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Betänkande (SOU 2015:67) - För att brott inte ska 
löna sig 

 

Tullverket har tagit del av ovan nämnda betänkande och lämnar följande 

synpunkter. 

 

Tullverket är mycket positivt till förslaget om en sänkning av straffvärde-

gränsen från sex år till fyra år som för verkets del skulle medför att de grova 

punktskattebrotten, grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor 

samt grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor blir förverkande-

utlösande.  

 

Tullverket har inte något att invända mot övriga författningsförslag. 

 

När det gäller utredningens utvärdering och de olika åtgärder som föreslås 

avseende utvidgat förverkande, vill Tullverket framhålla att verket står bakom 

den framtagna myndighetsgemensamma strategin och handlingsplanen. 

Handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder som ska vidtas under perioden 

2015 – 2017. För att genomföra dessa åtgärder behövs denna tid. Vilka 

åtgärder som faktiskt har vidtagits och hur strategin och handlingsplanen har 

verkat, bör utvärderas först efter avslutad period. Ett exempel på en åtgärd 

som redan har genomförts är inrättandet av kontaktpunkter i berörda 

samverkansmyndigheter i brottsutbytesfrågor, samt även pågående 

metodutvecklingsprojekt som ska avslutas nu i november månad. 

 

Tullverket vill vidare framhålla att det i varje enskilt ärende måste finnas 

förutsättningar för att kunna använda tillgångsutredning på ett framgångsrikt 

och effektivt sätt. En sådan förutsättning kan exempelvis vara att den 

misstänkte är hemmahörande i Sverige och har utredningsbara tillgångar. 

I samband med utredning av utländska narkotikakurirer måste information  

hämtas in via åklagaren med stöd av s.k. rättshjälp enligt lagen (2000:562) 
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om internationell rättslig hjälp. Förfarandet är tidskrävande och innebär oftast, 

enligt Tullverkets erfarenhet, att en tillgångsutredning inte kan genomföras 

inom utredningstiden. 

 

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson, processchefen 

Hantera brott Tomas Blixt och verksjuristen Lisbeth Tjärnkvist (föredragande). 
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