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Abstract 

Smuggling av alkohol är illegal verksamhet i Sverige och ett stort problem som 

sett till det senaste året har ökat oroväckande bland privatpersoner. Detta kan 

bland annat vara en följd av landets höga alkoholskatter och den höga 

avkastning denna brottsliga verksamhet ger. Alkoholsmugglingen är ett 

uppmärksammat problem i media och andra offentliga forum. Svenskarnas 

alkoholkonsumtion har ökat avsevärt och i paritet med det även 

våldsbrottsligheten. Kan detta ha ett samband? 

Informationen som ligger till grund för rapporten är hämtad från olika 

Internetsidor samt en telefonintervju med Sune Rydén på Tullverket. Dessutom 

har vi tagit del av en undersökning som Temo har gjort bland tonåringar, denna 

påvisar bland annat att i vissa städer har nästan varannan ungdom någon gång 

köpt smuggelsprit. 

Resultatavsnittet tar upp bestämmelser kring alkoholsmuggling, dels lagen som 

berörs samt regler om gränsvärden för införsel. Det beslagtas stora mängder 

alkohol varje år och sätten att smuggla in den i landet är många. Tullverket 

anammar olika metoder för att komma till bukt med denna typ av kriminalitet, 

men de är få och framförallt kostsamma. Den genomsnittlige svensken ökar 

varje år sin alkoholkonsumtion vilket är oroande fakta, detta kan leda till stora 

problem i samhället med bland annat fler våldsbrott som följd. 

För att minska alkoholtillgången i de yngre lägren måste vi börja med att ändra 

de vuxnas inställning till alkoholsmuggling vilken ofta kan vara väldigt liberal. 
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1 Inledning 
Smuggling av alkohol är illegal verksamhet i Sverige. Huvudregeln är att det 

blir aktuellt med ett smugglingsbrott när någon för in mer alkohol än den 

tillåtna mängdvolymen eller att syftet inte är att använda alkoholen för eget 

bruk. Men det behöver inte alltid bli fråga om brott då en person överstiger de 

tillåtna gränserna. Ett exempel på det kan vara om en person tar med sig 15 liter 

sprit istället för de tillåtna 10 litrarna och kan bevisa att syftet är att spriten ska 

användas vid en familjefest.  

En stor anledning till att smugglingen är utbredd i Sverige är vårt lands höga 

skatter (moms och punktskatter), vilket i sin tur leder till höga priser. Då 

priserna är avsevärt mycket lägre i länder som ligger intill Sverige kan det vara 

mycket lönsamt för smugglare att handla det där och föra in det i landet då 

transportkostnaderna är låga och avkastningen hög1. 

1.1 Bakgrund 

En bidragande orsak till denna rapport är den mediala uppmärksamhet som varit 

de senaste åren angående smugglingsproblematiken. Att vi svenskar dricker 

mer är statistiskt bevisat och ett problem som luftats friskt. Att smugglingen 

kan vara en bidragande orsak till det är inte att anse som omöjlig.  

Alkoholsmuggling är ett problem som inte bara lagstiftarna har huvudbry över 

utan det speglar även av sig i samhället då det är mycket vanligt vid olika 

våldsbrott att gärningsmannen är berusad. Då blir det också ett problem för 

andra myndigheter som till exempel; polis, socialtjänst och kriminalvård. Detta 

uppfattas som ett relevant problem som kan komma att bli mycket värre i 

framtiden. 

Till bakgrund för rapporten ligger också en undersökning som Temo har gjort 

bland tonåringar som påvisar att i vissa städer har nästan varannan ungdom 

                                                
1 Studien, Sänkt skatt, sänkt konsumtion? Gjord av Handelns Utredningsinstitut i juli 2006 
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någon gång köpt smuggelsprit. Utslaget på hela landet påvisar undersökningen 

att var tredje ungdom har köpt olaglig smuggelsprit det senaste året.2 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa en del av den problematik som finns vad 

det gäller privat alkoholsmuggling in i Sverige, samt att se till de metoder som 

finns för att förhindra denna typ av brottslighet. I rapporten kommer också 

eventuella följder av alkoholsmugglingen granskas. Vidare belyses statistik och 

kopplas till de fakta som tas upp. 

1.3 Frågeställningar 

Frågor som rapporten skall ge svar på: 

• Ökar alkoholsmugglingen? Vad kan en eventuell ökning leda till? 

• Hur kan privatpersoner gå tillväga vid införsel av stora mängder alkohol 

i landet?  

• Bidrar den ökade alkoholkonsumtionen till att fler våldsbrott begås? 

1.4 Avgränsningar 

Främsta målet med rapporten är att belysa hur det kan gå till från att personen 

smugglar alkoholen in till Sverige och vidare hur det hamnar i händerna på oss 

konsumenter. Då väl alkoholen är insmugglad i Sverige fraktas den ut i hela 

landet. Därför har vi inte valt att begränsa oss till något specifikt område.   

Rapporten kommer att belysa den privata smugglingsproblematiken samt olika 

problem som den kan medföra.  

 

                                                
2 Undersökningen, gjord oktober 2006, presenteras på Alkoholkommitténs hemsida 
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1.5 Tillvägagångssätt 

De tillvägagångssätt vi tillämpat för att finna material är sökande av väsentlig 

information hos Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Tullverket, TEMO, IOGT-

NTO, Handelns Utredningsinstitut och Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning (SoRAD). Undersökningsmetoden har givit oss tillräckligt 

med material för att färdigställa denna rapport. 

Vi har även haft en telefonintervju med Sune Rydén, smugglingsexpert på 

Tullverket i Göteborg. Denna intervju har gett oss en hel del bra och intressant 

information som varit till stor hjälp under skrivandet av denna rapport.  

På hemsidorna har vi funnit en hel del användbar information, bland annat all 

statistik och de gränsvärden (för införsel av alkohol) som gäller. Diverse studier 

och statistik som vi har läst angående alkoholsmuggling har vi noggrant 

granskat, de väsentligaste delarna har vi tagit med i rapporten. Detta för att ge 

en klarare bild av problemet. 

En annan källa som vi har använt oss av är den lagstiftning som finns angående 

smuggling, det vill säga Lag (2000:1225) om straff för smuggling.  

Den insamlade informationen har vi sammanställt, tolkat, värderat och därefter 

bearbetat till ett slutresultat. 
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2 Resultat 
Vi har valt att först och främst titta på det lagstöd som reglerar 

alkoholsmuggling för att sedan gå vidare med de gränsvärden för införsel som 

gäller, samt problematiken vid tillämpningen av dessa. Efter det kommer vi att 

titta närmare på hur mycket alkohol som egentligen smugglas in i Sverige. 

