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Föreskrifter  

om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2012:14) om pepparspray (OC-spray); 
 

beslutade den 24 augusti 2016. 

 

Med stöd av 14 § förordningen (2007:782) med instruktioner för Tullver-

ket föreskriver
1
 Tullverket att 7, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse. 

 

Rapportering 

 

7 §  Om en tulltjänsteman använder OC-spray i fall som avses i 5 § första 

stycket ska tjänstemannen snarast lämna en skriftlig rapport om händelsen 

till berört kompetenscenter. En kopia på rapporten ska också lämnas till 

avdelningsledningen för Brottsbekämpning.  

Kompetenscentret ska lämna ett yttrande över varje rapport tillsam-

mans med en bedömning av hur åtgärden stämmer överens med denna 

författning. Yttrandet ska snarast sändas till avdelningsledningen för 

Brottsbekämpning. 

 

Förvaring 

 

9 §  För förvaring av anordningar av OC-spray gäller förordningen 

(1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. Dessutom gäller reg-

lerna om förvaring av skjutvapen i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd (RPSFS 2005:9) om Polisens och andra statliga myndigheters 

förvaring och transport av skjutvapen och ammunition.  

En OC-spray får endast bäras i tjänsten. Under övrig tid ska OC-

sprayen förvaras i Tullverkets lokaler.  

Cheferna för tullkriminalenheterna, biträdande cheferna för tull-

kriminalenheterna, cheferna för gränsskyddsenheterna, chefen för 

Kompetenscenter Gränsskydd Nord och vakthavande befäl samt ersättare 

för vakthavande befäl kan för visst tillfälle medge att OC-sprayen för en 

kortare tid förvaras på en annan plats om det finns särskilda skäl och 

förvaringen sker under betryggande former. Ett beslut om ett sådant 

medgivande ska dokumenteras.  
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10 §  En vapenredogörare ska ha redovisningsansvar för tilldelade OC-

sprayer. Vapenredogöraren ska föra en förteckning över vilka tjänstemän 

som tilldelats OC-spray. Förteckningen samt löpande förändringar i denna 

ska redovisas till avdelningsledningen för Brottsbekämpning.  

Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm, Kompetenscenter Gräns-

skydd Göteborg, Kompetenscenter Gränsskydd Malmö och Kompetens-

center Gränsskydd Nord ska ansvara för inventering av tilldelade OC-

sprayer. Inventeringen ska ske enligt de rutiner som fastställts i Ekonomi-

handboken för Tullverket, avsnitt 5.4, i fråga om stöldbegärliga inven-

tarier.  

 

 

 

Denna författning träder i kraft den 15 september 2016. 

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

 

Jonas Karlsson 

(Enheten för nationell samordning) 

 


