
2% fler besökare
+ 20-30 miljoner per år



Sparar 200 miljoner
Kronor per år!



Interreg 28-29 okt 

Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet

Annika Daisley
Gränsakademin



220 miljarder SEK i affärer
mellan Sverige och Norge
• Svensk export till Norge: 120 miljarder SEK (2012) 

• Norsk export till Sverige:  100 miljarder SEK



Största gränsövergångarna
mellan Sverige och Norge

• 9 miljoner personbilar och 1,1 miljoner lastbilar (2010)

• Över 55 000 svenska arbetspendlare och deltidspendlare (2012)



Gränsregionen mellan
Göteborg/Karlstad och Oslo

• Gränshandeln Sverige-Norge omsätter 24,9 miljarder SEK. (HUI 2011)

10,9 miljarder i Västra Götaland (Strömstad 8,8 miljarder)

5,7 miljarder i  Värmland

8,3 miljarder i övriga Sverige

• Gränsregionen står för 2/3 av gränshandeln.



Antalet utländska företag

i Sverige 2001-2011  
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Krav på 

momsombud

i Norge

Godkänd

märkning

vid vägarbete

Otydligheter

kring ambulans-

helikoptersjukvård

Anläggnings-

maskiner på

andra sidan

gränsen

Taxi- och 

charterbåtar

kan inte

lägga till 

Trafiktillstånd

för att korsa

gränsen utanför 

tullstation

Komplicerat

att skicka varor

med tåg över 

gränsen

Olika regler

för max längd

och vikt för

lastbilar

Kostsam

administration

kring ursprungs-

certifikat

Moms på

tjänster utförda

i Norge av

svenska företag

Momsproblematik 

vid förädling

av produkter

Separat 

varumärkesskydd

för norska 

marknaden

Returnerade

e-handelsvaror

skapar kostnader

Byggmaterial-

standard

skiljer sig åt 

Etableringskrav

för toppdomän

Körning av

utlands-

registrerad bil

Postlogistik

inom Norge

och över

gränsen

Otydliga 

exportregler

från EU till

privatperson

i Norge

Pendlingsproblem

Värmland – Oslo

Salmonellatest

av traktorer

och deponering

av moms 

Spannmåls-

export

snedvrider 

konkurrens 



Undersökning till företagare i 
Sverige och Norge

• Genomfört enkätundersökningar 

• Riktad till företagare i Västra Götaland, 

Värmland och Norge.



Västra Götaland
Ni som har utländska affärer – Hur lätt uppfattar du att det är att göra affärer med de olika nordiska länderna?

Exklusive ”Vet ej”: D.v.s. de respondenter som har kunnat ta ställning till frågan



Värmland 
Ni som har utländska affärer – Hur lätt uppfattar du att det är att göra affärer med de olika nordiska länderna?

Exklusive ”Vet ej”: D.v.s. de respondenter som har kunnat ta ställning till frågan



Gör ditt företag affär med Norge/Sverige?



Vad säger
företagen?





Exempel på gränshinder som hindrar rörligheten

Efter två år kan 

gränspendlare inte 

veckopendla lagligt 

till Norge med en 

svenskregistrerad bil.

En hantverkare som 

permitteras i Norge 

och återvänder till 

Sverige är inte 

berättigad till A-kassa 

eftersom han

hunnit fylla 64 år.

Handläggningstiden 

för att få norskt 

byggekort kan vara 

upp till 6 veckor.



Tolkningar av regler för

trafiktillstånd ger svensk

leverantör med norska

kunder 40 mils omväg

per dag.

Entreprenörer får pantsätta 

huset för att få ta arbets-

maskinen över gränsen.

När e-handelskunder 

returnerar varor i privat-

paket, får företagen inte får 

tillbaka tullkostnaden.

Myndigheter ger olika svar

– vem ska jag lita på?

Regler för GSP-certifikat

kostar klädbranschen 

miljontals kronor.

Exempel på gränshinder som hindrar rörligheten



Ministermötet
Blev en injektion

Brysselseminarium inspirerar

OPEN DAYS session 2014



Gränsöverskridande
utbildning inom tullområdet



Lösningar på flera 
gränshinder!



Vad är lärdomarna?
Mer handling. Mindre prat.





Ett gränshinder är ofta flera. 
Därför blir en första problem-
beskrivning så viktig.



Små och medelstora företag drabbas
hårdast och behöver stöd 



Svenska myndigheters 
gränshinderuppdrag
måste förtydligas



Näringslivets gränshinder
Måste prioriteras





Ett steg närmare visionerna!
• Stora attraktiva regioner är framtidens vinnare. 

• Ökad rörlighet leder till fler gränshinder för företag och pendlare.



Annika Daisley
Gränsakademin

Tel: 0733-35 85 12

www.granshinder.com