Vidare kommer vi att belysa hur det kan gå till vid insmuggling av alkoholvaror 

i landet samt om det finns några arbetsmetoder gentemot dessa. Vi kommer 

dessutom att presentera statistik på den ökade alkoholkonsumtionen och olika 

våldsbrott som har en nära koppling till den. Sist i resultatet tar vi upp fakta 

kring tillgängligheten för ungdomar att handla insmugglad alkohol.  

 

2.1 Lag om straff för smuggling 

Lag om straff för smuggling3 är den lag som berör problematiken med 
smuggling av alkohol. Den innehåller olika bestämmelser som rör införsel samt 

utförsel ur landet.  

Grundprincipen är att varan som smugglas ska omfattas av ett särskilt 
föreskrivet förbud, som till exempel de gränsvärden angående mängd som finns 

för införsel. Det krävs också att personen som bryter mot detta förbud gör det 
med flit eller också genom att helt enkelt inte bry sig i att deklarera för sina 

varor. Begås en handling som bryter mot denna lag kan det rendera i allt från 

böter till sex års fängelse. 

Vidare tar lagen upp något som heter olovlig befattning med smuggelgods. Med 

uttrycket olovlig befattning menas all beröring av den insmugglade alkoholen. 

Olika exempel på det kan vara att en person transporterar, förvarar eller döljer 
alkoholen. Även här kan påföljden bli böter eller upp till sex års fängelse. 

                                                
3 Se bilaga 1 för komplett lag 
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Det behöver inte alltid handla om ett fullbordat brott utan det är även brottsligt 

att försöka begå gärningen (inte fullborda brottet) eller att till exempel inrätta en 
bil för att kunna utnyttja ytorna optimalt för smuggling (förberedelse till 

brottet). Att få någon annan att utföra gärningen (anstifta) är inte heller det 
tillåtet enligt denna lag. 

Om en person har begått ett smugglingsbrott finns det möjlighet för denne att 

rätta till sitt misstag och undgå ansvar. Detta gör han/hon genom att tillkännage 
sitt gods för eventuell beskattning.  

Skulle det ske ett brott som berör smuggling är det vanligt att varorna blir 

beslagtagna. Det betyder inte att varorna kommer att förstöras på plats utan vad 
som händer med alkoholen är rättslig fråga. I rätten kan det hända att de fastslår 

att varorna ska förverkas, det vill säga förstöras. Även egendom som kan 
användas vid smugglingsbrott kan beslagtas. 

Lagen berör också bestämmelser om förundersökning och tvångsmedel (till 

exempel gripande, beslag och husrannsakan) vid smugglingsbrott. 
Förundersökning av enklare slag leds av Tullverket medan åklagare driver 

målet vid grövre brott. Det är endast tjänstemän vid Tullverket och 
Kustbevakningen som får använda och verkställa tvångsmedel enligt denna lag. 

Denne tjänsteman ska ha genomgått en speciell utbildning och ha befogenhet 

att fatta dessa beslut.     

           

2.2 Bestämmelser för införsel av alkoholhaltiga drycker 

Vid inresa till Sverige gäller olika bestämmelser om hur mycket alkohol som 

får införas utan att skatt måste betalas. Det skiljer sig hur mycket alkohol som 

får tas in, beroende om du reser ifrån ett EU-land eller ett tredje-land (icke EU-

land). 

Det som är gemensamt är att åldersgränsen alltid är 20 år för att få föra in 

alkoholhaltiga drycker. 
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2.2.1 Definitioner 

Nedan följer Tullverkets definitioner på alkohol.   

• Spritdryck: Alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent  

• Starkvin: Alkoholhalt mellan 15 och 22 volymprocent  

• Vin: Annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck mellan 3,5 och 15 

volymprocent, men som inte är starköl  

• Starköl: Öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent 

 

2.2.2 Tillåten införsel från EU-land 

För att få föra in alkohol till Sverige från ett annat EU-land utan att behöva 

betala skatt för den måste vissa kriterier vara uppfyllda. Det som krävs är att 

personen som för in alkoholen själv måste vara den som handlat den samt att 

syftet är att använda alkoholen personligen eller för bruk inom familjen. Det är 

med andra ord inte tillåtet att handla åt en vän.  

Alkoholtyp Alkoholmängd Förklaring 

Spritdrycker 10 liter  

Mellanprodukter 20 liter Tex. Starkvin 

Viner 90 liter Högst 60 liter mousserande 

Starköl 110 liter  

                                                                                              Figur 1 

Dessa gränsvärden är inte fasta utan ska mer fungera som referensvärden vid 

bedömning om alkoholen är för privat eller kommersiellt bruk. Detta 

tillsammans med andra riktlinjer utgör hur alkoholen ska bedömas. Till 

exempel om personen som tar in alkoholen är näringsidkare och vilken 

anledning införseln sker med mera. 

Det viktiga är ändamålet för den införda alkoholen, det vill säga syftet. 

Till exempel kan 20 liter starksprit till ett stundande bröllop anses godtagbart. 
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2.2.3 Tillåten införsel från tredje-land 

Möjligheten att privat föra in alkohol från ett land som inte tillhör EU till 

Sverige utan att betala tull och skatt, är också de begränsade till vissa 

kvantiteter av varor. För alkohol utöver denna kvantitet måste tull och 

punktskatt betalas.  

 

För att få föra in alkohol skattefritt från ett icke EU-land krävs det att alkoholen 

är för eget bruk, för bruk inom familjen, eller som en gåva till någon 

närstående. Dessutom får alkoholen inte införas i ett kommersiellt syfte. 

Förutom det måste alkoholen ha förts in av den resande. 

 

Det finns även vissa krav för personer som är bosatta i Sverige och som vill ta 

med sig alkohol skattefritt från ett land som inte tillhör EU. För att slippa betala 

skatt på varorna ska inresan till Sverige ha skett med flyg i reguljärtrafik, eller 

om personen har varit i utlandet i minst 20 timmar, eller att varorna har 

beskattats på Åland eller i Norge. 

Den tillåtna mängd alkohol som får införas avgiftsfritt till Sverige från ett land 

som inte tillhör EU är: 

1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin) och 2 liter 

vin.  

Starköl räknas in under övriga varor vilket innebär att det totala värdet för öl 

inklusive andra varor som inköpts under resan inte får överstiga 1 700 kr 

tillsammans för att få införas avgiftsfritt. 

 

2.3 Problem med smuggling 

När gränsvärdena för alkoholinförsel överskrids kan det bli aktuellt för 

Tullverket att beslagta alkoholen. Därför kommer nu statistik över Tullverkets 

beslagtagna alkohol läggas fram. Enligt Sune Rydén ger mängden beslagtagen 

alkohol en väldigt säker bild av hur stor smugglingen egentligen är. 



