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Tydligare reglering av hampa (Ds 2021:34) 

Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur de 

föreslagna ändringarna i promemorian kan komma att påverka myndighetens verksamhet. 

Tullverket ser positivt på förslaget i promemorian som medför att hanteringar av hampa 

blir olaglig i fler fall än i dag. Utöver det som förestås i promemorian ser Tullverket 

ytterligare åtgärder som skulle förenkla hanteringen och minska risken för att otillåtna 

preparat förs in i landet. 

Såsom framgår av promemorian anser Tullverket att den dokumentation som uppvisas i 

dagsläget ofta är mycket bristfällig och otydlig vid införsel från annat EU-land. Det finns 

heller inget gemensamt framtaget dokument inom EU för verifiering av produkten eller 

odlaren. 

Tullverket anser därför att en gemensam blankett inom EU för dokumentering av hampa 

vid gränsöverskridande handel bör tas fram. Då skulle den som har för avsikt att föra in 

hampa från ett annat EU-land, kunna hämta sådan blankett på behörig svensk myndighets 

webbsida, som sedan uppvisas vid införsel till Sverige. Tullverket efterlyser också en 

gemensam databas inom EU som Tullverket får tillgång till som visar vilka anläggningar som 

är godkända inom EU för odling av legal hampa.  

Det går inte att fastställa att det laboratorieresultat som redovisas vid införseln härstammar 

från just den hampa som förs in vid införseltillfället, samt att den THC-halt som redovisas 

kommer från en del av hampan som har den lägsta THC-halten av hela partiet. 

Det bör regleras att det ska vara den THC-halt som redovisas av Tullverkets eller annan 

svensk myndighets laboratorium som ska gälla för just det partiet som förs in i landet och 

inte det analysresultat som framgår av införselhandlingarna.  

Vid utökade haltbestämningar av THC som kan komma att krävas i dessa fall med hampa för 

att utröna om det kan vara för industriellt ändamål som ska utföras av Tullverkets 

laboratorium, anser rättsavdelningen till skillnad från utredaren, att arbetsinsatsen 

sannolikt kommer att öka och kräver då större resurser, samt i förekommande fall inköp av 

ny laboratorieutrustning för haltbestämning av låghalts THC.  

Vid inköp av ny analysutrustning kommer det att medföra en kostnad på ca. 3 mkr för 

Tullverket. Ett instrumentinköp på 3 mkr påverkar låneramen (såsom en investering) och 
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ger en fördelad anslagspåverkan på flera år. Tullverket bedömer att den utökade 

anslagsbelastningen kan rymmas inom befintliga ramar (troligen ca. 600 tkr per år i fem år). 

Tullverket kommer dock att begära en utökad låneram i budgetunderlaget och om detta 

instrument behöver köpas in utökas behovet av utökad låneram. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit sakkunnige Jonas Karlsson. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 

Fredrik Holmberg och enhetschefen Cecilia Riddselius deltagit. 
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