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Förbudet som Ryska federationen uppställt mot 
godstransporter till Ryssland med utländska lastfordon 
fortsätter 

1 Förordningen som Ryska federationen har utfärdat och förbuden mot 

godstransporter på Rysslands område fortsätter 

Ryska federationens regering har utfärdat förordning nr 2466. Den förlänger 

giltigheten för förordning nr 1728, som utfärdades den 30 september 2022, till och 

med den 30 juni 2023, samt ändrar innehållet i den ursprungliga förordningen nr 

1728. 

Förordningen förbjuder utländska trafikidkare att utföra internationell vägtransport 

av gods med lastfordon på den Ryska federationens område. 

Förbudet gäller följande internationella vägtransporter till Ryssland: 

 bilaterala transporter till Ryssland 

 genomfartstransporter via Ryssland 

 transporter från eller till ett tredjeland.  

Om förbudet föreskrivs i punkt 1 i förordningen. 

I förordningen anges också de villkor som vid iakttagande av förbudet i punkt 1 

inte tillämpas samt ändringar som görs i de åtgärdsdokument som Ryska 

federationens regering utfärdat. 

Förordning nr 2466 trädde i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 30 

juni 2023. 

2 De viktigaste ändringarna av förordning 1728/2022 

De viktigaste ändringarna gäller undantagen från förbuden i punkt 1. 

Ändringar gjordes i förteckningen över tillåtna varukoder och varukoder togs 

bort. De viktigaste varukoderna som togs bort var 39 Plaster och plastvaror 

samt 48 Papper och papp. 

Ändringarna av varukoderna i bilaga 1 träder i kraft den 10 januari 2023. 

3 En viktig anmärkning om förordningen – bränslebegränsning 

Förordning 1728 begränsar mängden bränsle i ett fordons bränsletank till högst 

200 liter när fordonet lämnar den Ryska federationens område. Den här 

bränslebegränsningen har gällt sedan den 30 september 2022. 

 
Närmare information hittar du på finska: 

Förordning 2466/2022 av den Ryska federationens regering 

Bilaga 1 till förordning 1728/2022 av den Ryska federationens regering 

Förordning 1728/2022 av den Ryska federationens regering 
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