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Remissvar avseende Ds 2019:14 En strängare syn på
vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor

Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1§ förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och
området för elektronisk kommunikation. PTS lämnar med utgångspunkt i
myndighetens ansvarsområde följande synpunkter på den remitterade
promemorian och dess förslag.
PTS anser att de skyddsintressen rörande den enskildes integritet och rätten till
förtrolig kommunikation som lades till grund för nu gällande lagstiftning på
postområdet i hög grad fortfarande är aktuella och att brevförsändelser alltjämt
har ett mycket högt skyddsvärde från integritetssynpunkt. Det är därför av stor
vikt att en inskränkning av de ovan nämnda rättigheterna, som skyddas av både
svensk grundlag och internationella konventioner, blir så begränsad som
möjligt, att syftet kan anses vara legitimt och att det finns en rimlig
proportionalitet mellan det medel som används och syftet med åtgärden.
I 2 kap. 16 § postlagen (2010:1045) finns idag en bestämmelse som anger att
den som bedriver postverksamhet trots bestämmelsen om tystnadsplikt i 2 kap.
14 § postlagen ska bistå Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt
tullagen (2016:253) eller inregränslagen (1996:701). Bestämmelsen är idag
begränsad till kontroll som rör misstanke om narkotikabrott. Promemorians
förslag till ändringar i tullagen och inregränslagen föranleder därför att
bestämmelsen i 2 kap. 16 § postlagen utvidgas till att även omfatta försändelser
som misstänks innehålla vapen eller explosiv vara.
PTS noterar att den föreslagna lagändringen innebär en ytterligare inskränkning
i det integritetsskydd som skyddar brevförsändelser. Myndigheten noterar också
att det ökade utrymmet för användning av straffprocessuella tvångsmedel, som
är en av förslagets konsekvenser, kan innebära att avlyssning och inhämtning av
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uppgifter i elektronisk kommunikation ökar. Det ankommer inte på PTS att
bedöma om de förväntade brottsbeivrande effekterna av utredningens förslag
kan motivera den inskränkning i integritetshänseende som förslaget medför.
PTS hänvisar dock till det som ovan nämnts om värdet av att skydda den
enskildes integritet.
Vidare föreslår promemorian ändringar i tullagen och inregränslagen som
utvidgar befordringsföretagens skyldighet att till Tullverket anmäla misstanke
om att en försändelse innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt
smugglingslagen, samt att kvarhålla eller till Tullverket överlämna försändelsen,
till att också gälla vid misstanke om att en försändelse innehåller vapen eller
explosiv vara. Enligt PTS mening är det viktigt för befordringsföretagen att det
finns en tydlighet i hur anmälningsskyldigheten ska tolkas och tillämpas, inte
minst mot bakgrund av att det för befordringsföretagen kan vara svårt att skilja
illegala varor från de vapen eller explosiva varor som överförs, importeras eller
exporteras på laglig väg. PTS efterlyser därför ett utförligare resonemang i det
kommande lagstiftningsarbetet kring de indikationer som bör ge
befordringsföretagen anledning att fatta misstanke om en försändelse innehåller
illegala varor som kan tas i beslag enligt smugglingslagen. Vidare förutsätter
befordringsföretagens fysiska hantering av försändelser som misstänks innehålla
vapen eller explosiva varor kunskap hos företagens personal och en anpassning
av verksamheten till riskerna. Detta gäller även när den som bedriver
postverksamhet enligt remissens förslag ska bistå Tullverket. Dessa och andra
tänkbara konsekvenser för berörda aktörer bör klarläggas innan förslagen
genomförs, varvid hänsyn bör tas till den tid som verksamhetsutövare kan
behöva för utbildning och anpassning till de nya kraven.
PTS har i övrigt inga synpunkter på utredningens författningsförslag.
Björn Blondell
Divisionschef
Detta yttrande har beslutats av divisionschefen Björn Blondell. I ärendets
slutliga handläggning har även juristen Leo Jager och juristen Adrian Huddén
(föredragande) deltagit.
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