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Betänkandet (SOU 2017:29) Brottsdatalag 

Tullverket är positivt till att den nya regleringens uttalade syfte är både att 

skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter och att säkerställa 

att behöriga myndigheter kan behandla och utbyta personuppgifter med varan-

dra på ett ändamålsenligt sätt. Att lagstiftningen samtidigt som den värnar om 

den personliga integriteten också möjliggör ett bra informationsflöde mellan 

myndigheterna är enligt Tullverket mycket viktigt. 

 

Tullverket har inget att invända mot att det nya dataskyddsdirektivet genomförs 

i svensk rätt på det sätt som föreslås i betänkandet. Förslaget att den nya brotts-

datalagen ska vara generellt tillämplig inom det område som dataskyddsdirek-

tivet reglerar är en viktig reform. Samtidigt är det för Tullverket särskilt bety-

delsefulla hur de specifika registerlagarna kommer att förändras. Genom att 

lagen ger en samlad gemensam ram för de brottsbekämpande myndigheterna 

torde samverkan underlättas och den framtida rättsutvecklingen även vara mer 

sammanhållen.  

 

Tullverket har inte något att invända mot att den nya ramlagens tillämpnings-

område knyts både till vilket syfte behandlingen av personuppgifter har och till 

att det är en behörig myndighet som utför behandlingen. Utformningen av 

lagen medför emellertid att Tullverket och andra myndigheter som arbetar med 

brottsbekämpning kommer att mötas av gränsdragningsproblem i den dagliga 

praktiska hanteringen av personuppgifter. Vad som är tillämplig lag kan givet-

vis också förändras under en hantering, exempelvis i samband med tullkontroll. 

Det är därför viktigt att det så långt det är möjligt tydliggörs och presenteras 

vägledning för avgränsningen av lagens tillämpningsområde. 

 

Tullverket bedriver i stor utsträckning kontrollverksamhet som är särskilt 

reglerad. I den verksamheten finns det ofta en skyldighet för den kontrollerade 

att lämna korrekta och fullständiga uppgifter och kontrollen är i första hand till 

för att övervaka efterlevnaden av regelverket och att upptäcka olika avvikelser. 

Den som är misstänkt för brott får däremot aldrig tvingas bidra till utredning 

och bevisning. Gränsen mellan kontrollverksamhet och brottsbekämpning är av 

stor betydelse.  
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Med hänsyn till att det inom ramen för Tullverkets kontrollverksamhet utförs 

olika typer av kontroller i syfte att fullgöra myndighetens uppdrag inom dels 

verksamheten Effektiv handel, dels den brottsbekämpande verksamheten har 

utredningen försökt beskriva sådana situationer där personuppgiftsbehand-

lingen ligger inom respektive utanför ramlagens tillämpningsområde. Dessa 

exempel speglar på ett utmärkt sätt gränsdragningsproblematiken, dvs. att det i 

vissa fall kan vara svårt att avgöra om en arbetsuppgift som Tullverket utför 

ligger inom eller utanför ramlagens tillämpningsområde.  

 

För att ytterligare underlätta förståelsen av gränsdragningen mellan kontroll 

och brottsbekämpning anser Tullverket att det hade varit värdefullt om utred-

ningen hade tagit med fler exempel på arbetsuppgifter där personuppgifts-

behandlingen ligger utanför ramlagen, om inte annat så av pedagogiska skäl. 

Ett sådant exempel är att Tullverket enligt 4 kap. 24 § tullagen (2016:253) får 

förelägga den som är eller kan antas vara deklarations- eller uppgiftsskyldig 

enligt tullagstiftningen att lämna uppgift som verket behöver för kontroll av att 

deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts. Ett annat exempel är att det i 

4 kap. 26 § tullagen finns bestämmelser om revision för att kontrollera att alla 

nödvändiga dokument och uppgifter har tillhandahållits enligt artikel 15.1 i 

förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, och att dokumenten 

och uppgifterna är riktiga och fullständiga, och för att göra sådana kontroller 

som avses i artikel 48 i den förordningen, i den ursprungliga lydelsen.  

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit överdirektören Per 

Nilsson (beslutande), chefsjuristen Charlotte Zackari och verksjuristen 

Annkatrin Hübinette (föredragande). 

 

TULLVERKET 

 

 

Per Nilsson 

   Annkatrin Hübinette 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia: 

Finansdepartementet, S3 

VLS 

KOM 

BB 