 Rapport 327 - Alkoholsmuggling 
Dan Jonsson och Henrik Blanck 

06-12-19 
  
 

 

8 

De gränsvärden som finns överskrids ofta och då kan det bli fråga om ett brott 

mot smugglingslagen. Det svåra med att komma åt de personer som sysslar med 

alkoholsmuggling är att det bland annat krävs enorma resurser för att 

kontrollera all trafik som kommer in i landet. Det krävs inte en raketforskare för 

att inse att det är omöjligt att kontrollera alla fordon som passerar vid gränsen. 

Därför blir det allt som oftast stickprov eller att tullen går efter tips de kan ha 

fått. 

2.3.1 Beslagtagen alkohol 

Nedan följer tre figurer som visar Tullverkets beslag av alkohol mellan åren 

2002 – 2006. Beslagen gäller de första sex månaderna för respektive år. Den 

genomgående tendensen gällande sprit, starköl och vin är att samtliga ökat 

kraftigt det sista året.  
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                                                                                   Figur 2 

Statistiken i figuren ovan visar att det skett en minskning i antalet beslagtagen 

sprit från 2002 - 2005. År 2006 hade däremot den beslagtagna alkoholen ökat 

med hela 166 % sedan föregående år. 
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Beslagtagen starköl

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2002 2003 2004 2005 2006

År

A
n

ta
l 

li
te

r

 
                                                                                   Figur 3 

Beslagen av starköl har under de senast fem åren ökat stadigt, bortsett från 2005 

då det var en liten minskning. Årets beslag har däremot följt den tidigare 

tendensen. Beslagen var år 2006 nästan det dubbla jämfört med 2005. 

 

Beslagtaget vin
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                                                                                   Figur 4 

Beslagen av vin har under flera år varit relativt låga. Det har skett en markant 

ökning under det senaste året då nästan 400 % fler liter vin beslagtogs jämfört 

med år 2005. 
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2.3.2 Exempel på smuggling 

Efter en telefonintervju med Sune Rydén, smugglingsexpert på Tullverket, har 

några intressanta tillvägagångssätt kommit fram hur privatpersoner kan göra för 

att undvika misstankar om smugglingsbrott. Viktigt att tänka på då det gäller 

smugglingsbrott är att det alltid måste finnas ett syfte till försäljning vilket är 

svårt att bevisa i nedanstående exempel. 

Exempel 1 

Fem personer åker tillsammans söderut mot Öresundsbron. Avresan går från 

Sundsvall och ekipaget består av en Ford Transitbuss med ett stort täckt släp 

samt en annan minibuss. Det de gör när dem kommer ner till Malmö är att hitta 

en lämplig plats att parkera Transitbussen och det täckta släpet. Allt som oftast 

i ett belyst, larmat parkeringsgarage.  

De fem personerna åker följande dag över bron in i Danmark och vidare till 

Tyskland där de spenderar ungefär en dag för att finna öl, vin och sprit till de 

lägsta priserna. När de gjort det köper de på sig den mängd alkohol som de var 

och en får ha med sig in landet, alltså totalt 50 liter sprit samt en massa annat. 

Med tanke på att de är fem personer kan de lätt och ledigt fylla fordonet till 

bredden. Detta åker de sedan tillbaka till Sverige med och till garaget där det 

andra ekipaget står.  

Efter ur- och inlastning upprepar de samma procedur två gånger till och på det 

viset väcks inga misstankar när de passerar gränskontrollen in i Sverige. När 

dessa män sedan reser norrut har de alltså på ett ”lagligt” sätt tagit in ca 150 

liter sprit, 1 650 liter öl (över 200 kartor med 33cl ölburkar), 1 350 liter vin och 

300 liter motsvarande starkvin.  

När de sedan kommer hem har alla ett stort kontaktnät som de säljer till. Denna 

resa ger i runda svängar en avkastning på ca 10 000 kronor per person. Som 

mest har dessa män gjort tre resor på en månad.      
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Exempel 2 

Ett tiotal människor kliver på en turistbuss i Helsingborg som åker mot 

Tyskland. Väl framme köper passagerarna stora mängder sprit och öl. 

Busschaufförer erbjuder oroliga passagerare lämpliga gömslen i bussen mot en 

kostnad av 100 D-mark. När bussen återkommer till Helsingborg samma dag 

kör de igenom gränskontrollen utan att stoppas.  

Vid bussterminalen lastar passagerarna om sina varor till väntande bilar som 

sedan kör till deras privata lager. Där säljs spriten vidare till intresserade 

spekulanter. Många av passagerarna kliver återigen på bussen dagen därpå för 

att införskaffa en ny leverans. 

Detta händer dagligen i Helsingborg och andra kuststäder i Skåne. Många av 

busspassagerarna bedriver på detta sätt kommersiell smuggling som inbringar 

stora belopp, uppskattningsvis mellan 10 000 och 50 000 kronor i månaden per 

person. 

Exempel 3 

Flera hyrda eller privatägda minibussar kör till Tyskland där de lastas till 

brädden med tusentals liter starksprit och öl. Bilarna kör till Helsingör där de 

parkeras på torget framför färjeterminalen till Helsingborg. 

Därefter åker arbetslösa, sjukpensionärer och andra bidragstagare som har 

månadskort på färjorna fram och tillbaka med maximal laglig kvot. På den 

svenska sidan väntar privatbilar på att ta emot last efter last med alkohol. 

Bilarna med alkoholen körs sedan till många olika förvaringsplatser varifrån 

de senare säljs eller distribueras vidare i hela landet. Ofta står organiserade 

ligor bakom detta fräna samarbete med utsatta grupper. 

 

2.3.3 Möjlighet till upptäckt 

Det är ytterst svårt för tull och polis att komma åt just dessa typer av 

smugglingsbrott. Möjligheten till att tullen uppmärksammar en bil som i första 

exemplet kan vara mycket svårt då det i snitt passerar ca 60 000 människor 

dagligen över Öresundsbron.  
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I intervjun med Sune Rydén berättar han vidare att det finns möjligheter till 

motåtgärder vid de ovan nämnda exemplen även om dessa är mycket svåra och 

kostsamma att genomföra. Framförallt är det tunga nerlastade minibussar, små 

lastbilar och skåpbilar som väcker tullens intresse vid gränskontroller. Om vi 

ser till det första exemplet gör killarna inget ”brottsligt” vid själva införseln. 

