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Operation Bacchus 
 
Samverkansinsats med inriktning spritbussar     

  
Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 
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Innehåll 

1. Inledning 

2. Vad är en ”spritbuss” 

3. Vem stödjer smugglingen  

4. Vad har vi att förhålla oss till 

5. Vad gör Tull och Polis? 

6. Operation Baccus 
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1. Inledning 

Kathrine Månsson 2014-10-07 
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Gamlestaden … slakthusområdet 
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2. Vad är en spritbuss? 

 

• Buss [-bolag] som aktör äger, hyr eller leasar för att 

organisera resor enbart i syftet att smuggla alkohol 

• Huvudsyftet är att försälja alkoholen 

• Huvudmännen använder sig av målvakter 

• Målvakterna får betalt för att åka med bussen 

• Oftast sker resan separat och organiseras genom 

nätverk.  
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Vad är en spritbuss forts. 

• Alkoholen är ofta förbeställd i Burg i norra Tyskland.  

• Personbilar med chaufförer står och väntar som mottagare i 

Sverige på olika platser, dessa har oftast själva inte varit 

med på resan till Tyskland. 

• Godset märks inte upp med ägarens namn (krav!). 

• När Tullverket gör kontroll blir det ofta alkohol i beslag som 

”ingen är ägare till”, så kallad ”okänd ägare”. 

• Myndigheterna anser att busschauffören är ansvarig för att 

den omärkta alkoholen som finns med i lasten tas in i 

landet. (Ej prövat fullt ut) 
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Typiskt scenario! 

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2405202-vaktare-ska-stora-ut-spritbussarna?articleRenderMode=image&image=bigTop
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En spritbuss tömd på alkohol av polisen 
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Vem väljer att stödja 

organiserad 

brottslighet? 

3. Vem stödjer 

smugglingen? 
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4. Detta ha vi att förhålla oss till 

Den indikativa mängden 

Sprit 10 liter 

Öl 110 liter 

Vin 90 liter 

Starkvin 20 liter 

… enligt EU’s regelverk för personligt bruk: 
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Lagar och förordningar 

• Smugglingslagen (2000:1225) 

• Lag (1998:506) om punkteskattekontroll av transporter 

m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 

• Alkohollag (1994:1738), 

• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

• Trafikbestämmelser m.fl. 
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5. Vad gör Tull och Polis? 

Hur finner vi dem?  
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Inriktningar - prioriteringar 

1. Operation Punka - Spaningsinsats där polisen biträder med 

spaningsresurs. Handlar om en unik aktör. 

 

2. Samverkan som trafikpolisen bedriver med Tullverket (Bus stop modellen) 

 

3. Omlastningsplatser – Kända platser och aktörer; vart tar varorna vägen? 

  

4. Langare – vilka säljer varorna vidare till  

ungdomar? 

 

5. Direktförverkande på gator och torg 
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Vad känner vi till?  

• 12 olika bussar som är aktiva  

• Åker 1-2 gånger / vecka 

• 10-20 målvakter ombord 

• Ca 50 intressanta personer som hämtar alkohol 

• Omlastningsplatser – Varberg, Kungsbacka och 

Slakthusområdet – Göteborg. 

• Förgrening: 

– Spridning inom hela region VG och Halland (Polisregion Väst) 

– Flera lokala nätverk 

– Tydlig koppling i flera fall gällande försäljning till ungdomar. 
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Infartsvägar 

 

 

 

 

 

Helsingör – Helsingborg 

 

 

 

 

 

Fast förbindelse: 

Öresundsbron 

Köpenhamn - Malmö 
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Tullens tillslag i Fjärås 

Bussen omhändertogs 

och passagerarna 

medtogs för förhör ... 

Foto: Josefine Julén 
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Resultat april – maj 2015 

Alkoholrelaterade brott (totalt 35 misstänkta) 

Olovlig befattning med smuggelgods   20 st 

Olovlig försäljning     6  st 

Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor      6 st 

 

Beslag och andra lagförande åtgärder 

Öl  19000 Liter 

Vin  1600 Liter 

Cider  170 Liter 

Sprit  1600 Liter 

Cigaretter 30000 st 

Kontanter 280 000 kr 

30 Kg cannabis, vapen…. 
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Bussarna 

4 bussar kontrollerade: 

 

Fordonsbrister – körförbud 

Överlast 

Grova olovliga köringar (saknar körkort) 

Brister i kör- vilotider 

Saknade gemenskapstillstånd (för att få köra i utlandet) 
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1500 fordon kontrollerade / 1500 alkoholutandningsprov 

18 scannade lastbilar / 5 scannade personbilar (Tullverket) 

35 punktskattekontroller 

12 flygande inspektioner 

5 brott mot knivlagen 

2 förverkande av farligt föremål 

14 grovt rattfylleri/rattfylleri (11 drograttfylleri) 

24 narkotikabrott eget bruk 

8 narkotikabrott innehav 

11 grov olovlig körning/olovlig körning 

19 ordningsbot för diverse fordonsbrister. 

2 gripen misstänkt för vapenbrott / narkotikabrott 

32 förare rapporterade för överlast i fordon varav 5 för alkohol. 

3 avskyltning av fordon pga obetald skatt 

3 omhändertagna körkort 

Beslag av: stöldgods, narkotika, knivar, pengar (kronofogdemyndigheten) 

2 kontroller enligt polislagen § 20 / 6 kontroller enligt polislagen § 19 

25 st inre utlänningskontroller  ( varav 1 st avvisning enligt stöd av utlänningslagen) 

Försäkringskassan har kontrollerat 41 personer, varav 11 av dessa skall utredas vidare. 

62 st hundsök i fordon samt på person, varav 7 träffar narkotika (polis + tullverket) 
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Framgångsfaktorer 

• Uppföljning – Bra resultat liten resurs totalt sett 

• Gemensamt underrättelseflöde - Tull/Polis 

• Gemensam lägesbild över problemet 

• Samverkan mellan myndigheter och kommuner 

• Kraftsamla efter de underrättelser (tips) som kommer fram 

 

 


