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    Justitiedepartementet 

 

Förslag till vissa ändringar av förslagen i 
departementspromemorian Informationsutbyte vid 
samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 
2014:30) 

3.1 Förslag till lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot grov 
organiserad brottslighet 

Tullverket är positivt till den föreslagna uppgiftsskyldigheten och har inget 

att invända mot de ändringar som har vidtagits i förhållande till tidigare 

lagförslag.  

 

Tullverket anser att det är ändamålsenligt, med hänsyn till bakgrunden och 

syftet med lagförslaget, att uppgiftsskyldigheten även omfattar uppgifter som 

skyddas av sekretess till skydd för verksamheten även för brottsbekämpande 

myndigheter. Det underlättar även för de tjänstemän som arbetar i 

samverkansgrupper att regelverket är enhetligt för alla deltagande 

myndigheter.  

 

Den föreslagna bestämmelsen möjliggör att en myndighet kan vägra ett 

uppgiftslämnande med hänsyn till verksamhetssekretessen eller något annat 

motstående intresse som skyddas av sekretess. Med utgångspunkt i 

15 kap.1 a § OSL innebär bestämmelsen även att en myndighet kan beakta 

om ett utlämnande skulle strida mot villkor om användarbegränsningar som 

ställs upp i samband med internationellt uppgiftsutbyte.  

3.2 Behov av ändringar i vissa registerförfattningar 

Tullverket konstaterar, i likhet med vad som anges i promemorian, att lagen 

(2005:787) om behandling av personuppgifter i Tullverkets 

brottsbekämpande verksamhet innehåller en reglering som innebär att 

uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information i den utsträckning 

en uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Motsvarande reglering 

förekommer däremot inte i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i 

Tullverket, som gäller för Tullverkets icke brottsbekämpande verksamhet. 

 

De sekundära ändamålen i den lagen möjliggör utlämnande till annan 

verksamhet endast i vissa fall. Enligt 4 § andra stycket får uppgifter som 

behandlas enligt de primära ändamålen även behandlas för tillhandahållande 
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av information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet 

enligt 7 § lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets 

brottsbekämpande verksamhet. I 5-6 §§ finns sekundära ändamål som 

möjliggör ett visst utbyte med andra icke brottsbekämpande myndigheter. 

Härutöver kan finalitetsprincipen i 9 c § personuppgiftslagen även hindra ett 

utlämnande som är oförenligt med det ursprungliga ändamålet. 

 

Det saknas således möjlighet för Tullverket att inom ramen för samverkan 

mot grov organiserad brottslighet tillhandahålla uppgifter som behandlas i 

Tullverkets icke brottsbekämpande verksamhet till t.ex. Polismyndigheten 

och Säkerhetspolisen, såvida inte uppgifterna även behövs i myndighetens 

egen brottsbekämpande verksamhet. Enligt Tullverkets bedömning kan det 

förekomma situationer i samverkan mot brott, då uppgifter från icke 

brottsbekämpande verksamhet inte behövs i Tullverkets egen 

brottsbekämpande verksamhet, men efterfrågas av andra myndigheter. Det 

kan finnas ärenden då Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och 

Ekobrottsmyndigheten utreder brott som Tullverket inte har egna 

befogenheter att utreda, och där dessa myndigheter efterfrågar uppgifter om 

viss import eller export.  

 

Mot den bakgrunden anser Tullverket att det är angeläget med en 

motsvarande reglering i lagen (2001:185), som föreslås för Skatteverkets 

brottsutredande verksamhet, som möjliggör behandling för att tillhandahålla 

uppgifter i den utsträckning det följer av lag eller förordning att uppgifter ska 

lämnas ut. Att en sådan bestämmelse inte redan finns i lagen har sannolikt att 

göra med att lagen är av äldre datum och därmed inte anpassad till den IT 

utveckling som skett. Lagen har inte heller varit föremål för någon samlad 

översyn.  

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson och verksjuristen 

Malin Lundberg (föredragande). 
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