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Tullverkets hållbarhetspolicy 

Syfte 

Hållbarhetspolicyns syfte är att ge uttryck för Tullverkets vilja att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. Det vill säga att i genomförandet av myndighetens uppdrag agera för 

att värna människors värdighet, att skydda ekosystemen och eftersträva en ekonomi som 

respekterar planetens integritet och gränser, nu och i framtiden. 

Tullverkets strävan efter en hållbar utveckling 

Genom Tullverkets vision "Bara godkända varor över gränsen" uttrycks ambitionen om att 

långsiktigt verka för ett samhälle där konkurrens sker på lika villkor, fritt från varor som 

hotar miljö eller människors hälsa och trygghet. 

I genomförandet av uppdraget eftersträvas en hållbar samhällsutveckling. Det är ett 

förhållningssätt som återspeglas i åtagandet om att alltid agera öppet, transparent och 

hållbart – såväl internt, i förhållande till allmänhet och företag som globalt.  

Tullverket har antagit utmaningarna i FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och 

Sveriges miljömål och ser potentialen i att enskilt och i samverkan med andra bidra till en 

hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov – utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  

http://www.tullverket.se/
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Tullverket tar genom ledarskap och medarbetarskap fullt ansvar för den miljömässiga, 

sociala och ekonomiska påverkan som myndighetens beslut och verksamhet medför, 

oavsett om påverkan är positiv eller negativ. 

Så bidrar Tullverket till en hållbar samhällsutveckling 

Tullverket arbetar på flera sätt för en hållbar samhällsutveckling: 

• Genom att övervaka och kontrollera varuflödet in och ut ur Sverige bidrar 

Tullverket till att förebygga drogmissbruk, minska dödligt våld i samhället, skydda 

biologisk mångfald och främja en ansvarsfull kemikalie- och avfallshantering. 

• Genom att säkerställa en korrekt uppbörd bidrar Tullverket till att konkurrens sker 

på lika villkor. 

• Genom att bedriva en förebyggande och brottsutredande verksamhet motverkar 

Tullverket grov organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden. 

• Genom att i anskaffningar beakta och ställa hållbarhetskrav som gynnar återbruk 

och återvinning samt bidrar till minskade avfallsmängder.  

• Genom att på ett ansvarsfullt sätt hantera avfall och kemikalier och agera i enlighet 

med riksdagens klimatpolitiska ramverk1 om inga nettoutsläpp av växthusgaser i 

Sverige 2045.  

• Genom att efterleva inriktningen i den statliga värdegrunden2 och dess principer för 

en god statsförvaltning.  

• Genom att motverka korruption i alla dess former och bedriva ett aktivt och 

förebyggande verksamhets- och säkerhetsskydd värnas ett fortsatt högt förtroende 

hos uppdragsgivare, kunder och allmänhet. 

Så arbetar Tullverket med hållbarhet 

Tullverket arbetar med hållbarhet på ett strukturerat sätt i hela organisationen där gällande 

lagstiftning och bindande krav är miniminivå för hållbarhetsarbetet. Systematiskt arbete 

med riskhantering, utvärdering och kontinuerlig uppföljning är viktiga verktyg i Tullverkets 

hållbarhetsarbete. Miljöledning bedrivs så långt det är möjligt enligt den internationella 

standarden ISO 14001. 

  

_____________________________________________________________ 
1 Riksdagens klimatpolitiska ramverk. 
2 Den statliga värdegrunden.  



  

Sida 3 av 3 

Samverkan med intressenter är en kritisk framgångsfaktor för Tullverkets vision och 

uppdrag men även för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

I en snabbt föränderlig omvärld är innovation och nytänkande en viktig förutsättning för 

Tullverkets fortsatta framgång och för vår förmåga att bidra till ett hållbart samhälle. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit chefen för administrationsavdelningen Jan Tamm. I den slutliga handläggningen har 

även chefen för upphandlingsenheten Louise Haag Wirsén och miljösamordnaren Leif 

Hjalmarsson deltagit. 

TULLVERKET 

 

Charlotte Svensson 


