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Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till 
betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) 

Tullverket lämnar följande synpunkter i de delar promemorian berör Tullverket. 
 
Tullverket  har inga invändningar emot att ett omvänt skaderekvisitet införs i  
32 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär ett 
starkare sekretesskydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden som 
inhämtats genom kameraövervakning. 
 
Vad gäller  förslaget om en ny sekretessbrytande bestämmelse i 32 kap. 3 a § 
offentlighets- och sekretesslagen som innebär att material som inhämtats genom 
kameraövervakning ska kunna lämnas ut till Tullverket, hänvisas till 
Tullverkets yttrande 2010-03-03 gällande En ny kameraövervakningslag. 
Tullverket välkomnar förslaget och anser att promemorian på ett värdefullt sätt 
klargör Tullverkets behov av att kunna få tillgång till material från 
kameraövervakning.  
 
Tullverket vill dessutom framhålla att Tullverket i framtiden kommer att få ett 
utökat ansvar vad gäller förundersökningar genom ett s.k. fördelningscirkulär 
som håller på att utarbetas av Åklagarmyndigheten och Tullverket.1 I detta 
cirkulär kommer det att regleras vilken typ av ärenden som ska anses vara av 
enkel beskaffenhet. Tullverket kommer i enlighet med cirkuläret att överta 
ansvaret för förundersökningsledarskapet avseende ärenden av normalgraden, 
vilka idag hanteras av åklagarmyndigheten. Detta är således ytterligare ett 
argument för att material som inhämtats genom kameraövervakning ska kunna 
lämnas direkt till Tullverket.  
 
Tullverket ser positivt på den nya bestämmelse om bevarande av material i 
förslaget till ny kameraövervakningslag. Förslaget kommer att ge Tullverket 
möjlighet att bevara material från allmän kameraövervakning i enlighet med 
Tullverkets registerlagstiftning istället för som idag i en månad enligt lagen 
(1998:150) om allmän kameraövervakning. 
                                                 
1 Liknande fördelningscirkulär finns mellan Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten 
avseende fördelningen av förundersökningsledarskapet mellan polis och åklagare, se 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2012:12, FAP 403-5) om ledning av 
förundersökning i brottmål samt Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS 2005:9).  
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Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 
Therese Mattsson, beslutande, chefsjuristen Charlotte Zackari och juristen Lena 
van Aarem, föredragande. 
 
TULLVERKET 
 
 
 
 
Therese Mattsson 
 
   Lena van Aarem 
 
 
 
 
 
 
 


	Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87)
	Ärendets handläggning


