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 Justitiedepartementet 
 

 

SOU 2022:19 Utökade möjligheter att använda 

hemliga tvångsmedel 

 

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket tillstyrker de förslag som utredningen har lämnat i sitt betänkande. Förslagen 

kommer att ge Tullverket utökade verktyg för att effektivare kunna bekämpa den 

organiserade brottsligheten.  

Tullverket anser att förslaget om att de hemliga tvångsmedlen: hemlig rumsavlyssning, 

hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning gällande rumsavlyssningsuppgifter 

och kameraövervakningsuppgifter, kommer kunna knytas till en person i stället för en plats,  

är mycket bra för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Den utveckling i praxis som 

har vuxit fram med allt diffusare avgränsningar gällande platser i ansökningar om hemliga 

tvångsmedel har gjort att en sådan ordning blivit än mer angelägen. I kombination med att 

allmän åklagare ges möjlighet till att fatta interimistiska beslut om hemlig rumsavlyssning 

kommer det finnas bättre förutsättningar för Tullverket att utreda allvarliga 

smugglingsbrott, exempelvis vid kontrollerade leveranser där det finns ett behov att snabbt 

kunna montera utrustning i ett fordon som finns inne för tullkontroll (s. 361 i betänkandet).        

Vad gäller införande av en straffvärdesventil i inhämtningslagen kan det konstateras att 

Tullverket redan i dag har möjlighet att tillämpa inhämtningslagen för grov och synnerligen 

grov smuggling gällande narkotika, vapen och explosiv vara. Tullverkets 

underrättelseavdelning har framfört behov av att även kunna använda inhämtningslagen 

för grova brott enligt lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, 

tobaksvaror och energiprodukter och grovt tullbrott. Med hänsyn till att denna fråga 

överlämnas till utredningen om preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig 

brottslighet har Tullverket förhoppningar om att grova punktskattebrott och grova tullbrott 

kommer att bli aktuella för inhämtningslagen framöver.      

Om förslagen genomförs kommer det att innebära att Tullverket är i behov av utökade 

ekonomiska anslag för att kunna använda de utökade möjligheterna på ett ändamålsenligt 

sätt.   

Tullverkets uppskattar det totala resursbehovet till 50 miljoner kr, bestående i 40 

årsarbetskrafter. Detta för att tillgodose det utökade behovet av bl.a. utredare, tekniker 

och analytiker. Tullverket noterar också att utredningen delar denna bedömning (s. 443).        

http://www.tullverket.se/
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Ärendets handläggning 

I detta ärende har överdirektören Fredrik Holmberg beslutat. Föredragande har varit 

verksjuristen Marcus Nord Gertzell. I den slutliga handläggningen har även chefen för 

verksledningsstaben Bodil Taylor deltagit. 

TULLVERKET 

Fredrik Holmberg 
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