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Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om 

interoperabilitet (Ds 2022:21)  

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 

förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet 

Tullverket ställer sig positivt till promemorians förslag om att Sverige ska tillämpa 

förordningarna även i valfria delar. Tullverket ställer sig även positivt till att vara en av de 

behöriga myndigheterna som inom ramen för en brottsutredning ska få utföra sökningar i 

den gemensamma databasen (CIR) i syfte att identifiera en person. Sökmöjligheten kommer 

kunna leda till att personer lättare kan identifieras inom ramen för en brottsutredning. 

Detta kan resultera i att brott klaras upp snabbare och att fler gärningsmän lagförs.  

Konsekvenser för Tullverket 

Fingeravtryck och fotografering enligt 28 kap. 14 § rättegångsbalken upptas idag av 

Polismyndigheten för Tullverkets räkning. Resultaten sparas i Polismyndighetens 

fingertrycks- och signalementsregister. Tullverket förutsätter att sökningen i CIR kommer 

kunna genomföras med fingeravtrycken som tagits upp av Polismyndigheten. Det skulle 

vara ineffektivt och kostsamt att utveckla teknik för direktskanning vid varje berörd 

myndighet. Om det skulle krävas att Tullverket för sökning i CIR måste ha egna tekniska 

lösningar och utrustning för direktscanning skulle det t.ex. medföra ökade kostnader 

bestående av bl.a. anskaffningskostnader och it-utvecklingskostnader samt 

utbildningskostnader för personal som ska kunna hantera utrustningen. Det är i nuläget 

inte möjligt att närmare beräkna kostnaderna. Om det visar sig att förslaget leder till 

påtagliga ekonomiska konsekvenser kan Tullverket behöva lyfta behovet av finansiering i 

budgetunderlaget.  

Ärendets handläggning 

I detta ärende har den vikarierande överdirektören  Bodil Taylor beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Åsa Kristensson. I den slutliga handläggningen har även rättschefen Karin 

Erlingsson deltagit. 

TULLVERKET 

 Bodil Taylor  

http://www.tullverket.se/


  

Sida 2 av 2 

Kopia till: 

Finansdepartementet, S3 

Tullverket 

 Verksledningsstaben 

 Kommunikationsavdelningen 

 Tullkriminal-, ekonomi- och it-avdelningen 


