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Yttrande över betänkandet ”Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid” 
(SOU 2022:48) 

Maskinentreprenörernas (ME:s) medlemsföretag äger och kör de entreprenadmaskiner och fordon 

som bygger infrastruktur, anlägger vindkraftsparker, förbereder och underhåller vägar, järnvägar, 

vatten-, avlopps- och elnät och på så sätt bidrar till Sveriges välfärd och klimatomställning.  

 

Maskinentreprenörerna (ME) vill härmed lämna våra synpunkter på remissen. 

 

Våra medlemsföretag är ofta utsatta för stölder av maskiner, utrustning och drivmedel. ME ser därför 

positivt på utredningens förslag om Tullverkets rättsliga befogenheter som vi hoppas kommer att 

motverka den internationella brottsligheten som drabbar Sverige. Lagförslaget känns modernt och 

ändamålsenligt. Det som oroar är att utredningen anser att de föreslagna utökade befogenheterna, 

som också medför en ökad arbetsinsats och resursbehov för Tullverket, ändå förväntas hanteras inom 

ramen för nuvarande ekonomiska ramar. Det är i så fall ytterst beklagligt och riskerar medföra att 

Tullverket inte kan uppfylla sina befogenheter och Sveriges gränser kommer att fortsätta vara 

vidöppna för utförsel av stöldgods. 

 

ME anser att Tullverket, i samverkan med polisen och näringslivet, har en avgörande roll i syfte att 

göra det mindre attraktivt att begå brott kopplade till stölder i landet. Vi välkomnar därför den 

genomgripande lagtekniska reform som föreslås. Därtill kommer vi med intresse följa tilläggs-

direktivet från den 13 april 2022 och ser fram mot att ta del av utredningens kommande slutsatser, 

bl.a. vad gäller utökade kontroller av utförsel av varor liksom möjligheterna att göra utförsel av 

stöldgods till ett brott. 

 

I övrigt stöder ME det gemensamma remissvaret från organisationerna Larmtjänst och Svensk 

Försäkring. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Anders Robertsson 

VD, Maskinentreprenörerna 
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