
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om 
förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser 
mellan allmän åklagare och tullåklagare; 

beslutade den 28 mars 2011.  
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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 2 § åklagarförordningen 
(2004:1265) följande. Föreskrifterna och de allmänna råden har 
beslutats efter samråd med Tullverket.  
 
1 §    Tullåklagare får fatta beslut om förstörande enligt 4 § lagen 
(2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser 
om ärendet är av enkel beskaffenhet. Ärendet kan, med undantag för 
vad som sägs i 2 §, i regel anses vara av enkel beskaffenhet om 

– substansen har förklarats som narkotika enligt förordningen 
(1992:1554) om kontroll av narkotika enligt en beslutad förordning som 
ännu inte trätt i kraft, 

– substansen har förklarats som hälsofarlig vara enligt förordningen 
(1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor enligt en beslutad 
förordning som ännu inte trätt i kraft, 

– substansen har förklarats som narkotika enligt en internationell 
överenskommelse som Sverige har tillträtt men där förklaringen ännu 
inte har trätt i kraft här i landet, eller om 

– substansen kan antas komma att av regeringen förklaras som 
narkotika eller hälsofarlig vara enligt förordningen (1992:1554) om 
kontroll av narkotika eller förordningen (1999:58) om förbud mot vissa 
hälsofarliga varor och vikten understiger 1 000 gram.  

 
2 §    Ett ärende som anges i 1 § ska inte anses vara av enkel 
beskaffenhet om ärendet är juridiskt komplicerat. 
 
 Allmänna råd 
 

Ett ärende kan t.ex. vara juridiskt komplicerat på grund av att flera 
personer gör anspråk på att äga substansen eller på grund av att det 
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görs en invändning om substansens användningsområde som är av 
den arten att den kan kräva omfattande utredning. 
 

3 §    En tullåklagare har alltid rätt att överlämna handläggningen av ett 
ärende till allmän åklagare. 
                       

Denna författning träder i kraft den 1 april 2011. 
 
 
 
ANDERS PERKLEV 
   Astrid Eklund 
   (Utvecklingscentrum Stockholm) 


