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Promemorian Avtal med Norge om samarbete 
mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer 

Tullverket har inga invändningar mot de författningsförslag som lämnas i 

promemorian, men vill uppmärksamma följande. 

Införsel 

Frågan om vad som gäller för deklarationsplikt vid införsel av vapen nämns 

endast övergripande i promemorian. Vid införsel av vapen från tredjeland 

gäller obligatorisk anmälningsplikt enligt artikel 139 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av 

en tullkodex för unionen (tullkodex). Hur anmälan ska göras framgår av 6 kap. 

1 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning 

(tullordningen). Vid införsel ska en tulldeklaration för tillfällig införsel lämnas 

till Tullverket. Denna tulldeklaration kan utgöra en ansökan om tillstånd enligt 

artikel 163 i Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler 

avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (kompletteringsförord-

ningen). Det finns förenklingar avseende deklarationsplikten för Polismyn-

digheten, Säkerhetspolisen eller företrädare för annan stats myndighet i 3 kap. 

6 § Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och 

återutförsel av skjutvapen och ammunition. Detta innebär att företrädare för 

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen på förhand anmäler kommande in- 

eller utförsel av vapen vid tjänsteutövning eller för annan stats myndighets 

räkning. Anmälan kan ske per telefon, eller på annat lämpligt sätt, till 

vakthavande befäl i första hand, annars till Tullverkets underrättelse och 

kommunikationscentral. 

 

Enligt promemorians förslag ska norska myndigheter inte omfattas av kravet i 

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor på tillstånd till 

hantering och överföring av explosiva varor. I promemorian uppmärksammas 
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dock inte att det gäller anmälningsplikt för explosiva varor enligt artikel 139 i 

tullkodex. Restriktions- eller förbudsvaror får inte deklareras muntligt enligt 

artikel 142 i kompletteringsförordningen. Att lämna en tulldeklaration på 

papper är tillåtet enligt 7 kap. 1 § tullordningen. Detta är dock en 

övergångsbestämmelse som gäller under tullkodexens övergångsperiod. Några 

förenklingar för införsel av explosiva varor finns inte.  

Utförsel 

Även vid utförsel eller återutförsel av vapen till tredjeland gäller anmälnings-

plikt enligt artikel 267 och en deklaration om export enligt artikel 269 eller en 

deklaration om återexport enligt artikel 270 i tullkodex ska lämnas. Det finns 

förenklingar avseende deklarationsplikten för Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen eller företrädare för annan stats myndighet i 8 kap. 3 § Tullverkets 

föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och 

ammunition. Detta innebär att företrädare för Polismyndigheten eller 

Säkerhetspolisen på förhand anmäler kommande in- eller utförsel av vapen vid 

tjänsteutövning eller för annan stats myndighets räkning. Anmälan kan ske per 

telefon, eller på annat lämpligt sätt, till vakthavande befäl i första hand, annars 

till Tullverkets underrättelse och kommunikationscentral.      

 

Undantag från tillstånd för utförsel av krigsmateriel finns i 4 a § andra stycket 

1-2 förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Undantag gäller även för 

anmälningsskyldighet vid utförsel av krigsmateriel av norska myndigheter 

enligt 15 a § förordningen om krigsmateriel. 

 

Vid utförsel av explosiva varor till annat EES-land gäller undantag från 

tillståndsplikt i 4 a § andra stycket 1-2 förordningen om krigsmateriel. Däremot 

gäller anmälningsplikt enligt artikel 267 i tullkodex och en deklaration om 

export enligt artikel 269 eller en deklaration om återexport enligt artikel 270 i 

tullkodex ska lämnas. Restriktions- eller förbudsvaror får inte heller deklareras 

muntligt vid utförsel. Några förenklingar vid utförsel av explosiva varor finns 

inte.  

Övrigt 

Tullverket uppfattar att det finns en felaktighet i 4 § förordningen (1990:415) 

om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. I nämnda paragraf finns det en 

hänvisning till 11 kap. 2 f § vapenlagen (1996:67) som rätteligen torde vara 11 

kap. 1 f § vapenlagen. Detta nämns inte uttryckligen i promemorian, men av 

resonemanget på sidan 64 under rubriken ”Införsel och innehav av batonger” 

framkommer att norska tjänstemän som deltar i samarbete enligt avtalet med 

Norge bör omfattas av undantagsbestämmelsen i 4 § förordningen om tillstånd 

till införsel av vissa farliga föremål. Bland de författningsändringar som 

föreslås i promemorian finns ett förslag till ändringar av 4 § förordningen om 
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tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. I samband med att dessa 

ändringar görs bör även en rättelse av 11 kap. 2 f § till 11 kap. 1 f § övervägas.  

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Charlotte Svensson (beslutande), överdirektören Fredrik Holmberg, rättschefen 

Karin Erlingsson och verksjuristen Karin Engstrand (föredragande). 
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