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Tullverkets verksamhet 
•  Fastställa och ta ut tullar, 

mervärdesskatt och andra 
skatter samt avgifter så att 
en riktig uppbörd kan 
säkerställas (tullhantering)  

•  Övervaka och kontrollera 
trafiken till och från utlandet 
så att bestämmelser om in- 
och utförsel av varor följs 
(brottsbekämpning) 



Tullverkets	bro4sbekämpande	
verksamhet	

•  Tullverkets uppgift är att se till att in- och 
utförselrestriktioner efterlevs inom alla områden 
och varuflöden.  

•  Prioriterade områden är att förhindra hot mot 
hälsa, miljö och säkerhet.  

•  Vi prioriterar våra kontroller med utgångspunkt i 
information från analysverksamheten. 

•  Tullverket har totalt ca 2 000 anställda, varav ca 
400 arbetar med brottsbekämpning. 



Hur	smugglar	man	via	datorn?	

•  Plockar	fram	mobilen	eller	datorn	
•  Googla	t	ex	”köpa	hasch”	
•  Betala	i	bitcoins	(anonymt)	
•  ”Packas	i	en	diskret	och	neutral	förpackning…”	
•  ”Levereras	oJast	2	dagar	eJer	mo4agen	
betalning...”	



KONTROLLOPERATION	NÄTDROGER	

Hur	arbetar	Tullverket	för	aB	stoppa	smugglingen	via	datorn?	



Vad	är	en	nätdrog?	

Drog,	eller	substans	med	
liknande	effekter,	som	
handlas	via	internet	



SyJe	

•  Hindra att droger når sina mottagare 

•  Störa handeln med droger i post- och kurirflödet  

Mål	

•  Öka Tullverkets kunskap om omfattningen av 
smuggling av droger i post- och kurirflödet 

•  Öka antalet beslag i post- och kurirflödet 



Kontroller genomfördes i post- och kurirflödet 
på ett flertal platser i landet under fyra veckor 
hösten 2015. 



Tullverket	störde	handeln	med	droger	

Reaktioner på internet under kontrolloperationen 

•  "Tullverket är på tårna.” 
 

•  "Tullverket har en ny skanner som hittar paket.” 
 

•  "Tull och polis har någon slags operation.” 



Tullverket	hindrade	a4	drogerna	
nådde	mo4agarna	

•  Ökade beslagen i post- och 
kurirflödet med 326%  
(totalt 2 132). 
 

•  1 833 brottsanmälningar på 
mottagare från 517 orter i hela 
landet.  



Avsändarländer	–	So	i	topp	



Antal	beslag	–	So	i	topp		



Dopningsmedel	

•  Tullverket beslagtog mest dopningsmedel 
under kontrolloperationen.  

•  Hittills totalt 1,7 miljoner tabletter (133 
beslag). 

•  I jämförelse beslagtogs 123 136 tabletter 
dopningsmedel under 2014. 



Största	beslaget	av	dopningsmedel		
Det största beslaget av dopningsmedel under 
kontrolloperationen började med ett beslag i kurirflödet 
till Malmö.  



Största	beslaget	av	dopningsmedel	
(forts.)	

•  Vid efterföljande husrannsakningar i 
Oskarshamnsområdet, hos misstänkta personer i 
ärendet, påträffades en mycket stor mängd 
misstänkt dopningsmedel. 

•  3 personer har varit anhållna i ärendet. 
•  1 person är häktad i ärendet. 
•  Förundersökningen leds av internationella 

åklagarkammaren i Malmö. 



Det sista beslaget som gjordes i Stockholm under 
kontrolloperation Nätdroger gjordes kom från 

Kanada. Försändelsen innehöll  
500 gr cannabis. 



Nya	missbrukssubstanser	
•  Påträffade fem nya missbrukssubstanser, 

där Tullverket (Sverige) var först i Europa 
med att rapportera in en av dem (4-CEC).  

•  Tog Sveriges största beslag av 
missbrukssubstansen Metizolam (totalt  
25 573 tabletter).  

•  Metizolam klassificerades som narkotika 
den 26 januari 2016. 



1	april	2011	

    Lagen om förstörande av vissa hälsofarliga 
missbrukssubstanser.  

 
    En lag som ger Tullverket och Polismyndigheten 

större möjligheter att omhänderta och förstöra vissa 
substanser som kan antas komma att användas i 
missbrukssyfte.  

     

 



Andra	insatser	med	samma	syJe	
•  SMT	–	Samverkan	Mot	TullbroBslighet	

–  SMT är en överenskommelse mellan Tullverket och företag. När 
ett företag upptäcker eller misstänker avvikelser som kan tyda på 
brottslig verksamhet tar de kontakt med oss.  

•  Projekt	Tillsammans	mot	nätdroger	
–  Projektet syftar till att ta fram en metod för att intensifiera 

samverkan kring arbetet med att minska drogtillgängligheten via 
paketutlämningsställen och försvåra för köpare av nätdroger. 

–  Projektet är ett samarbete mellan Tullverket, Polismyndigheten, 
Länsstyrelserna i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och 
Västernorrland, kommunala samordningsfunktioner samt 
representanter från paketombud, terminaler och postkontor.  


