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Föreskrifter
om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:21)
om Tullverkets befogenheter vid inre gräns1;

TFS 2004:7
Utkom från trycket
den 12 maj 2004

beslutade den 5 maj 2004.
Med stöd av 9 § förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen föreskriver2 Tullverket i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns 3
dels att 6 § skall ha följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av
följande lydelse.
6 §4 Särskilda föreskrifter gäller för varor som avses i vapenlagen
(1996:67), lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd.
Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa
in på eller ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).
6 a § Till lokaler som enligt 14 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
skall ställas till Tullverkets förfogande utan kostnad för staten skall räknas
tullfilter, tullexpedition, utrymme för gatekontroller, samtalsrum, bagagevisitationsrum, verkstadsutrymme, förhörs- och väntrum, kroppsvisitationsrum, visitationstoalett, hundrum, terminalrum, förråd, pausrum med
pentry, kapprum och personaltoalett. Överliggnings- och vilrum skall
tillhandahållas om Tullverket begär det. På plats med stora trafikströmmar
skall även omklädnads- och hygienutrymmen samt lunchrum och utrymme för ett antal terminalarbetsplatser tillhandahållas om Tullverket
begär det. Det skall också finnas erforderligt antal parkeringsplatser för
tjänstefordon. Vidare ställs i förekommande fall krav på lokal för visitation av fordon.
1

Tas in i ändringsblad till TFH III:1.
Dnr 0030-11848/04.
3
Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 2001:20.
4
Senaste lydelse TFS 1999:12.
2

1

TFS 2004:7
I tillhandahållandet av lokaler förutsätts ingå även underhåll, inklusive
utbyte av ljuskällor vid behov, och drift såsom uppvärmning, vatten,
avlopp, el, belysning, städning, fönsterputsning, sophämtning och snöröjning.
Såvida inte annat överenskommes skall hyresfria lokaler stå helt till
Tullverkets förfogande och Tullverket skall ha rätt att låsa lokalerna.
Till anordningar, som skall ställas till Tullverkets förfogande utan
kostnad för staten, skall räknas dels all byggnadsknuten inredning såsom
tak- och väggarmaturer, persienner, hyllor och skåp i förråd och toalettoch kapprum samt köksinredning i pausrum och i förekommande fall
lunchrum, dels all inredning i tullfilter, visitationsrum, förhörsrum,
väntrum och hundrum liksom all inredning i visitationslokal för fordon
enligt av Tullverket upprättad specifikation. Till inredning som skall
bekostas av transportföretaget räknas också fastighetsnät för tele- och
datakommunikation samt överfallslarm och i förekommande fall
inbrottslarm enligt Tullverkets specifikation.
Övriga anordningar som skall bekostas av transportföretaget är
skärmtak, tullkurer i förekommande fall, portaler, stängsel, trafik- och
tullfilterskyltar, vilka skall utformas och sättas upp i samråd med
Tullverket. I förekommande fall skall också billyft, kompressor,
tryckluftsuttag, rullband, röntgenutrustning och utrustning för att kunna
avläsa transportmedels ankomsttider och resandes biljetter tillhandahållas
av transportföretaget efter samråd med Tullverket.
Tullverket bekostar möbler som inte är fast monterade, gardiner,
kontorsmaskiner och telefoner.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2004.
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GÖRAN EKSTRÖM
Eva Pyyny
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