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Remissvar avseende SOU 2022:48 "Tullverkets 
rättsliga befogenheter i en ny tid" (Fi2022/02533)

Bakgrund
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. Myndigheten vill utifrån myndighetens ansvarsområde lämna följande 
synpunkter på det remitterade betänkandet och dess förslag.

Sammanfattning
Utifrån de aspekter som PTS har att beakta har myndigheten inget att erinra mot förslagen i 
betänkandet.  PTS anser dock att utredningen inte fullständigt har beskrivit konsekvenserna 
av utvidgningen av postlagens tillämpningsområde.

Avsnitt 29.3.2 om konsekvenser
Utredningens bedömning är att förslagen inte bedöms leda till några kostnadsmässiga 
konsekvenser av betydelse för andra myndigheter.

PTS vill i det avseendet framföra följande. Redan idag finns ett lagförslag om ändrade regler 
om tystnadsplikt i postlagen, vilka träder i kraft 2 januari 2023 (prop. 2021/22:259). Förslaget 
innebär i korthet att det införs bestämmelser om tystnadsplikt som träffar nya aktörer, vilka 
tidigare inte varit föremål för reglering i postlagen, det vill säga kurirföretag och 
befordringsföretag.

I PTS remissyttrande avseende ovan nämnda lagförslag (regeringskansliets dnr I2021/01294) 
framförde myndigheten att lagändringarna och det utökade tillsynsansvaret skulle innebära 
en nämnvärd pålaga för PTS. Detta mot bakgrund av att kretsen som träffas av de föreslagna 
reglerna är vid, delvis okänd för PTS och inte på förhand given, och att tyngre försändelser än 
vad som i övrigt regleras i postlagen skulle omfattas av reglerna. Ansvaret bedömdes medföra 
behov av andra typer av kontakter och fler informations- och tillsynsinsatser än vad PTS 
genomför i dag på postområdet. 
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Eftersom den nu aktuella utredningens förslag innebär ett ytterligare utökat 
tillämpningsområde är det sannolikt att fler försändelser på sikt kommer bli föremål för 
tvångsmedel. Denna slutsats drar PTS mot bakgrund av att ambitionen med förslaget är att 
Tullverket ska kunna kontrollera försändelser, oavsett vilken typ av företag som befordrar 
försändelsen och att kontrollerna alltså inte ska vara begränsade till en viss typ av företag. 
Det innebär att behovet av att utöva tillsyn över att berörda företag följer bestämmelserna 
också blir större, vilket i sin tur medför att PTS arbetsinsats ökar ytterligare.

Myndigheten beräknar att det sammantagna utökade tillsynsansvaret över tid skulle innebära 
åtminstone ytterligare en heltidstjänst att administrera. Finansieringen av PTS arbete med 
genomförande av tillkommande arbetsuppgifter bör enligt myndigheten säkerställas. De 
öronmärkta avgifter som finns för annan tillsyn på post- och paketområdet enligt postlagen, 
paketförordningen och förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens 
verksamhet får inte användas till dessa tillkommande arbetsuppgifter.

Detta yttrande har beslutats av divisionschefen Björn Blondell. I ärendets slutliga 
handläggning har även avdelningschefen Åsa Möller, enhetschefen Emma Maraschin och 
juristen Zdravka Zulj (föredragande) deltagit.
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