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Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42) 

Tullverket har i allt väsentligt inga synpunkter på de författningsförslag som 
lämnas i promemorian. Tullverket anser dock att regeringen, vid utformandet 
av ändringsförslagen till lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga 
missbrukssubstanser (förstörandelagen) och avseende upphandlings-
bestämmelserna i bl.a. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), bör 
beakta följande synpunkter. 
 
Det framgår av promemorian att utredningen inte anser att det är påkallat att i 
den nya förvaltningslagen införa en bestämmelse som motsvarar nuvarande 30 
§ förvaltningslagen (1986:223) (FL). Detta kommer få till konsekvens att 
förbudet mot att i mer än en instans överklaga ett avvisningsbeslut som grundas 
på att överklagandet har kommit in för sent ändras till en ordning där det 
istället krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva avvisningsbeslutet. 
Tullverket delar inte betänkandets slutsats att förslaget inte kommer att få 
någon beaktansvärd praktisk betydelse för den rättskipande verksamheten vid 
de allmänna domstolarna. Den ordning som nu föreslås får antas föranleda 
merarbete för framförallt de hovrätter som blir ålagda att ta ställning till om 
prövningstillstånd ska meddelas. Förslaget har därför rimligtvis en viss 
konsekvens avseende ökade kostnader för de allmänna domstolarna. Den 
ordning som nu föreslås är inte heller i överensstämmelse med de uttalanden 
som gjordes i förarbetena till förstörandelagen. Regeringen uppgav där bl.a. att 
förfarandet i förstörandelagen inte är straffrättsligt utan i huvudsak 
förvaltningsrättsligt. Det konstaterades vidare att 30 § FL bör vara tillämplig på 
förfarandet hos åklagaren, men någon ytterligare motivering till detta 
ställningstagande gavs inte (prop. 2010/11:4 s. 74-75). Några övertygande skäl 
till varför den ordning, som i övrigt gäller på det förvaltningsrättsliga området 
ifråga om överklaganden av avvisningsbeslut, inte längre skulle gälla avseende 
förstörandelagen har i Tullverkets mening inte framkommit i betänkandet. 
 
Tullverket menar vidare att det bör ytterligare utredas vilka konsekvenser det 
kan tänkas få för upphandlingsbestämmelserna att den nya förvaltningslagen 
inte endast ska tillämpas vid myndighetsutövning. I Tullverkets mening uppstår 
det exempelvis vissa frågetecken kring en gränsöverskridande leverantörs rätt 
att åberopa rätten till tolkning och översättning till sitt modersmål. Vidare 
framstår det – även om det är myndigheten som förfogar över denna rätt – som 
främmande att en myndighet avseende denna ärendetyp skulle kunna besluta 
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om att ett ombud är olämpligt och att denna person inte längre får medverka i 
ärendet. 
 
Ärendets handläggning 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit tullgeneraldirektören 
Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson, chefsjuristen 
Charlotte Zackari och verksjuristen David Bergman (föredragande). 
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