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Försvarsdepartementet 
 

Promemorian Några ändringar i 

tillträdesförordningen 

Tullverket har tagit del av promemorian Några ändringar i tillträdesförordningen. Mot 

bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslagen kan komma att påverka 

myndighetens verksamhet lämnas följande synpunkter. 

Tullverket tillstyrker förslaget om att verket inte längre ska delta i handläggningen av 

tillträdesärenden. Överflyttning av ansvaret för inkommande ansökningar för andra militära 

fordon än stridsfordon från Tullverket till Försvarsmakten förenklar hanteringen och 

avlastar Tullverket då hanteringen inom verket är enbart av administrativ karaktär. 

Tullverket tillstyrker förslaget om att det uttryckligen ska framgå av förordningen att 

Försvarsmakten ska underrätta en statlig myndighet som berörs i fråga om tillstånd för 

tillträde. Det är av betydelse att Tullverket så tidigt som möjligt får sådan information, i 

syfte att säkerställa korrekt klarering av varor och att möjliggöra planering av eventuella 

kontrollåtgärder. Information om tillstånd bör lämnas oavsett transportslag. 

Tullverket har inga invändningar mot övriga förslag som lämnas i promemorian. 

Med anledning av den remitterade promemorian vill Tullverket upplysningsvis nämna att 

det i tullagstiftningen finns nya bestämmelser om varor som befordras och används inom 

militär verksamhet. Dessa bestämmelser framgår av följande EU-förordningar: 

 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/877 om ändring och rättelse av 

delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av förordning (EU) nr 

952/2013, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/341 om 

komplettering av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för 

unionen  

 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/893 om ändring av 

genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av 

vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 

om fastställande av en tullkodex för unionen 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Mikael Jeppsson. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 

Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

http://www.tullverket.se/
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