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Klassificering av nya psykoaktiva substanser 
(SOU 2016:93) 

Tullverket har tagit del av de förslag som lämnas i ovan nämnda betänkande 

och är i huvudsak positivt. Tullverket har dock vissa invändningar mot 

utformningen av 3 § andra stycket lagen (1999:42) om förbud mot vissa 

hälsofarliga varor och införandet av den nya fjärde punkten i 2 § lagen 

(2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. 

Synpunkterna redovisas närmare nedan.  

 

Tullverket är positivt inställt till förslaget om att Folkhälsomyndigheten ska 

intensifiera samarbetet med olika myndigheter, däribland Tullverket, för att 

ytterligare förbättra och effektivisera omvärldsbevakningen för klassificering 

av narkotika och hälsofarliga varor.  

 

Tullverket är även positivt till förslaget att reglera NADis-samarbetet i en 

förordning. Verket är sedan tidigare representerat i NADis och deltar regel-

bundet i de möten som anordnas för att diskutera frågor om klassificering av 

nya substanser som narkotika eller hälsofarliga varor. 

 

Tullverket har inget att invända mot förslaget om en ny kategori hälsofarliga 

varor som även omfattar införsel, dvs. varor som kan antas medföra fara för 

människors liv eller hälsa, enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.  

 

För att underlätta förståelsen för innehållet i 3 § andra stycket samma lag och 

då det framstår som angeläget med en tydlighet för rättstillämpande myndig-

heter, anser Tullverket att ordalydelsen behöver justeras så att det framgår att 

det är innehav för eget bruk som avses. Andra stycket kan förslagsvis utformas 

enligt följande: Varor som avses i 1 § första stycket 1 får inte heller utan till-

stånd innehas för eget bruk. 

 

Utredningen föreslår vidare att det införs en ny fjärde punkt i 2 § lagen om 

förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen).  
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Enligt förslaget ska en substans som har klassificerats som en hälsofarlig vara 

enligt 1 § första stycket 2 lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor och där 

innehavet är lagligt (dvs. för eget bruk, ej överlåtelsesyfte), eller där åtal för 

innehav i överlåtelsesyfte har ogillats för att det inte går att bevisa överlåtelse 

och det därmed inte går att förverka varan enligt 5 § samma lag, kunna omhän-

dertas och förstöras med stöd av bestämmelserna i förstörandelagen.  

 

Enligt Tullverkets uppfattning är den föreslagna bestämmelsen i 2 § 4 förstör-

andelagen oförenlig med den lagens syfte. Förstörandelagen tillkom för att 

påskynda processen att få flera substanser klassificerade som narkotika eller 

hälsofarliga varor. Lagen omfattar inte redan klassificerade substanser i form 

av, i detta fallet, hälsofarlig vara som har beslutats och där beslutet har trätt i 

kraft. Inte heller är lagens administrativa regelverk anpassat för denna situa-

tion.  

 

Tullverket anser att syftet med den föreslagna bestämmelsen bättre kan till-

varatas i lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor och att frågan därför 

behöver beredas ytterligare. 

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson, chefsjuristen 

Charlotte Zackari samt verksjuristerna Lisbeth Tjärnkvist och Annkatrin 

Hübinette (föredragande). 
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