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Promemorian Andringar i smugglingslagen - Tullverket ges en 
utokad mojlighet att ingripa mot brott (Fi2020/04169)

Sammanfattning
Larmtjanst anser att de forslag som laggs fram i promemorian inte kommer att 
medfora nagon markbar skillnad nar det galler mojligheten att fdrhindra utforsel av 
stoldgods ur landet:

• Forslaget innebar att Tullverkets mojligheter att upptacka stoldgods 
knappast forbattras eftersom befogenheten begransas till ordinarie 
tullkontroller. Ordinarie tullkontroller gdrs nastan uteslutande i samband 
med inforsel av gods till Sverige.

• Tullverkets nuvarande uppdrag och prioriteringar gor att antalet ingripanden 
for att fdrhindra utforsel av stoldgods sannolikt blir fdrsumbart.

• Tullverket behdver bade utdkade befogenheter och utdkade resurser for att 
de ska ges en reell mojlighet att bekampa de internationella stdldligornas 
systematiska och valorganiserade verksamhet.

Inledning
Larmtjanst ar ett icke-vinstdrivande bolag som arbetar pa uppdrag av de svenska 
skadefdrsakringsfo retag en med uppdraget att motverka fdrsakringsrelaterad 
brottslighet. I detta arbete ingar att samla in information fran fdrsakringsfdretagen 
om stulet gods, att publicera information om stulet gods i olika kanaler, att 
informera polis och andra berdrda myndigheter om aktuella trender och modus 
samt att identifiera aterfunnet stulet gods sa att det kan aterlamnas till rattmatig 
agare.

Varje ar betalar de svenska skadefdrsakringsfdretagen ut skadeersattning om ca 3 
miljarder kronor for stdldbrottslighet. Larmtjansts beddmning ar att ungefar haften 
av stdldgodset fdrs utomlands. Beddmningen grundar sig pa en analys av hur stor 
andel av stdldgodset som antraffas utomlands. Vissa typer av stoldgods fdrs nastan 
uteslutande ut ur landet, t.ex. exklusiva bilar, lantbruks- och entreprenadmaskiner,
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batmotorer och bildelar. Erfarenheten ar att denna typ av stolder genomfors av 
internationella brottsnatverk som arbetar med systematiska metoder och 
avancerad logistik. Forutom de direkta skadekostnaderna orsakar de internationella 
stoldligornas harjningar aven omfattande indirekta skador, t.ex. i form av avbrott i 
verksamhet och produktion. Ligorna harjningar drabbar tiotusentals brottsoffer 
varje ar och de bidrar pa ett patagligt satt till otryggheten i samhallet

Forsakringsbranschen har under lang tid uppmarksammat problemet med de 
internationella stoldligorna och har i olika sammanhang framfort forslag till atgarder 
for att komma at detta problem. Erfarenheten visar att I stort sett allt stoldgods 
fors ut ur Sverige over Oresundsbron eller via ett tiotal farjehamnar. En liten del av 
stoldgodset forefaller aven passera landgransen mot Finland. Effektiva atgarder for 
att motverka de internationella stoldligorna bdr darfor ta sikte pa att oka risken for 
upptackt I samband med utforsel av stoldgodset. Forsakringsbranschen ar I 
grunden positiv till att regeringen vidtar atgarder som avser att forhindra de 
internationella stoldligornas omfattande verksamhet I Sverige. Att ge Tullverket 
okade befogenheter att ingripa mot denna brottslighet ar da av storsta vikt.

For att stavja brottsligheten maste emellertid de atgarder som foreslas vara saval 
adekvata och effektiva som underbyggda med tillrackliga resurser. Enligt var 
mening lever det nu foreslagna atgardspaketet inte upp till nagot av detta.

Larmtjanst menar att forslagen pa de punkter som anges nedan maste forandras 
for att ha nagon reell effekt pa de internationella stoldligornas verksamhet i 
Sverige. Atgarderna maste utformas efter den praktiska verkligheten och nagon 
sadan praktisk forankring finns inte i de forslag som nu laggs. Om regeringen 
menar allvar med att stavja stoldligornas verksamhet maste saval Tullverkets 
befogenheter som resurser utokas.

