
 
 

 

Resa genom Europa under karantänen 

Under höstens första karantänsvecka här i Frankrike har frågorna kring att resa från 

Frankrike till Norden varit många. Idag har jag talat med Svenska ambassaden i Paris och fått 

följande information.  

Gränserna inom EU är öppna. Enligt rådande regelverk får du inte röra dig längre än 1 

kilometer hemifrån i Frankrike utan något av de skäl som anges i ”Attestation de 

déplacement dérogatiore”. Du kan dock, som medborgare i ett nordiskt land och oberoende 

av var du har din fasta bostad, resa genom Frankrike till ett nordiskt land. Hotell i Frankrike 

kan hålla öppet, men vissa hotell på mindre orter stänger. Ambassaden har ingen 

information om hur kontroller under resa utförs. 

För resa ger ambassaden följande råd: 

- Medför pass/ ID-handling för att kunna styrka ditt nordiska medborgarskap.  

- Medför ifylld ”Attestation de déplacement dérogatiore”. Då det inte finns någon transit-

paragraf anges familjeskäl ”Déplacements pour motif familial…” som anledning till din 

förflyttning. 

- Förboka alltid hotellrum 

- Ha eventuella färje- eller flygbiljetter i beredskap för att styrka att du är på transitresa. 

Svenska ambassaden påpekar att råden är en ögonblicksbild och kan ändras snabbt. 

Uppdaterad information finns alltid på respektive ambassads hemsida 

 

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-

medborgare/frankrike/reseinformation/ambassadens-reseinformation/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-

land/reiseinfo_frankrike/id2429004/ 

https://frankrig.um.dk/ 

 

Vad gäller läkarbesök kan ett förtydligande vara på sin plats. Du har rätt att göra akuta och 

bokade besök hos läkare. Glöm inte attestationen!  

 

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/frankrike/reseinformation/ambassadens-reseinformation/
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/frankrike/reseinformation/ambassadens-reseinformation/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_frankrike/id2429004/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_frankrike/id2429004/
https://frankrig.um.dk/


 

Vi i Nimros styrelse finns till hands om du behöver hjälp med något i vardagen under 

karantänen. Tveka inte att höra av dig till oss. 

Lissie Rossing  Collioure   tel +46 706 96 12 39 

Eva Zetterqvist Banyuls  tel +46 708 86 22 06 
Ingrid Skovgaard   Banyuls  tel +46 725 11 12 80 

Michael Svensson Fourgues  tel +46 709 68 27 56 
Stefan Öije  Collioure  tel +33 777 44 22 1 

Karsten Rössland                 Fitou/ Norge                          tel +47 790 91 01 41 
 

Ta väl vara på er alla antingen ni reser norröver eller stannar kvar i Frankrike. 

Bon courage ! 

Nimros styrelse/ Lissie  

 


