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GRÄNSHINDER OCH MÖJLIGHETER
-Kö vid tullstationer



Case – Köer vid tullstationerna
Processbeskrivning Svineundskommitténs arbete

att driva gränshinder regionalt tillsammans med Tullverket 

|  Annika Daisley | Gunnar Oleniusson



Bakgrund passagerartrafiken

Kö vid tullstation – vad är problemet?
• Det uppstår långa köer i samband med gränspassagen vid tullstationerna i Svinesund vilket 

påverkar näringslivet och kostar mycket pengar för aktörerna. 

• För en medelstor åkare innebär dagens köande kostnader på ca 1 miljon per år.



Växande trafik försvårar problemet i Svinesund
• Statistik från Statens Vegvesen visar att den totala trafiken över Svinesund växte med 

nästan 40% mellan 2006 och 2018. 

• Under samma period ökade den tunga trafiken med nästan 50 %.

• Enligt Trafikverkets prognoser beräknas lastbilstrafiken i Västra Götaland fortsätta öka med 

totalt 64% mellan 2014 och 2040.



Köerna vid tullstationer 

mellan Sverige och Norge 

hämmar handeln



Bakgrund passagerartrafiken

Vad säger parter?
• Det uppstår långa köer i samband med gränspassagen vid tullstationerna i Svinesund vilket 

påverkar näringslivet och kostar mycket pengar för aktörerna. 

• För en medelstor åkare innebär dagens köande kostnader på ca 1 miljon per år.

Vad säger parter? 
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Projektuppdrag formella hinder
• Identifierade processtegen (regionala, nationella och nordiska) med hjälp av 2 st befintliga 

gränshinder och hitta en bra lösningsprocess för näringslivets gränshinder. 



6. Handlingsplan 
gränshindret

7. Kommunikation 
Lobbyarbete 

8. Lösningsprocess
9. Beslut 

förändring
10. Utvärdering

1. Identifiera  problem
2. Definiera 

gränshindret
3. Värdera  

gränshindret
4. Koordinering

5. Nordisk databas/ 
dokumentation

Här beskrivs huvuddragen i processen 
att driva gränshinder
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Beskrivning av hur vi löser ett gränshinder (uppskattning utifrån processkarta 2014-2019)
Köer vid tullstationer mellan Sverige och Norge hämmar handelnAktiviteter / möten



Vad behövs nu?



annika.daisley@svinesundskommitten.com

Mobile: +46 733 35 85 12

Följ oss på 



Mikael Sondell
Grensetjänsten Norge-Sverige

GRÄNSHINDER OCH MÖJLIGHETER
-Information och förenkling



Vad är ett gränshinder?

För företagen är ett gränshinder ett problem som uppstår när 
verksamhet ska bedrivas över en landsgräns.



Olika typer av gränshinder, 
olika typer av processer

1. Gränshinder enligt Nordiska Ministerrådets definition. 

(formella gränshinder)

2. Problem relaterat till informationsbrist.

3. Förenklingsbehov

4. (Mentala gränshinder)





Mentala gränshinder



Information



Serviceverksamhet över gränsen
(Trysil vask og rens)

• Företagare upplever hinder/konkurrensnackdel p.g.a. av sitt läge på 
norska sidan gränsen.

• Närområdet är ett annat land.



Förenkling



Konsthantverkare (småföretagare)

• Företagare upplever krångliga omständigheter på grund av gränsen och anser det 
orättvist gentemot andra branscher och större företag.

• Situationen beror på tulladministration och avstånd till tullstation.

• Ansträngningen kontra resultatet leder till att små företag väljer att stanna 
hemma. 

oHämmar affärer över gränsen



HMS-kort på byggen för utländska anställda som inte 
är på uppdrag och därmed inte kan söka HMS-kort.



Måste ha HMS-kort för att komma 
in på byggarbetsplatsen.

Måste ha aktivt uppdrag för 
att kunna söka HMS-kort. Måste komma in på bygg-

arbetsplatsen och räkna på 
jobbet för att kunna få uppdrag.



Formellt gränshinder



Importmoms på anläggningsmaskiner vid första 
uppdrag i Norge
Skatteetaten ändrar sin tillämpning av lagen och levererar en ny 
skrivelse till Grensetjänsten om hur företag kan hantera situationen.



Etableringsprocessen
(förenkling)



Att ta tillfälligt uppdrag i Sverige

1. Skicka in Skatte- och avgiftsanmälan SKV 4632 till Skatteverket.
Momsregistrering är frivillig och kan registreras på samma blankett, men är inte nödvändigt för uppdrag i 
byggbranschen eftersom omvänd moms praktiseras där.

