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Utkast till lagrådsremiss Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
Tullverkets ställningstagande
Tullverket, som redan i den tidigare remitterade promemorian utförligt utvecklat skälen för
förslagen, ser mycket positivt på förslagen i utkastet till lagrådsremiss. Myndigheten delar
bedömningen att förslagen innebär att statens resurser kan användas effektivare vid
bekämpning av brott, att rättssäkerheten kan öka, samt att förslagen bör kunna leda till att
lagföring kan ske tidigare än annars hade varit möjligt.
I utkastet till lagrådsremiss har det tydliggjorts att tullåklagare under vissa förutsättningar
får möjlighet att föra talan avseende de brott som lagts till i 35 § lagen (2000:1225) om
straff för smuggling (smugglingslagen) och 3 a § lagen (2008:322) om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott (TKBR). Tullverket är positivt
till förtydligandet av tullåklagares åtalsrätt, som är en del i att använda samhällets resurser
på ett effektivare sätt.
I utkastet har man också valt en annan lagteknisk lösning än i promemorian. Lösningen
fungerar enligt Tullverkets bedömning och det är, av skäl som ovan anförs, angeläget att
förslagen genomförs så snart som möjligt. Den författningstekniska lösningen visar dock på
utmaningen i att göra ändringar i bestämmelserna om Tullverkets befogenheter. Dessa
regleras i dag i bl.a. smugglingslagen, TKBR, lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
Samtliga dessa lagar har ändrats vid ett antal tillfällen utan att genomgå en grundlig
översyn. Många av bestämmelserna är svårtolkade och svåra att förena sinsemellan. När
nya befogenheter ska läggas till som i det nu aktuella förslaget tvingas man använda
hänvisningar och utformningar som ytterligare kan öka denna problematik. Tullverkets
verksamhet är i dag i fokus. Myndigheten har de senaste åren fått kraftigt ökade anslag och
utökade befogenheter diskuteras. Mot denna bakgrund finns starka skäl att se över
regleringen av Tullverkets befogenheter med inriktningen att skapa samlade, tydliga och
lättillämpade bestämmelser som speglar myndighetens uppdrag.
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Ärendets handläggning
I detta ärende har vikarierande generaldirektör Fredrik Holmberg beslutat. Föredragande
har varit verksjuristen Irja Hed. I den slutliga handläggningen har även rättschefen Karin
Erlingsson deltagit.
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