Det som måste bevisas är att de handlar alkoholen för kommersiellt syfte vilket 

kan vara mycket svårt att göra. Det kan i och för sig väckas en del misstankar 

om någon känner igen ekipaget då männen gör flera turer över sundet. 

Skulle misstanke om smuggling uppstå, händer det att tullen följer efter bilen 

för att utröna eventuell brottslighet. Detta är dock både resurs- och tidskrävande 

vilket leder till att det sällan görs. Ibland tar man polisen till hjälp vid dessa 

aktioner, och Rydén berättar att samarbetet mellan myndigheterna är mycket 

bra. 

Viktigt är tulltjänstemännens rutin, som avgör vilka fordon som ska stoppas. 

Vid tillfällen som i det andra exemplet kan ofta misstankar väckas mot bussen 

och dess passagerare. Detta kan enligt Sune Rydén bero på att passagerarna på 

dessa bussar, många gånger är gamla missbrukare (både alkohol och narkotika), 

som ser en möjlighet att tjäna snabba pengar. 

Sune Rydén berättar vidare att det är mycket svårt för tullen att bevisa att en 

person som smugglar har ett syfte till försäljning. Vilket, som vi nämnt tidigare, 

är kravet för ett smugglingsbrott.  

 

2.4 Alkoholen i samhället 

När alkoholen väl kommit in i landet leder den till ytterligare problem. Något 

som många experter (bland annat BRÅ) hävdar, är att den ökade 

alkoholkonsumtionen är en stor bidragande orsak till den stigande 

våldsbrottsligheten.  
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Enligt forskare är det nästan 13 gånger större risk att en person begår våldsbrott 

om denna är påverkad av alkohol4. 

Något som också oroar är att smuggelalkoholen är väldigt lättillgänglig och att 

det är många unga människor som köper den. Detta påvisar en nyligt publicerad 

rapport utförd av Temo5. 

2.4.1 Våldsbrott i förhållande till alkoholkonsumtion 

Alkoholkonsumtionen har ökat de senaste åren och det är någonting som även 

bekräftas i SoRADs rapport från 20066. Där uppdagas att konsumtionen har 

ökat betydligt sedan början på 2000-talet fram till idag. Svenska folket har ökat 

sitt alkoholintag från 8,8 liter (100 % ren sprit), år 2000, till dryga 10 liter 2005. 

Detta innebär en ökning i alkoholkonsumtionen med ungefär 13 %. Det positiva 

med rapporten är att det skett en minskning mellan år 2004 till 2005. 

Inom ramen för begreppet våldsbrott ryms en rad olika brott. I 

Brottsförebyggande rådets statistik över just dessa brott tas följande gärningar 

upp; dödligt våld, försök till mord eller dråp, misshandel, våldtäkt, grov 

kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, våld mot tjänsteman och rån. Vad 

som anses vara våldsbrott och vilka gärningar som ingår däri kan skilja sig 

beroende på vem frågan ställs till.  

Att alkoholen har en stor inverkan på den markanta ökningen av våldsbrott de 

senaste åren bekräftas av en studie som Centrum för våldsprevention på 

Karolinska Institutet har genomfört7. I studien har 133 personer som är dömda 

för grova våldsbrott undersökts, där framkom det att 78 stycken, det vill säga  

58 %, av dem hade druckit alkohol under dygnet före brottet. Risken för att en 

                                                
4 Avhandling, Violence among mentally disordered offenders, Ulrika Haggård-Grann, 2005 

5 Undersökningen, gjord oktober 2006, presenteras på Alkoholkommitténs hemsida 

6  Rapport, Alkoholkonsumtionen i löpande 12-månadersperioder, uppdaterad april 2006  

 

7 Avhandling, Violence among mentally disordered offenders, Ulrika Haggård-Grann, 2005 
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person skall använda våld ökar med närmare 13 gånger i samband med 

alkoholintag. 

Som en följd av hög alkoholkonsumtion är ett av de vanligaste våldsbrotten 

misshandel. Då en misshandel sker mot till exempel ordningsvakter eller poliser 

blir brottsrubriceringen för det mesta våld mot tjänsteman.  

Nedan följer två figurer som visar antalet anmälda brott beträffande misshandel 

och våld mot tjänsteman under åren 2001-2005.  
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                                                                                   Figur 5 

Figur 5 visar hur misshandelsbrotten ökat väsentligt de senaste fem åren. Från 

59 478 stycken anmälda brott år 2001 till 72 645 stycken år 2005, vilket innebär 

en ökning med ungefär 22 %.  
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                                                                                    Figur 6 

Ett annat vanligt brott som ofta sker då gärningsmannen är berusad är våld mot 

tjänsteman, i till exempel krogköer med mera. Vad det gäller antalet anmälda 

brott syns också där en stegring förutom nedgången mellan 2001 och 2002. År 

2002 var det 3 924 stycken anmälningar och 2005 hela 4 752 stycken, alltså en 

ökning med 21 %. 

2.4.2 Smuggelsprit vanligare än hembränt 

Numera är det inte lika vanligt med hembränd alkohol som det varit tidigare8.  

En anledning är Sveriges inträde i den Europeiska Unionen och de mer öppna 

gränserna. Ett problem av mycket stor vikt är att de personer som handhar 

smugglad alkohol inte bryr sig om vilka de säljer till. Om det är ungdomar 

(under 20 år) eller till vuxna spelar ingen roll, bara de får sälja och tjäna pengar.  

En rykande färsk undersökning gjord av Temo i oktober 2006, som tillsammans 

med Alkoholkommittén tittat på ungdomars möjlighet att själv skaffa smugglad 

alkohol, påvisar att hela 36 % av de tillfrågade köpt olovligt införd alkohol det 

senaste året9.  

                                                
8 Rapport, Alkoholkonsumtionen i löpande 12-månadersperioder, uppdaterad april 2006 

9 Undersökningen, gjord oktober 2006, presenteras på Alkoholkommitténs hemsida 
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Undersökningen omfattade telefonintervjuer med 500 stycken ungdomar mellan 

16-19 år i hela landet samt 100 ungdomar i vardera 16 kommuner i fem län; 

Jämtland, Södermanland, Västernorrland, Västmanland och Uppsala län. 

” Den olagliga handeln med alkohol från utlandet har gjort att många 

ungdomar kan köpa sprit och öl inför skolavslutningen lika lätt som de kan 

köpa tuggummi. Ofta räcker det med ett enkelt telefonsamtal eller ett sms för en 

snabb leverans av alkohol till en fest” säger Håkan Wrede, kanslichef på 

Alkoholkommittén.  

