
  
 

   
   
   
 

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 2 200 anställda.   
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Smugglade kokain på tåget 
Vid en tullkontroll på tåget mellan Danmark och Sverige upptäckte tulltjänstemännen 
1,2 kg kokain i en ryggsäck. I dag åtalas tre män för grov narkotikasmuggling vid 
Malmö tingsrätt. 

Det var den 20 april ifjol som en 26-årig man kom resande med ett tåg från Tyskland på väg 
till Stockholm. Vid en tullkontroll ombord på tåget mellan Köpenhamn och Malmö fann 
tulltjänstemännen 1,2 kg kokain i ytterfacket på en ryggsäck mannen hade med sig.  

Utöver kuriren har två personer kunnat identifieras som organisatörer för smugglingen och 
genom samverkan med tysk och engelsk polis har också de kunnat gripas. De är misstänkta 
för att ha försett kuriren med kokainet och organiserat smugglingen till Stockholm.  
 
– Den 26-årige mannen erkänner i förhör att han fått i uppdrag att leverera en ryggsäck till 
Stockholm, men säger att han inte kände till innehållet i den, säger kammaråklagare 
Thorbjörn Sjöberg på Internationella åklagarkammaren i Malmö som i dag väljer att åtala de 
tre männen för grov narkotikasmuggling. 

I missbrukarledet uppskattas värdet av narkotikan till cirka 1,2 miljoner kronor.  

Den 26-årige kuriren och den ene av organisatörerna är bosatta i Tyskland. Den andre är 
hemmahörande England. Alla tre riskerar upp till sex års fängelse och utvisning om de fälls i 
domstol. 

Tullverkets beslag av kokain under 2011 uppgick till 27,7 kg. Under 2010 beslagtogs 26,3 kg 
kokain.  

 

 

För mer information, kontakta: 
Glenn Ekeroth, Tullverket i Malmö, 040-661 32 74 
Thorbjörn Sjöberg, Internationella åklagarkammaren, 040-664 37 41 
 
För bilder, kontakta: 
Tullverkets presstjänst, 0771-450 590  

 


