhållanden skapar stor 
omsättning och dom är med till at skapa utveckling, sysselsättning och tillväxt i glesbygden.  
 
Danske Torpare har mottagit Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om 
tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige, dels 
ändring i samma förordning Utfärdad den 3 februari 2021.02.05. Denna förordning träder i kraft den 
6 februari 2021. 
 
Av denna förordning framgår det av 3a§ og 4§, vilka undantag som gäller för tillåtelse till inresa.  
 
Vi har dessa frågor beträffande dessa paragrafer 
 
Har den danska regering på någon tidpunkt  varit involverad i en diskussion om dessa undantag? 

1. Kan vi förmoda, att vad beträffar resa till och från Bornholm för danskar så har det 
förekommit en dialog? 

2. Har det från dansk eller svensk sida varit förslag framme eller överläggningar  om att ge 
danska fastighetsägare i Sverige samma rättigheter som dom fik i juni 2020 (tillåtelse till att 
resa till Sverige)? 

a. Om frågan besvaras negativt, varför inte? 
b. Om frågan besvaras med et ja, varför blev det avvisat?  
c. Vad krävs det för att danska fritidshusägare igen kan få tillåtelse? 

 
Vi vill tillsvarande kontakta den danska utrikesminister, den danska inrikesminister och även 
ministern för utvecklingssamarbete och nordiskt samarbete för att fråga om deras bidrag till att 
belysa och klargöra svenska fastighetsägares möjligheter för inresa till Sverige.  

Konsekvenser 

Den svenska stängning av gränsen har redan haft stora konsekvenser för våra medlemmar. 
Nedanstående har vi preciserat detta med avseende på att finna en hälsomässig försvarlig lösning  
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och vi hoppas, att detta kan vara underlaget för ett undantag av inreseförbuddet och därmed ett 
legitimt skäl att resa till Sverige: 

• Medlemmar, som uppger, att deras hus har brunnit ner 
• Medlemmar, som är flyttet till Sverige, men som ännu inte har fått papper på 

ägarskapet från Skatteverket, och som därför inte kan komma till Sverige  
• Medlemmar, som har djur på den svenska fastighet 
• Skogsägare, som har plikt till at se efter och röja mv. enligt svensk lagstiftning  
• Flera medlemmar, som har haft inbrott i deras hus 
• Medlemmar, som har köpt/sålt deras hus, og huset ska byta ägare  
• Många medlemmar, som inte har haft möjlighet för att frostsäkra huset, och som har 

fått vattenskador. Enligt försäkringen, vill dessa skador medföra en reduktion i 
ersättningen eftersom man som fastighetsägare har plikt till at säkra sin fastighet 

• Medlemmar som bygger om och till, och det försvårar arbetet  
• Vi har medlemmar, som inte har en svensk granne som kan titta till huset  

Det er viktigt att understryka att alla försäkringsbolag kräver, att den enskilda fastighetsägare 
själv har ansvaret för att tillse fastigheten för att förebygga och avvärja frostskador och 
eventuellt reparera skador. I motsatt tillfälle kan fastighetsägaren riskera att försäkringen 
inte gäller. Detta ville vara oerhört ekonomisk förödande för fastighetsägaren.  

Vi er NATURLIGVIS mycket medvetna om den mycket allvarliga situation med den 
världensomfattande pandemi och nya mutationsformer, som just nu finns i båda länder.  

För oss handlar det inte om turism i denna tid, men endast att titta till huset. Vi tar avstånd 
från shopping och restaurangbesök, och det är inte ett beteende, som karakteriserar våra 
medlemmar, som just nu ska säkra fastigheten.  

Förslag 

Nedanstående är förslag till krav för inresa till Sverige: 

• Dokumentation för ägarskapet till huset (én i familjen ska kunna visa sit person- och 
organisationsnummer, som tilldelats av Skatteverket) 

• Visning av en negativ Covid-19 test, som också den svenska regering har beslutat för 
alla inresande 

• Körning direkt till och från fastigheten 
• Förbud mot att ha kontakt med andra människor  
• Följa Folkhälsomyndighetens alla krav och rekommendationer  
• Evt. begränsningar i antalet av dagar under vistelsen Sverige 

Danske Torpare föreslår, at ovanstående förslag kan medverka till, att detta ger våra 
medlemmar möjlighet för inresa till Sverige på samma villkor för dom som bor och arbetar i 
Sverige.  
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Vi hoppas att kunna ingå i en dialog om vad som krävs för att danskar med fastighet i Sverige kan få 
möjlighet att resa till Sverige.  Vi förmodar att ni är upplysta om att Tingsrätten i en dom i Oslo  av 5. 
februari 2021 avgjort att den norska stat inte hade tillräckligt rättsliga underlag för att begränsa svenska 
fastighetsägares möjligheter för att kunna använda deras hus i Norge genom att införa karantäntvång pga. 
corona-krisen? 
 
Avslutning 
 
Långt dom flesta av våra fastigheter ligger långt ute i skogen med stort avstånd till våra närmaste 
grannar, så det vill vara möjligt att resa dit utan någon kontakt med andra människor.  
 
Stängning av gränsen till Sverige svarar till att stockholmare inte kan ta till deras sommarstuga på 
Gotland eller på Österlen. Det er inte bara en fastighet, men vårt annat hem. 
Våra medlemmar känner Sverige, uppför sig försvarligt och vill göra allt för att reducera 
smittriskerna. De flesta av våra medlemmar har fastighet i södra Sverige och vid sjukdom kan dom 
resa till Danmark utan att belasta den svenska sjukvåden.  
 
Vi appellerar till at vi får en dialog om resevägledningar mellan Sverige och Danmark, som kan 
hjälpa våra medlemmar, som behöver att resa till deras fastighet i Sverige. Vi hjälper gärna och 
står till tjänst samt med at som under hele pandemin att kommunicera nya och gällande 
resvägledningar.  
 
Vi vill gärna komma i dialog om ovanstående, då vi är bekymrade för utvecklingen. Det är viktigt 
att båda länder samarbetar trots olika strategier till bekämpning av Covid-19 vira.  
Vi är först och främst grannar, som har ett oerhört tätt samarbete, och som lever och bor jämte 
varandra. Och det är oerhört viktigt att det förbliver så med hänsyn till samarbetet och samspelet 
mellan länder och människor i Norden, som ska vara världens mest integrerade region. 
 
 
Med vänlig hilsen 
DANSKE TORPARE  
 

 
Kim Høgh  
Styrelelsesordförande  
T: +45 20701030  
www.torpare.dk 