Undersökningen visar också att alkoholsmuggling inte bara är centrerad runt de 

sydligaste delarna av landet utan även sträcker sig långt norrut. Hela 46 % av de 

tillfrågade i till exempel Sundsvall anser att det är lätt att få tag på alkohol som 

smugglats in i landet. Enklast är det för en ungdom i Köping att få tag i 

smuggelsprit, där hela 69 % uppgav att det var lätt. 

Cirka 40 % uppger i undersökningen att de har handlat den smugglade 

alkoholen i en lägenhet, från ett garage eller från någon annan privat lokal. Lika 

många berättar att de ringt ett telefonnummer och fått alkoholen levererad till 

sig. Det finns även några som inhandlat alkoholen i olika jourbutiker, kiosker 

eller liknande. 

Undersökningen visar framförallt att det inte bara är kommunerna runt den 

södra gränsen som är hårt drabbade av denna typ av kriminalitet, utan detta är 

ett problem som sträcker sig över stora delar av riket. 
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3 Diskussion 
Vid starten av rapportskrivandet visste vi inte mycket mer än det som sagts i 

media angående alkoholsmuggling, det vill säga att det är ett uppmärksammat 

problem som berör många.  

Under inläsning och arbetandet med rapporten har många frågor och 

funderingar väckts. Bland annat tycker vi att staten har en konstig syn på 

alkoholinförsel. Det är aldrig tal om att alkoholen kan skada personers hälsa 

allvarligt utan det väsentliga i problemet tycks vara att staten inte erhåller 

skattepengar på den smugglade alkoholen. Om personen som tar in alkoholen är 

beredd att betala skatt på varorna är det inget brott längre. 

Det senaste året har alkoholbeslagen ökat med otroliga mängder. Spritbeslagen 

ökade med 166 %, starköl med 100 % och vin med hela 400 %! Enligt Sune 

Rydén på Tullverket ger mängden beslagtagen alkohol en väldigt säker bild av 

hur stor smugglingen egentligen är. Dessa siffror om något visar hur stort 

problemet verkligen är och bör fungera som en väckarklocka för makthavarna i 

landet. Alkoholpolitiken måste ses över innan fler människor drabbas. 

Alkohol, den av samhället accepterade drogen. 

Att den smugglade alkoholen är lättillgänglig för ungdomar är att anse som 

mycket allvarsamt. Detta problem tror vi rotar sig i den liberala synen 

samhällets vuxna har på alkoholsmuggling. Människor anser det vara okej att ta 

med sig ”lite” extra alkohol från till exempel Tyskland för att sälja till grannen 

eller arbetskompisarna. Känslan som infinner sig är att människor inte ser det 

som tabu att dricka och handha smugglad alkohol på samma sätt som är med 

hembränd sprit. Föräldrar till barn i ungdomsåren som dricker tycker givetvis 

det är bättre att de dricker smugglad alkohol än hembränd. 

 

3.1 Slutsatser 

Konsekvenserna av alkoholsmuggling är allvarliga och att det kan vara väldigt 

enkelt för en privatperson att undgå straff genom manipulering av lagen. Den 
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olagliga införseln av alkohol leder till stora problem för det svenska samhället, 

till exempel ur våldsbrottssynpunkt.  

Forskning visar att den genomsnittlige svensken under de senaste fem åren ökat 

sitt alkoholintag med ungefär 13 %. Att den ökade alkoholkonsumtionen är en 

negativ trend är knappast något som behöver kommenteras. Ett problem som 

verkligen behöver belysas är hur enkelt det är för ungdomen att få tag på den 

smugglade alkoholen. Ungefär en tredjedel av de, i studien tillfrågade 

ungdomarna, vet hur de snabbt och enkelt kan få tag på smugglad alkohol. Vid 

en bättre inblick i smugglingsproblematiken och alla som berörs av denne, är 

det lätt att förstå att samhället tycker att mer resurser skall läggas på detta.  

 

Alkoholsmugglingen har ökat det senaste året vilket är statistiskt bevisat. 

Detsamma gäller våldsbrotten och alkoholkonsumtionen, som också ökat 

markant under den senaste femårsperioden. Med denna statistik kan paralleller 

dras mellan de olika problemen. Med andra ord kan den ökade 

alkoholsmugglingen vara en bidragande orsak till att svenskarna konsumerar 

alkohol i allt större mängder. Detta kan i sin tur leda till att fler våldsbrott begås 

i samhället. Givetvis är inte alkoholkonsumtionen den enda orsaken till den 

ökade våldsbrottsligheten, men vi liksom många andra anser det vara en stor 

bidragande orsak.  

Allt detta är något som kostar samhället stora pengar, både på kort samt lång 

sikt. Det är pengar som går till bland annat personalresurser hos Tullen, Polisen, 

Kriminalvården med mera. På längre sikt kan det bli att mycket av samhällets 

pengar avsätts till rehabilitering av alkoholmissbruk, som är en överhängande 

risk med den ökade alkoholkonsumtionen.  

Det finns idag oerhörda mängder av den smugglade alkoholen ute i landet. Då 

utbudet av smugglad alkohol är stort blir det ingen större svårighet att anskaffa 

den och eftersom det finns en stor efterfrågan av billig alkohol spinner detta 

onda hjul vidare. Detta gäller över stora delar av landet. 
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3.2 Förslag 

För att komma till bukt med problemet kring smugglingsproblematiken krävs 

det en rejäl kraftansträngning av samtliga inblandade partner, allt från Hem & 

Skola till Polis. Det är dessvärre ett mycket resurs- och tidskrävande arbete och 

som med allting annat handlar det om prioriteter vart pengarna ska läggas. 

Om staten lägger mer pengar på att motverka smugglingsproblematiken 

kommer fler tillslag göras och mindre olaglig alkohol föras in i landet. För att 

se det hela negativt med ändå realistiskt dricker den nya generationen mer 

alkohol. Deras behov av alkohol måste tillgodoses på ett eller annat sätt. Då 

inhandlas alkoholen på systemet istället, vilket i sin tur renderar att mer pengar 

tillfaller staten i form av moms och skatt. Detta gör denna prioritering lönsam 

för staten på längre sikt.     

Enligt Håkan Wrede som jobbar på Alkoholkommittén är polisen är på rätt väg 

i sitt arbete mot den illegala alkoholhandeln. Men det krävs en mer medveten 

prioriterig och en mer konsekvent störning av försäljningen.  

