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Stort beslag av dopningsmedel 
 
I dag väcks åtal vid Malmö tingsrätt mot åtta personer som misstänks för bland annat 

försök till grov smuggling, försök till grovt dopningsbrott samt grovt dopningsbrott. 

Beslag av cirka 3,3 miljoner dopningsenheter har gjorts i ärendet. Samtliga åtalade är 

hemmahörande i Skåne.  

 

Det här är ett av Tullverkets större beslag av dopningsmedel. En viktig framgång i ärendet är 

att den misstänkte huvudmannen i smugglingshärvan är gripen, vilket innebär att 

insmugglingen av dopningsmedel har störts.  

I november 2014 togs ett paket som innehöll cirka 720 000 dopningsenheter i beslag av tysk 

tull i Frankfurt. Paketet var adresserat till en adress i Sverige vilket ledde till ett samarbete 

med Tullverket. I början av 2015 gjordes tillslag på två platser i sydvästra Skåne som tillhörde 

den misstänkte huvudmannen. Där beslagtogs 2,5 miljoner enheter dopningsmedel. I 

utredningen har totalt 3,3 miljoner enheter dopningsmedel beslagtagits.  

 

Den misstänkte huvudmannen är född på 1980-talet och bosatt i sydvästra Skåne. Ytterligare 

sju personer ingår i organisationen. Brottsrubriceringarna för de åtalade är bland annat försök 

till grov smuggling, försök till grovt dopningsbrott, grovt dopningsbrott, medhjälp till försök 

till grov smuggling med mera.  

 

I ärendet har 436 000 svenska kronor i kontanter beslagtagits och säkrats.  
 

Fakta om dopningsenheter 

Dopningsmedel förekommer i olika former, till exempel tablettform, pulver och flytande 

form. För att kunna jämföra olika beslag av dopningsmedel omvandlar Tullverket, enligt en 

särskild beräkningsmetod, de olika dopningsformerna till jämförbara dopningsenheter. 

 

För mer information och bilder: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590 

 

 

 
 
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och 
konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för 
utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag 
och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 100 anställda. 


