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Remissyttrande över betänkandet Tullverkets rättsliga 

befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48) (Dnr Fi 20222/02533)  

Läkemedelsverket har granskat betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid 

(SOU 2022:48) främst mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av verket när det gäller 

ärenden i vilka myndigheten samverkar med Tullverket.  

Betänkandet innehåller inte några lagförslag eller bedömningar som direkt berör 

Läkemedelsverket eller påverkar verkets verksamhet i någon större utsträckning. 

Läkemedelsverket har därför, utifrån sitt perspektiv, inga synpunkter på förslagen i 

betänkandet.  

Läkemedelsverket vill dock med anledning av att det föreslås ändringar i lagen (1996:701) 

om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen 

(inregränslagen) uppmärksamma på följande.  

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tillsammans med Tullverket år 2019 

utarbetat och uppdaterat en promemoria med förslag på åtgärder för att förhindra olovlig 

införsel av läkemedel från annat EU-land.1 Av promemorian framgår bland annat att 

Tullverket saknar laglig grund för att ingripa vid införsel av läkemedel från andra EU-länder. 

För att Tullverket ska få ingripa vid införsel av en viss vara från ett annat EU-land krävs att 

varan finns uppräknad i 3 § inregränslagen. Eftersom läkemedel inte räknas upp i 3 § 

inregränslagen saknar Tullverket idag befogenhet att ingripa mot olovlig införsel eller utförsel 

av läkemedel. Fråga har även har uppmärksammats i betänkandet En EU-anpassad 

djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45), se bl.a. sid 672 ff. Då har frågan främst gällt 

Tullverkets möjligheter att ingripa mot införsel eller utförsel av receptbelagda 

veterinärmedicinska läkemedel.   

Läkemedelsverket anser att Tullverkets möjligheter att ingripa mot införsel och utförsel av 

receptbelagda läkemedel och veterinärmedicinska läkemedel bör utredas vidare, förslagsvis i 

samband med beredningen av det förslag som Läkemedelsverket och Tullverket lämnat till 

regeringen den 6 december 2019.  

 

1 Promemoria gällande förslag på åtgärder för att förhindra olovlig införsel av läkemedel från annat 
EU-land, 2019-12-06, Läkemedelsverkets diarienummer 4.3.1-2019-030913, Tullverkets 
diarienummer STY 2019-301. 
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Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Joakim Brandberg efter föredragning av 

verksjuristen Ulrika Hörberg. I den slutliga handläggningen har även tf. rättsenhetschefen 

Robert Ling, utredaren Charlotte Björkbäck och utredaren Sandra Sjöåker deltagit. 

På Läkemedelsverkets vägnar 

 

Joakim Brandberg 

  

 Ulrika Hörberg 

 

Detta beslut har hanterats digitalt och är därför inte undertecknat 
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