Eftersom själva försäljningen av den smugglade alkoholen inte är ett brott som 

rör tullen utan polisen, är det viktigt med ett bra samarbete mellan 

myndigheterna. Däri ligger nog också nyckeln till att minska 

alkoholsmugglingen. Tullen kan inte ensam stoppa smugglingen, det största 

ansvaret ligger nog hos polisen som måste stoppa försäljningen. Skulle tullen 

misstänka alkoholsmuggling, men inte kan bevisa syfte till alkoholförsäljning, 

är det av yttersta vikt att de kontaktar polisen och lämnar information. Detta för 

att polisen ska kunna slå hål på försäljningen.  
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 Lagtexter 

Lag (2000:1225) om straff för smuggling



Bilaga 1 

 

Lag (2000:1225) om straff för smuggling 
Allmänna bestämmelser 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel till 
eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan författning föreskrivits straff för 
den som bryter mot ett förbud mot eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället 
bestämmelserna i den författningen om inget annat är föreskrivet. 

I 19-22, 26, 27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, 
utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till eller utförsel från 
landet av varor, enligt någon av de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna 
gäller även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje 
stycket. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte 
vid brott enligt narkotikastrafflagen. 

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot 
införsel av spritdrycker, lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel, lagen 
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land som är 
medlem i Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. 
av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av 
produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt tullagen 
(2000:1281). Lag (2000:1324). 

2 § Vid tillämpning av denna lag skall en vara anses ha förts in till eller ut från landet när den 
har förts över gränsen för svenskt territorium. 

I denna lag förstås med 
 
1. narkotika: sådana varor som anges i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och 

2. tullbehandling: vad som föreskrivs i tullagstiftningen om att en vara skall läggas upp på 
tillfälligt lager eller bli föremål för godkänd tullbehandling eller åtgärder enligt 3 kap. 4 § 
tullagen (2000:1281), då varan förs in till eller ut från landet. 

Straffbestämmelser m.m. 

Smugglingsbrott 
3 § Den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt 
föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller 
villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till 
böter eller fängelse i högst två år. 

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också den som, i samband med att en sådan vara 
förs in till landet, uppsåtligen lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att 
lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att 
införseln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret. 
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För smuggling döms också den som uppsåtligen 
 
1. från landet för ut en vara i strid med ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för 
utförsel eller efter utförseln förfogar över varan i strid med förbudet eller villkoret, 

2. under pågående tullbehandling förfogar över en vara som omfattas av ett särskilt 
föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel och därigenom föranleder att införseln 
fullföljs i strid med förbudet eller villkoret, 

3. till landet för in eller från landet för ut en vara med stöd av ett tillstånd som föranletts av 
att någon lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna föreskriven uppgift till en 
tillståndsmyndighet eller förfar på ett sådant sätt hos en tillståndsmyndighet och därigenom 
föranleder att tillstånd meddelas och att varan förs in till eller ut från landet med stöd av 
tillståndet, eller 

4. förfogar över en vara i strid med villkor som uppställts för eller i samband med varans 
införsel eller utförsel. 

I det fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid införsel från eller utförsel 
till ett annat EU-land, gäller vad som anges i första och andra styckena angående 
tullbehandling i stället förfarande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid 
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. 

4 § Om ett brott som avses i 3 § är att anse som ringa, döms till penningböter. 

5 § Om ett brott som avses i 3 § är att anse som grovt, döms för grov smuggling till fängelse, 
lägst sex månader och högst sex år. 

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen ingått som 
ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, om gärningen med 
hänsyn till omständigheterna kring införseln, utförseln eller förfogandet varit av särskilt 
farlig art eller om gärningen annars inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande 
samhällsintresse. 

6 § Om en gärning som avses i 3 § gäller narkotika, döms för narkotikasmuggling till 
fängelse i högst tre år. 

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Om brottet är att anse som grovt, döms för grov narkotikasmuggling till fängelse, lägst två 
och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om 
gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en 
verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller 
gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. 

7 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 3 eller 6 §, döms för olovlig 
införsel eller olovlig utförsel till böter eller fängelse i högst två år. 
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För olovlig införsel eller olovlig utförsel döms också den som av grov oaktsamhet 

1. i samband med utförsel från landet av en vara underlåter att anmäla varan till 
tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna 
föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att sådant 
förbud eller villkor som avses i 3 § tredje stycket 1 eller den bestämmelsen tillsammans med 
6 § överträds, eller 

2. lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift i samband med 
ansökan om sådant tillstånd som avses i 3 § tredje stycket 3 eller den bestämmelsen 
tillsammans med 6 § och därigenom ger upphov till fara för att varan förs in eller ut med stöd 
av detta tillstånd. 

I de fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid utförsel till ett annat EU-
land, gäller vad som anges i andra stycket 1 angående tullbehandling i stället förfarande 
enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land 
inom Europeiska unionen. 

Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar. 

Tullbrott m.m. 
8 § Den som, i samband med att en vara förs in till landet, uppsåtligen underlåter att anmäla 
varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna 
föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att tull, annan 
skatt eller avgift undandras det allmänna, döms för tullbrott till böter eller fängelse i högst 
två år. 

För tullbrott döms också den som uppsåtligen ger upphov till fara för att tull, annan skatt 
eller avgift undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom 
själv eller annan genom att 

1. i samband med att en vara förs ut från landet, förfara så som anges i första stycket eller, 
efter utförseln, förfoga över varan i strid med vad som förutsatts vid den tullbehandling som 
skett med anledning av utförseln, 

2. under pågående tullbehandling förfoga över en införd vara i strid med vad som gäller för 
denna tullbehandling, eller 

3. bryta mot villkor som vid tullbehandling för övergång till fri omsättning har uppställts för 
befrielse från eller nedsättning av skatten eller avgiften. 

Denna bestämmelse är tillämplig endast i fråga om sådana tullar, andra skatter och avgifter 
som Tullverket skall besluta. 

9 § Om ett brott som avses i 8 § är att anse som ringa, döms till penningböter. 

10 § Om ett brott som avses i 8 § är att anse som grovt, döms för grovt tullbrott till fängelse, 
lägst sex månader och högst sex år. 

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen rört mycket 
betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande 
bokföring, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i 
större omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. 
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11 § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 8 §, döms för vårdslös 
tullredovisning till böter eller fängelse i högst två år. 

Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar. 

Olovlig befattning med smuggelgods 
12 § Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar, 
överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en vara som varit föremål för brott 
enligt 3-11 §§, döms för olovlig befattning med smuggelgods till böter eller fängelse i högst 
två år. Gärningen skall inte medföra ansvar, om den är ringa med hänsyn till befattningen, 
omständigheterna kring denna, egendomens beskaffenhet och värde samt övriga 
omständigheter. 

Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan varit föremål för 
brott, döms till böter. Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar. 

Ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas ut, om gärningen är belagd med 
straff i 1 § första stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen (1968:64) eller i 3 a § 
narkotikastrafflagen jämförd med dessa bestämmelser. 

