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Remiss av En ny rymdlag (SOU 2021:91) 

Tullverket har granskat förslaget mot bakgrund av myndighetens uppdrag. 

Betänkandet innefattar förslag om att det vid en ansökan om bedrivande av 

rymdverksamhet ska lämnas uppgifter om hur verksamhetsutövaren ska beakta reglerna 

om exportkontroll. Tullverket är i egenskap av kontrollmyndighet den myndighet som 

ansvarar för utförandet av exportkontrollen av produkter med dubbla användnings-

områden (PDA) och krigsmateriel. I detta arbete ingår att kontrollera sändningar med 

sådana produkter, granska tillstånd och göra avräkningar mot de olika tillstånden. 

Därutöver ska föranmälningar hanteras enligt nationell rätt1 och exportdeklarationer enligt 

tullkodex2. Vidare hanterar Tullverket de anmälningar som görs vid in- och utförsel av PDA 

och krigsmateriel från och till ett annat EU-land enligt nationell rätt.3 

Mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslaget kan komma att påverka 

myndighetens verksamhet lämnas följande synpunkter.  

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket ställer sig positiv till att krav ställs på en verksamhetsutövare vid tillstånd för 

rymdverksamhet att beakta reglerna om exportkontroll. Inom rymdverksamhet kan ett 

flertal produkter som omfattas av PDA-regelverket alternativt lagen (1992:1300) om 

krigsmateriel komma att användas. Om antalet aktörer, både statliga och privata, som 

bedriver rymdverksamhet ökar är det sannolikt att mängden exporter av sådana produkter 

ökar. Utifrån ett kontrollperspektiv är det positivt att det krävs förståelse för regelverket 

från dessa aktörer, vilket minskar risken för att PDA eller krigsmateriel förs ut i strid mot 

gällande bestämmelser.  

Tullverket ställer sig även positiv till att Inspektionen för strategiska produkter omfattas av 

samrådsförfarande vid en tillståndsansökan. Som ansvarig tillståndsmyndighet för såväl 

PDA som krigsmateriel är Inspektionen för strategiska produkter bäst lämpad att beakta 

dessa frågor inom ramen för ett tillstånd för rymdverksamhet.  

_____________________________________________________________ 

1 9-11 §§ förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd 
samt 15-15 a §§ förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för 
unionen. 
3 4 § andra stycket lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 
unionen. 

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

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Sebastian Nessmar.  

TULLVERKET 

 

Charlotte Svensson 
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