2. A1-intyg från NAV.
3. NT1 Skatteetaten
4. Elektronisk personalliggare i byggbranschen. Ordna t.ex. ”ID06”-kort till personalen. Även utländska 

företag kan söka.
5. Bokför som vanligt i Norge men håll svensk och norsk moms åtskild.

Kan vi påbörja uppdraget innan vi gjort ovanstående punkter: JA om SKV4632 är insänd.



Att ta tillfälligt uppdrag i Norge
1. Registrering krävs i Enhetsregisteret och Foretaksregisteret. NUF är en vanlig registreringsmetod/företagsform: Nyregistrering kostar 2832 

NOK.
Handläggningstid: ca 1-3 veckor. Endast pappersblankett. Vid eventuell retur gäller samma handläggningstid en gång till.

2. Vid registrering söker ansvarig även d-nummer om du inte har det sedan tidigare. ID-handlingar ska vidimeras av svensk polis etc.
3. Uppdrag som ges till utländska företag från norska företag ska rapporteras in till Sentralskattekontoret på blankett RF-1199. 
4. Du som arbetsgivare ska skicka in blankett RF-1198 med koppling till uppdraget på RF-1199. 
5. I Sverige ska du söka om NT1-intyg från Skatteverket för att intyga att du är skattepliktig i Sverige. 
6. Sök A1-intyg från Försäkringskassan för att din socialförsäkringstillhörighet ska utredas vid arbete i två länder.
7. När RF-1199, RF-1198, NT1 och A1 är ordnat beställer du tid för id-kontroll hos Skatteetaten.
8. Troligtvis behöver du HMS-kort om du ska utföra jobb på en bygg- eller anläggningsplats i Norge. ”Bestiller” måste vara inrapporterad på RF-

1198 och antällningsförhållandet uppgett i RF-1198 måste vara aktivt för att det ska gå att söka.
9. Ditt yrke kan behöva godkännas av norska Direktoratet for samfunnssikkerhet.
10. Den 5:e varje månad efter utfört arbete ska du lämna in A-melding och rapportera anställningsförhållanden på Altinn, även om ingen i 

personalen är skattskyldig i Norge.
För att få tillgång till e-tjänsterna där begär du ut pinkoder från MinId efter att du registrerat företaget och fått ditt d-nummer.

11. Tjänsten som utförs i Norge är troligtvis momspliktig i Norge. Faktura ska skickas från din norska verksamhet. I Norge måste man först uppnå en 
omsättning på 50 000 NOK innan det går att momsregistrera verksamheten. Möjlighet till förhandsregistrering finns om omsättningen uppnås 
inom 3 veckor.

12. Bokföring ska ske separerat från den svenska verksamheten men kan göras från Sverige om den är tillgänglig elektronisk från Norge.
13. Om verksamheten inte är skattepliktig i Norge (inte har något fast driftställe) ska du anmäla det till brreg.no efter registrering, för att inte 

behöva deklarera för den. Detta måste göras varje år.
14. Eftersom momsregistrering vanligtvis inte kan göras före det första uppdraget i Norge behöver moms betalas i tullen för införande av maskin 

eller material vid första uppdraget.

Kan vi påbörja uppdraget innan vi har gjort ovanstående punkter: Nej



Info Norden

Grensetjänstens förenklingsgrupp
Samarbete för identifiering



Upplevt hinder
Analysering, vilken 

typ av hinder?
Val av insats

Utförande; 
kontakt med 

berörd myndighet 
eller 

Gränshinderrådet

Resultat: 
förenkling, bättre 
information, etc.

En väg in
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LÄNKEN TILL FÖRETAGEN
-panelsamtal med:



Jan Christian Vestre
VD Vestre

VESTRE
Ett svensk-norskt företag ut i världen





«Allt är möjligt
för vår Herre och

en mekaniker» 



Park-
bänkar



Sociala
mötesplatser Aker Brygge, Oslo





The business 
of business 

is business?



Alla kan 
rädda
världen. 
Lite 
grann.

Windmill Street, London





Vestre Factory 1, Torsby



Made in 
ScandiForum des Halles, Paris





▪ 15 miljoner i en värld på snart 8 miljarder – hur kan vi samarbeta?

▪ Kultur, språk och historia. 1+1=3?

▪ Olika förutsättningar där vi kan komplettera varandra

▪ Gemensam industripolitik inom vissa områden

▪ Ökad kunskap om varandras länder

▪ Ta vara på den språkliga gemenskapen

▪ Förenkla och riv ned barriärer

Möjligheter



Låt oss 
bygga grön 

industri 
tilsammans!



Tack.
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ATT TA KLIVET ÖVER GRÄNSEN
-panelsamtal med företagarna:



Mikael Sondell
Grensetjänsten Norge-Sverige

Annika Daisley
Svinesundskommittén

GRÄNSMÖJLIGHETER 2.0


