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Förstärkta insatser mot brottslighet inom 

avfallsområdet 

Tullverket har granskat skrivelsen mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 

förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet.  

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket är positivt till den föreslagna ändringen i 1 kap. 4 § tullagen (2016:253) som 

innebär att Tullverket på begäran ska tillhandahålla uppgifter som rör import eller export av 

varor till de länsstyrelser som har tillsynsansvaret över gränsöverskridande 

avfallstransporter.  

Tullverket hade gärna sett en tydligare konsekvensbedömning av föreslagna bestämmelser 

men konstaterar följande.  

Uppgifter hos Tullverket som rör import och export av varor kan innehålla uppgifter om 

enskildas personliga och ekonomiska förhållanden och omfattas av sekretess med ett 

omvänt skaderekvisit hos Tullverket enligt 27 kap. 1-3 §§ offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL. I 10 kap. 28 § OSL anges att sekretess inte hindrar ett överlämnande av en 

uppgift från en myndighet till en annan om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller 

förordning. En sådan bestämmelse finns i 1 kap. 4 § tullagen där det anges till vilka 

myndigheter Tullverket på begäran ska tillhandahålla uppgifter som förekommer hos 

Tullverket och som rör import eller export av varor. När bestämmelsen först infördes var 

den krets av myndigheter till vilken uppgifter skulle lämnas begränsad till dåvarande 

Riksskatteverket och länsstyrelserna. Kretsen har efterhand utvidgats till fler myndigheter 

och också förändrats genom namnbyten och omorganisationer. 

Vägledande när bestämmelsen infördes var i första hand att informationsöverföringen av 

uppgifter som rörde import eller export av varor skulle möjliggöra en effektivare kontroll, 

då skattekontroll, för den mottagande myndigheten. I andra hand kom den betydelse 

överföringen kunde ha för samarbetet mellan den mottagande myndigheten och Tullverket 

(jfr prop. 1979/80:108 s. 9). Vid senare utvidgningar av kretsen av mottagande myndigheter 

är det främst behovet av dessa uppgifter hos de mottagande myndigheterna, för att de ska 

kunna göra effektiva kontroller eller utöva effektiv tillsyn utifrån sina respektive 

ansvarsområden, som har betonats.1 

_____________________________________________________________ 

1 se t.ex. prop. 1999/2000:126 s. 134 och prop. 2020/21:184 s 49 
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I rollen som tillstånds- och tillsynsmyndigheter har angivna länsstyrelser användning av 

uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import och export av varor för att 

möjliggöra en effektivare tillsyn. Det kan handla om uppgifter i deklarationer om till 

exempel exportörer, innehåll och mottagarländer. 

Ett samarbete mellan Tullverket och angivna länsstyrelser i frågor om gränsöverskridande 

avfallstransporter är naturligt och till nytta för alla parter. Myndigheterna har också sedan 

många år ett väl etablerat samarbete i frågor som rör kontroll vid import och export av 

avfall. Det finns alltså ett behov av ett regelbundet informationsutbyte mellan Tullverket 

och de uppräknade länsstyrelserna. Ett sådant rutinmässigt uppgiftsutbyte ska i regel vara 

författningsreglerat (se prop. 1979/80:2 Del A s. 327). Det är därför motiverat att lägga till 

föreslagna länsstyrelser i 1 kap. 4 § andra stycket tullagen så att dessa länsstyrelser på 

begäran har rätt att få del av uppgifter hos Tullverket som rör import eller export av varor. 

Förslaget om en skyldighet för Tullverket att på begäran tillhandahålla uppräknade 

länsstyrelser uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import och export av 

varor kommer innebära en smidigare och mer kostnadseffektiv hantering för både 

Tullverket och länsstyrelserna. 

För det fall länsstyrelserna i sin tillsynsverksamhet tar emot uppgifter från andra 

myndigheter förutsätter Tullverket att regler om överföring av sekretess i 11 kap. 1 § OSL 

blir tillämpliga för uppgifterna. I skrivelsen lyfter myndigheterna dock problem med att 

sekretess för vissa uppgifter inte alltid följer med från de samverkande myndigheterna, 

Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket och att den problematiken bör utredas 

vidare.  

Tullverket ser slutligen även positivt på att myndigheten i större utsträckning får ta del av 

uppgifter ur Naturvårdsverkets avfallsregister. Tullverket har inga synpunkter på övriga 

lagförslag då de bedöms ha begränsad betydelse för myndigheten.  

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektör Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit 

verksjurist Isa Blom. I den slutliga handläggningen har även rättschef Karin Erlingsson 

deltagit. 
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