
 
 

 
 

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 2 000 anställda.   
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Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114 
 
Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets 
brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa 
dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och 
skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet. 
 
Tidigare har den som velat lämna uppgifter till Tullverket om smugglingsrelaterad brottslighet 
haft ett flertal olika kontaktvägar att välja mellan, något som ibland kan ha upplevts som 
förvirrande och rent av hämmat inflödet av nya tips. 
 
Genom inrättandet av tipstelefonen 90 114 hoppas Tullverket därför inte bara på att det ska 
vara enklare att kontakta myndigheten, utan även att fler ska välja att göra det. 
 
– Tullverkets kontroller vid gränsen fyller en viktig funktion för att förhindra att narkotika, 
skjutvapen och andra illegala varor kommer in i landet. Det är självklart att våra möjligheter 
att stoppa smugglingen ökar om vi har förhandsinformation om den, säger Lars 
Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpning. 
 
– Det kan vara att du som privatperson sett eller hört något, eller att du i egenskap av 
företagare känner till varuflöden som utnyttjas för smuggling. Sådan information kan visa sig 
vara avgörande för oss, och därför ska man inte tveka att ringa 90 114, fortsätter han. 
 
Tipstelefonen 90 114 är öppen dygnet runt, året runt från och med idag och bemannas av 
Tullverkets egen personal. Uppgiftslämnaren får själv avgöra om hen vill vara anonym eller 
inte. 
 
För den som inte kan eller vill ringa går det även fortsättningsvis att lämna tips till Tullverket 
via ett formulär på www.tullverket.se/tipsa-om-smuggling.  
 
För mer information, kontakta Tullverkets presstjänst på 0771-450 590. 
 