13 § Om brott som avses i 12 § första stycket är att anse som grovt, döms för grov olovlig 
befattning med smuggelgods till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen ingått som 
ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, om gärningen 
avsett befattning med varor som varit föremål för brott varigenom tull, annan skatt eller 
avgift till mycket betydande belopp har undandragits det allmänna eller felaktigt återbetalats 
eller tillgodoräknats någon eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. 

Försök, förberedelse och stämpling 
14 § För försök till smuggling, narkotikasmuggling eller tullbrott samt för försök, 
förberedelse och stämpling till grov smuggling, grov narkotikasmuggling, grovt tullbrott eller 
grov olovlig befattning med smuggelgods döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 
Detsamma gäller förberedelse till narkotikasmuggling samt stämpling till sådan 
narkotikasmuggling som inte är att anse som ringa. 

Frivillig rättelse 
15 § Den som frivilligt undanröjer sådan fara som avses i 3 § andra stycket eller 6 § 
tillsammans med den bestämmelsen eller i 7 §, döms inte till ansvar enligt den 
bestämmelsen. Den som frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att tull, annan skatt eller 
avgift som avses i 8-11 §§ kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms 
inte till ansvar enligt 8-13 §§. 
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Förverkande 
16 § Om det inte är uppenbart oskäligt, skall följande egendom förklaras förverkad: 

1. vara som varit föremål för brott enligt denna lag eller en sådan varas värde, 

2. utbyte av brott enligt denna lag, och 

3. vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott enligt denna 
lag, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. 

En vara som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt till varan får inte förklaras 
förverkad, om varan eller rättigheten efter brottet förvärvats av någon som inte haft vetskap 
om eller skälig anledning till antagande om egendomens samband med brottet. Vid 
förverkande enligt första stycket 1 av en vara gäller inte bestämmelserna i 36 kap. 5 § första 
och andra styckena brottsbalken om hos vem förverkande får ske. 

17 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras 
förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott enligt denna lag eller det annars 
finns särskilda skäl till det. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. I 36 
kap. 5 § brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild 
rätt till förverkad egendom. 

I stället för förverkande av egendomen eller dess värde får rätten föreskriva att någon åtgärd 
vidtas med egendomen som förebygger fortsatt missbruk av den. I sådana fall får dock även 
en del av egendomens värde förklaras förverkat. 

18 § När ett beslut om förverkande av egendom har vunnit laga kraft, skall egendomen säljas 
genom Tullverkets försorg eller i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av 
förverkad lös egendom. Egendomen får i stället förstöras om 

1. den inte kan säljas, 

2. den kan befaras komma till brottslig användning, eller 

3. den annars är olämplig för försäljning. 

Vad som anges i första stycket gäller endast om inget annat är föreskrivet i lag eller annan 
författning. 

Om i stället för egendomen dess värde har förklarats förverkat och det fastställda beloppet 
har betalats inom två månader från det att beslutet om förverkande vann laga kraft, skall 
egendomen utlämnas till ägaren. Om beloppet inte har betalats inom denna tid, får 
egendomen säljas enligt vad som föreskrivs i första och andra styckena och det fastställda 
beloppet tas ut ur de influtna medlen. Om det uppkommer ett överskott, sedan kostnaderna 
för försäljningen dragits av, skall detta betalas ut till ägaren eller någon annan 
rättsinnehavare. 
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Förundersökning och tvångsmedel 

Förundersökning m.m. 
19 § Tullverket får fatta beslut om att inleda förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken 
angående brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket. De 
befogenheter och skyldigheter som undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller i 
sådant fall Tullverket. Tullverket skall förordna särskilda befattningshavare i verket att 
fullgöra verkets uppgifter. 

Är saken inte av enkel beskaffenhet, skall ledningen av förundersökningen övertas av 
åklagaren så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall även annars 
överta ledningen, när detta är påkallat av särskilda skäl. 

När en förundersökning leds av en åklagare, får åklagaren anlita biträde av Tullverket. 
Åklagaren får också uppdra åt tjänstemän vid verket att vidta en viss åtgärd som hör till 
förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet. 

20 § Innan förundersökning har hunnit inledas, får en tjänsteman vid Tullverket eller 
Kustbevakningen i enlighet med vad som föreskrivs i 23 kap. 3 § tredje stycket 
rättegångsbalken hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för 
utredningen av brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket. 
Vidtagna åtgärder skall så snart som möjligt anmälas för den som har rätt att leda 
förundersökning rörande brottet. 

Vad som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för polisman att ålägga 
någon att följa med till förhör och att ta med någon till förhör gäller även för tjänsteman vid 
Tullverket eller Kustbevakningen vid utredning av brott enligt denna lag eller andra brott 
som avses i 1 § andra stycket. 

Gripande 
21 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en 
polisman att enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken gripa den som misstänks för 
brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket. Vad som föreskrivs i 
rättegångsbalken om befogenheter och skyldigheter i förhållande till den som gripits gäller 
för tjänstemannen i samma utsträckning som för en polisman samt för Tullverket i samma 
utsträckning som för en polismyndighet. 

Beslag 
22 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna 
lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman att 
enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken ta egendom i beslag. 

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen eller en polisman får även i andra fall än 
som anges i 27 kap. 4 § rättegångsbalken ta egendom i beslag, om den skäligen kan antas bli 
förverkad på grund av brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket. 

Om beslag verkställs av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och denne inte 
har beslutat om beslaget, skall anmälan skyndsamt göras till honom, varvid han omedelbart 
skall pröva om beslaget skall bestå. 

23 § Beslagtagen egendom skall förvaras av Tullverket, om inte annat är föreskrivet eller 
åklagaren bestämmer något annat. 



Bilaga 1 

 

24 § En myndighet, som har om hand egendom som har tagits i beslag för att den skäligen 
kan antas bli förverkad enligt 16 §, får omedelbart låta sälja den om 

1. den inte kan vårdas utan fara för att den förstörs, 

2. vården av den är förenad med alltför stora kostnader, eller 

3. det annars finns särskilda skäl. 

Sådan egendom får i stället förstöras, om 

1. den inte kan säljas, 

2. den kan befaras komma till brottslig användning, eller 

3. den annars är olämplig för försäljning. 

Om egendom, som sålts eller förstörts, inte förverkas, har ägaren eller annan rättsinnehavare 
rätt till ersättning. För egendom som sålts lämnas dock inte ersättning med högre belopp än 
vad som influtit vid försäljningen. Om egendomen har förstörts, lämnas ersättning med 
skäligt belopp. 

Vad som föreskrivits i första och andra styckena gäller endast om inget annat är föreskrivet i 
lag eller annan författning. 

