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Promemorian Frågor kring 2009 års 
renskötselkonvention – Ds 2016:27 

Tullverket lämnar följande synpunkter med anledning av promemorian Frågor 

kring 2009 års renskötselkonvention, Ds 2016:27. 

 

Tullverket konstaterar att det som avhandlas i promemorian till stor del inte rör 

Tullverkets verksamhet. Till den del renskötselkonventionen berör 

tullagstiftningen har verket lämnat kommentarer i sitt tidigare remissyttrande 

till Jordbruksdepartementet över promemorian Ds 2010:22. Tullverket hänvisar 

i de delarna till det tidigare remissyttrandet.  

 

Sedan tiden för det tidigare remissyttrandet har EU:s nya tullagstiftning blivit 

tillämplig, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om 

fastställande av en tullkodex för unionen samt tillhörande 

kommissionsförordningar. Tullverket vill därför utöver vad som sagts i det 

tidigare remissyttrandet tillägga att djur och andra varor som förs över gränsen 

till och från Norge måste anmälas till Tullverket i enlighet med vad som anges 

i den nya tullagstiftningen. På vilket sätt sådan anmälan ska göras kan variera 

beroende av vilket tullförfarande som är aktuellt samt beroende av vad det rör 

sig om för vara. 

 

Vad gäller innehållet i promemorian har Tullverket en synpunkt avseende det 

som står om kostnader för stängsel på s. 148. I fotnot 80 nämns att en 

förutsättning för kostnadsberäkningarna har varit att det föreligger tullfrihet. 

Frågan är dock om det verkligen kommer att föreligga tullfrihet enligt 

konventionen för stängsel. Det anges visserligen i art. 9.3 att tullfrihet ska gälla 

för ”material för att uppföra och underhålla anläggningar”. Men vid en 

jämförelse med utformningen av 1972 års konvention kan man få ett intryck av 

att anläggningar inte skulle innefatta stängsel i och med att stängsel som 

reglerades i 42 § inte utgjorde en del av den utrustning för vilken tullfrihet 

skulle gälla enligt 49 §. Dessutom gäller tullfrihet enligt art. 9 i den nya 

konventionen endast för den som bedriver renskötsel, och inte för annan som 

eventuellt skulle uppföra stängsel, exempelvis den svenska staten. 
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I övrigt har Tullverket inga synpunkter på promemorian. 

 

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson, chefsjuristen 

Charlotte Zackari, verksjuristen Mikael Jeppsson (föredragande), nationella 

specialisten Göran Skogbom och nationella specialisten Maria Åhlin. 
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