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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 985, som medlem af Folketin-

get Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) har stillet til justitsministeren den 23. 

februar 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup  

/ 

Lisbeth Gro Nielsen 

  

Folketinget  

Lovsekretariatet 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 4. marts 2021 
Kontor: Koordinationskontoret 

Sagsbeh: David Fristrup Simonsen 

Sagsnr.: 2021-0033-0324 
Dok.: 1862310 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21

Offentligt
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Spørgsmål nr. S 985 fra medlem af Folketinget Karina Lorentzen 

Dehnhardt (SF):  

 

”Vil ministeren tage op med sin svenske kollega, hvorvidt der 

kunne skabes en ordning, hvor danskere med huse i Sverige, 

kunne få lov at tilse dem kortvarigt – evt. med krav om at fore-

vise en negativ covid-19-test?” 

 

Begrundelse: 

 

”Mange danskere har hus i Sverige, men de har hverken haft 
mulighed for at klargøre dem til vinteren eller tilse om der er 

sket skader på husene som følge af den hårde frost” 

 

Svar: 

 

Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at jeg har stor forståelse for de gener, 

som indrejserestriktionerne som følge af COVID-19 skaber for borgeres frie 

bevægelighed på tværs af lande. Efter de gældende svenske indrejserestrik-

tioner er det desværre ikke muligt for danskere, der har et fritidshus i Sve-

rige, at indrejse i Sverige, medmindre de er omfattet af en af undtagelserne 

til de svenske indrejserestriktioner.  

 

Jeg har tidligere haft en konstruktiv dialog med min svenske kollega om at 

skabe mulighed for transit gennem Sverige til og fra Bornholm, som den 

svenske regering imødekom i starten af året. Jeg vil gerne tage op med min 

svenske kollega, om der kan skabes en ordning, hvor danskere, som har et 

fritidshus i Sverige, kan få lov at klargøre eller tilse dem kortvarigt – even-

tuelt med et krav om fremvisning af en negativ COVID-19-test.  
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