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Läkemedelsverkets föreskrifter om de narkotiska
ämnena gammabutyrolakton och 1,4-butandiol
Sammanfattning
Tullverket har i huvudsak inget att erinra mot föreskrifterna. För att säkerställa
att syftet med narkotikaklassningen uppnås vill vi dock ställa en fråga om undantaget från krav på införseltillstånd i varje särskilt fall i 6 § i förslaget till nya
föreskrifter. Vi vill även väcka frågan om en eventuell nödvändighet av en
komplettering i bilagan till förslaget till nya föreskrifter.

Synpunkter
6 § i förslaget till nya föreskrifter
Gammabutyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol (1,4-BD) anses idag som hälsofarliga varor enligt 2 § och bilagan till förordning (1999:58) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor. Enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor får hälsofarliga varor inte föras in i landet utan införseltillstånd.
Enligt 2 § Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2007:1) om undantag
från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor gäller undantag från krav på införförseltillstånd för vissa beredningar.
Några ytterligare undantag från krav på införseltillstånd föreligger inte så vitt
Tullverket kan se. Således föreligger enligt Tullverket idag ett krav på införseltillstånd i varje särskilt fall av GBL och 1,4-BD som inte är en beredning.
Enligt 6 § förslaget till nya föreskrifter krävs inte införseltillstånd för GBL och
1,4-BD i varje särskilt fall. Detsamma skulle i och för sig gälla även om Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika skulle vara
tillämpliga på de aktuella substanserna om de placeras i förteckning V (se avsnitt A.1 s. 3 i konsekvensutredningen), eftersom enligt 9 § läkemedelsverkets
föreskrifter om kontroll av narkotika införseltillstånd i varje särskilt fall inte
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krävs vid införsel av narkotika i förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.
Tullverket vill enbart påpeka detta för att säkerställa att avsikten verkligen är
att förenkla införseln av GBL och 1,4-BD om dessa klassificeras som narkotika
i förteckning V, mot vad som gäller idag då de är att anse som hälsofarliga
varor.
När det gäller införseltillstånd för beredningar innehållande GBl och 1,4-BD
kan Tullverket i stora drag, se dock avsnitt nedan, inte se att det kommer att bli
någon skillnad mot vad som gäller idag om substanserna klassificeras som narkotika, d.v.s. undantag gäller från krav på tillstånd för införsel av beredningar.
3 § och bilagan i förslaget till nya föreskrifter
Enligt 3 § förslaget till nya föreskrifter gäller kraven i föreskrifterna eller kraven på införseltillstånd enligt lagen (1992:1554) om kontroll av narkotika inte
beredningar med sådant innehåll som anges i bilagan till föreskrifterna. Enligt
bilagan gäller för att det ska vara fråga om en beredning som är undantagen
från kraven på införseltillstånd att det ska vara en beredning med en del GBL
och/eller 1,4-BD och en del av andra organiska ämnen än etanol, som är giftiga, frätande eller på annat sätt farliga för människor att förtära, eller ämnen
som påverkar beredningens smak, lukt eller konsistens eller i något liknande
avseende gör beredningen otjänlig att förtära. Det nämns vidare att inget av de
ämnen som beretts tillsammans med GBL och/eller 1,4-BD får utgöras av narkotiska ämnen. Beredningarna får heller inte vara beredda på sådant sätt att
GBL eller 1,4- BD lätt kan utvinnas genom metoder som är lätta att tillämpa
eller ekonomiskt fördelaktiga.
Tullverket ställer sig frågande till om inte att ovan bestämmelse får till följd att
om två hälsofarliga ämnen, för vilka införseltillstånd krävs om de införs var för
sig, sammanblandas så krävs inte längre något införseltillstånd. Detta stämmer
i och för sig, så vitt Tullverket kan förstå, med det som idag gäller beredningar
av hälsofarliga varor enligt 2 § Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om undantag för kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I 3 § samma föreskrifter görs dock tillägget att om det framkommer att en beredning som avses i 2 § missbrukas eller om det föreligger risk för
missbruk, krävs tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Tullverket ställer därför frågan om det inte vore bra om en sådan
bestämmelse även infördes i de nya föreskrifterna om GBL och 1,4-BD. Detta
eftersom det torde vara möjligt att missbruka en beredning innehållande GBL
och/eller 1,4-BD och en annan hälsofarlig produkt även om beredningen t. ex.
smakar illa.
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Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit biträdande chefen för avdelningen Brottsbekämpning Lars Kristoffersson (beslutande) och sakkunniga
Marléne Jax (föredragande).
TULLVERKET

Lars Kristoffersson
Marléne Jax

