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Tullverkets föreskrifter 

om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd för fordon och 

fordonståg; 
 

beslutade den 16 april 2015. 

 

Tullverket föreskriver
1
 följande med stöd av 4 § förordningen (2015:17) 

om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd, 7 kap. 3 § yrkestrafikförord-

ningen (2012:237), 8 kap. 5 § taxitrafikförordningen (2012:238) samt 9 § 

förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

 
Inledande bestämmelser 

1 §  Denna författning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen 

(2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd samt förordningen 

(2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. 

 

När får Tullverket utföra transportkontroll 

2 §  Tullverket kan utföra transportkontroller vid gränspassage i samband 

med tullkontroll samt vid punktskattekontroll i landet. 

 

Hindrande av fortsatt färd 

3 §  En tjänsteman vid Tullverket får besluta om att hindra fortsatt färd om 

ett fordon framförts i strid mot 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210), 

5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) samt 7 § förordning (1998:786) om 

internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet (EES). 

Tjänstemannen får medge att ett fordon omedelbart förs ut ur landet om 

fordonet framförts i strid mot bestämmelserna enligt första stycket. 

 

Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 

4 §  En tjänsteman vid Tullverket får med stöd av 2 och 3 §§ lagen 

(2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och i enlighet med 

7–10 §§ samma lag hindra fortsatt färd av ett fordon eller fordonståg.  

 

Åtgärder efter hävningsbeslut 

5 §  Bestämmelser om återlämnande av omhändertagen egendom finns i 

17 § lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. 
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När ett beslut om klampning har hävts ska klampningsanordningen av-

lägsnas från fordonet eller fordonståget.  

 

Ansvar för omhändertagen egendom 

6 §  Tullverket har ansvar för att omhändertagen egendom i Tullverkets 

vård och fordon i samband med klampning inte skadas. 

Bestämmelser om ersättning för skada som vållas genom fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning finns i skadeståndslagen 

(1972:207). 

 

Byte av fordon 

7 §  Vid ett hindrande av fortsatt färd på grund av avsaknad av tillstånd 

eller annan nödvändig dokumentation får byte av fordon eller fordonståg 

ske om det nya fordonet har nödvändig dokumentation för transporten. 

Lasten kan då lastas över till det nya fordonet eller fordonståget. 

 

 

 

Denna författning träder ikraft den 1 maj 2015.  

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

 
Jonas Karlsson 

(Avdelningen Brottsbekämpning) 