25 § Egendom som tagits i beslag enligt denna lag och som förvaras hos annan än Tullverket 
skall överlämnas till verket, om beslaget hävs och egendomen skall bli föremål för 

1. tullbehandling, eller 

2. någon åtgärd enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot 
ett annat land inom Europeiska unionen. 

Om egendomen redan har sålts, skall köpeskillingen överlämnas till Tullverket för 
redovisning. 

Husrannsakan 
26 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna 
lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman att 
enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken göra husrannsakan utan förordnande enligt 28 kap. 4 § 
rättegångsbalken. 

Förekommer anledning att brott enligt denna lag eller annat brott som avses i 1 § andra 
stycket har begåtts, får även i annat fall än som sägs i 28 kap. 1 § rättegångsbalken 
husrannsakan göras i magasin eller liknande utrymmen för att söka efter egendom som 
skäligen kan antas bli förverkad på grund av sådant brott. Husrannsakan enligt detta stycke 
får göras av en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen eller en polisman. En sådan 
tjänsteman eller en polisman får i enlighet med 28 kap. 5 § rättegångsbalken göra denna 
husrannsakan utan förordnande enligt 28 kap. 4 § rättegångsbalken. 

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning m.m. 
27 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om brott enligt denna 
lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma befogenhet som en polisman att 
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enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utan 
förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbalken. 

Om det finns anledning att anta att en person, som i omedelbart samband med inresa till eller 
utresa från landet uppehåller sig i trakterna invid Sveriges landgräns eller kuster eller i 
närheten av eller inom en flygplats eller något annat område som har direkt förbindelse med 
utlandet, har med sig egendom som kan tas i beslag på grund av brott enligt denna lag eller 
sådana brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket, får 
kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning utföras på honom eller henne. 
På den som är under femton år får ytlig kroppsbesiktning utföras endast om det finns 
särskilda skäl. Ingen får hållas kvar för urinprovstagning. Åtgärder enligt detta stycke får 
beslutas av en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen. En sådan tjänsteman får 
besluta om åtgärden utan förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbalken. 

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som med stöd av denna lag ingriper mot 
någon får i anslutning till ingripandet i den utsträckning som är nödvändig av säkerhetsskäl 

1. ta hand om vapen eller andra farliga föremål medan ingripandet pågår, och 

2. kroppsvisitera personen för att sådana föremål skall kunna tas om hand. 

28 § Tullverket får besluta om kroppsvisitation av varje resande som med ett visst 
transportmedel eller under en viss angiven, kortare tidrymd ankommer till eller avreser från 
en viss gräns- eller kustort eller annan plats som har förbindelse med utlandet (särskild 
kontroll). 

En särskild kontroll får beslutas endast om 

1. det finns anledning att anta att en eller flera resande, som med transportmedlet eller under 
tidrymden ankommer till eller avreser från platsen, har begått eller står i begrepp att begå ett 
brott enligt 5 § eller 6 § tredje stycket eller försök till ett sådant brott, 

2. tillräckliga uppgifter saknas för att rikta misstanke mot en bestämd person eller en mindre 
krets av personer, och 

3. åtgärden är nödvändig för att ett ingripande mot brottet skall kunna ske. 

Beslut om särskild kontroll får fattas av chefen för en tullregion. Beslutet skall prövas av 
Tullverkets chef eller den han sätter i sitt ställe. Om det uppenbarligen är fara i dröjsmål, får 
beslutet utan sådan prövning verkställas omedelbart. 

29 § Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, och kroppsbesiktning skall 
verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i transportmedel samt, om 
undersökningsmannen eller den undersökte begär det och det kan ske utan större omgång, i 
vittnens närvaro. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning av kvinnor får inte verkställas eller 
bevittnas av andra än kvinnor, läkare eller legitimerade sjuksköterskor. 

Protokoll skall föras och bevis utfärdas om gjord kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, om 
den undersökte begär det vid förrättningen eller om föremål tas i beslag. 

Behörighetskrav 
30 § Beslut om användning av tvångsmedel får fattas endast av en tjänsteman vid Tullverket 
eller Kustbevakningen, som innehar befattning som är förenad med sådan befogenhet och 
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som har genomgått erforderlig utbildning för ändamålet. Detsamma gäller för verkställighet 
av beslut om användning av tvångsmedel. 

Åtal samt talan eller beslut om förverkande 
31 § Kan brott som avses i 

1. 3 eller 4 § eller försök till sådant brott eller 7 § föranleda att en sådan avgift som avses i 3 
§ lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor 
påförs, eller 

2. 8 eller 9 § eller försök till sådant brott eller 11 § föranleda att tulltillägg enligt 8 kap. 2-4 
§§ tullagen (2000:1281) påförs 

får åtal för brottet väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl. 

Vad som sägs i första stycket gäller även talan om förverkande enligt 16 §. 

32 § I mål om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket får talan 
föras av särskilt förordnade befattningshavare vid Tullverket, om det är uppenbart att brottets 
straffvärde svarar mot böter och att brottet inte skall föranleda någon annan påföljd. En sådan 
befattningshavare får även fatta beslut enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om 
förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. 

Bestämmelserna i första stycket inskränker inte allmän åklagares åtalsrätt. 

33 § Om ägaren till en vara, som kan förverkas enligt 16 § första stycket 1, inte kan delges 
stämning på det sätt som är föreskrivet för stämning i brottmål, får talan om annan egendom 
än transportmedel föras mot den hos vilken varan påträffades. Med transportmedel förstås 
motordrivet fordon och tillhörande släpfordon samt fartyg och luftfartyg. 

Övergångsbestämmelser 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001, då lagen (1960:418) om straff för 
varusmuggling skall upphöra att gälla. 

2. Den som efter lagens ikraftträdande tar sådan befattning som anges i 12 eller 13 § med en 
vara som varit föremål för varusmuggling enligt lagen (1960:418) om straff för 
varusmuggling skall fällas till ansvar enligt 12 eller 13 § . 

3. Beträffande varor som varit föremål för varusmuggling eller försök till varusmuggling 
enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling skall tillämpas vad som i den lagen är 
föreskrivet om förverkande. Vad som är föreskrivet i denna lag om förverkande skall dock 
tillämpas om det leder till en lindrigare bedömning. 

4. Vad som föreskrivs i 19-22 och 24-27 §§ om åtgärder vid brott enligt denna lag skall 
tillämpas även beträffande brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. 

5. I fråga om åtal för brott mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling och i fråga om 
förverkande till följd av sådant brott skall 20, 23 a och 24 §§ den lagen fortfarande tillämpas. 