Forslagen ar inte adekvata och effektiva
De forslag som laggs innebar att en tulltjansteman ska kunna ingripa vid all sorts 
misstankt brottslighet. Det ar i grunden bra och dessutom nagot man kan forvanta 
sig av en sadan viktig samhallsfunktion. Problemet ar dock att denna utokade 
befogenhet begransas av att den endast galler "i samband med en tullkontroll". En 
tullkontroll far bara genomforas under vissa forutsattningar. Misstanke om 
transport av stoldgods ar inte en av dem och sa kommer det inte heller att bli med 
den nu foreslagna regleringen, eftersom det inte foreslas utokade mojligheter att 
genomfora tullkontroll. Slutsatsen blir att forslaget innebar att tullen kommer att 
kunna ingripa mot stoldgods endast i den man man r^/car traffa pa sadant gods nar 
en tullkontroll genomfors av annat skal.

I det ljuset ar det nodvandigt att fundera narmare kring sjalva tullkontrollerna. En 
tulltjanstemans befogenheter att genomfora en kontroll skiljer sig at mellan inforsel 
till och utforsel fran Sverige. Inforselkontroller kan genomforas i betydligt storre 
utstrackning an utforselkontroller. Detta har i praktiken fatt effekten att Tullverkets 
resursfokus laggs pa inforselkontroller och att utforselkontroller sker i mycket 
begransad omfattning. Enligt uppgift ar antalet sadana narmast forsumbara i 
jamfdrelse med antalet inforselkontroller.
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Ett narmast sjalvklart faktum, som anda ibland tenderar att glommas bort, ar att 
de internationella stoldligornas verksamhet gar ut pa att fora stoldgods ut ur 
Sverige, inte in i Sverige. De forslag som laggs i promemorian far darfor sannolikt 
mycket liten effekt eftersom det ar vid utforselkontroll som stoldgods kan patraffas.

Sammanfattningsvis innebar forslaget alltsa att Tullverkets mojligheter att 
upptacka stoldgods inte forbattras och, aven om Tullverket ges befogenhet att 
beslagta stoldgods i den man sadant patraffas i samband med tullkontroll, att 
Tullverkets uppdrag och prioriteringar gor att antalet ingripanden mot stoldligorna 
blir hogst begransat. Forslaget i promemorian ar saledes varken adekvat eller 
effektivt utformat da befintlig regiering och den praktiska verkligheten gor att 
atgarderna missar den kritiska punkten, dvs. den da stoldgodset fors ut ur Sverige.

Detta gor vidare att de positiva konsekvenser som enligt promemorian kan 
forvantas av forslaget (bidra till att tryggheten i samhallet okar generellt, mojlighet 
for den bestulne att aterfa sin egendom och minskade skadekostnader for 
forsakringsforetagen) riskerar att bli hogst marginella. Mot bakgrund av det ovan 
sagda ar det dock inte svart att instamma i bedomningen i konsekvensanalysen att 
det nu presenterade forslaget innebar begransade effekter for Tullverkets 
verksamhet. Det ar en bedomning som for ovrigt ger direkt stod for vara farhagor.

Ett alternativt tillvagagangsatt vore att klassificera utforsel av stoldgods som ett 
brott enligt smugglingslagen. Tullverket skulle da fa fulla befogenheter att ingripa 
vid utforsel av stoldgods.

Resurser behover tillskjutas
Mot bakgrund av de internationella stoldligornas systematiska och valorganiserade 
verksamhet ar det inte realistiskt att tro att denna omfattande brottslighet ska 
kunna stavjas utan att nagra som heist medel ocksa tillskjuts for andamalet. Det ar 
en orimlig halining att forutsatta att det ar mojligt for Tullverket att vidta nagra 
reella motatgarder mot en omfattande brottslighet som tidigare inte fallit inom 
myndighetens omrade, och samtidigt gora bedomningen att arbetet faller inom 
befintlig ekonomisk ram.
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