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[26] Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter 
om in- eller utförsel av varor 
 

1 § 
Regeringen får, med den begränsning som följer av 2 §, meddela föreskrifter om in- 

eller utförsel av varor, om det är påkallat av hänsyn till risk för störning inom 

samhällsekonomin eller folkförsörjningen, av särskilda handelspolitiska skäl eller av 

hänsyn till behov att trygga kvaliteten hos produkter av visst slag, till hälsovården, 

miljövården, växtskyddet, skyddet mot djursjukdomar eller till kontrollen av 

materiel som kan få militär användning. 

 Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som 

avses i första stycket. Lag (1996:97). 

 

2 § 
Bemyndigandet i 1 § medför inte befogenhet att meddela föreskrifter om tull. Ej 

heller medför det befogenhet att meddela föreskrifter om annan avgift än sådan som 

följer av 3 § eller avser kostnad för handläggning av fråga om tillstånd, för 

omhändertagande av gods eller för kontroll, inspektion eller annan därmed jämförlig 

åtgärd. Lag (1984:496). 

 

3 § 
Regeringen får föreskriva att en särskild avgift skall erläggas till staten vid 

överträdelser av föreskrifter enligt 1 §. Avgiften skall tas ut av den för vars räkning 

in- eller utförseln sker. Den får uppgå till högst tjugo procent av varans värde. Om 

en överträdelse är ursäktlig skall avgift inte tas ut. Ett beslut om avgift skall kunna 

överprövas. Lag (1984:496). 

 

4 § 
Beslut i tillståndsfrågor som har meddelats av en förvaltningsmyndighet med stöd av 

förordningen (1997:969) om import- och exportreglering (Import- och 

exportföreskrifter [201] o.f.) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1997:1244). 

 
5 § 
Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol: 
 1. beslut som Statens jordbruksverk har meddelat i ett enskilt fall enligt de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, 
 2. beslut som en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om 
officiella veterinärer har meddelat i ett enskilt fall enligt de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lag, och 
 3. beslut som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall 
tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av 
rådets direktiv 92/65/EEG. 
 Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om 
det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär. 
 Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1255). 
 
6 §  
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Beslut som avses i 5 § första stycket gäller omedelbart, om inte annat meddelas i 
beslutet. Lag (2009:1255). 

 
 
[27] Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av 
införselreglerade varor, m.m. 
 

1 §  
Bestämmelserna i denna lag gäller, om inte annat föreskrivits, för införsel av en vara 

som enligt särskild författning inte får föras in i landet eller för vilken särskilt 

föreskrivet införselvillkor inte är uppfyllt. Lag (2000:1282). 
 
Anm. Om införselrestriktioner, se Import- och exportföreskrifter. 
 

2 §  
En vara som förs in i landet från tredje land får utan hinder av förbud eller villkor 

som avses i 1 § 

 1. transporteras och uppvisas för Tullverket i enlighet med bestämmelserna i 

artiklarna 37—42 [137—142] i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 

oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, 

 2. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter inom detta område 

enligt de föreskrifter och villkor som gäller för tullförfarandet transitering, 

 3. förvaras på tillfälligt lager eller tullager eller i frizon eller frilager, 

 4. förstöras genom Tullverkets försorg, eller 

 5. återutföras. 

 Vad som sägs i första stycket gäller även för en vara som förs in i landet från en 

annan medlemsstat i Europeiska unionen under ett tullförfarande. Lag (2000:1282). 
 
Till p. 2 
Anm. Se [191] o.f. 
 
Till p. 3 
Anm. Om tillfälligt lager, se [150] o.f., tullager [198] o.f., frizon och frilager [266] o.f. 
 
Till p. 4 
Anm. Se [282] o.f. 

 

3 §  
En vara som i annat fall än det som nämns i 2 § andra stycket förs in i landet från en 

annan medlemsstat i Europeiska unionen får utan hinder av förbud eller villkor som 

avses i 1 § 

 1. föras direkt till närmaste bemannade tullkontor och där anmälas, 

 2. omhändertas av Tullverket, förstöras eller återutföras i enlighet med 

bestämmelserna i 17 [4017], 17 a [4018] och 17 d [4021] §§ lagen (1996:701) om 

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 

unionen, eller  

 3. bli föremål för åtgärder enligt förordningen (1994:1830) om införsel av 

levande djur m.m. (Import- och exportföreskrifter [8121] o.f.). Lag (2000:1282). 
 
4 § 
Om en vara som är föremål för införselvillkor som avses i 1 § enligt bestämmelse i 

annan författning skall försäljas genom Tullverkets försorg, skall införselvillkoret 
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vara uppfyllt. Kan försäljning inte ske, bestämmer tillsynsmyndigheten hur det skall 

förfaras med varan. Lag (2000:1282). 
 
Anm. Om försäljning av vara genom Tullverkets försorg, se [1875] o.f. 

 


