


2020-11-09 
Kontroll av tre stycken containrar i Göteborgs hamn



Marmor från Casablanca i Marocko till VVS-firma i Kungälv.
Samtliga tre containers kontrollerades med röntgen, 
söktes av med hund samt gjordes fysisk kontroll.
Det var 10 pallar i varje container.



Vid kontrollen påträffades narkotika
i en del av marmorplattorna i form av cannabisharts 



De marmorskivor som är preparerade med narkotika är lite tjockare 



Bilderna visar en krossad marmorskiva som innehöll narkotika, inner-
och ytterhölje

Godset packades åter i containrarna
En provokativ åtgärd beslutades



Mottagaren Joacims VVS-företag i Kungälv

Godset tull-klarerades som marmor 2020-11-12

Samma dag ändrar Joacim leveransadress till ett lager i Kinna



Containrarna kördes ut den 13 november till en ny 

leveransadress i Kinna, en flyttfirma med stort lager som 

ägs av Robin och hans fru.



Spaning mot misstänkta i ärendet

Joakim 29 år

VVS-firma i Kungälv

Importör av containrarna

Robin 33 år

Flyttfirma

Lagerhållare i Kinna

Alexandra 34 år

Flyttfirma

Lagerhållare i Kinna



Containrarna lossades på plats av Robin och hans fru 
Alexandra med hjälp av truck och pallyftare och pallarna 
kördes in på deras lager. Paret bor på lagret hela helgen.



Pallarna kördes in på 
lagret och lastades om



Robin Johnsson lämnar lagret med en svart sopsäck
söndagen den 15/11



TILLSLAG 
söndagen den 15 november

lagret i Kinna och VVS-företaget Kungälv

GRIPNA: Joacim, Robin och Alexandra 

Sammanlagt 1 201 kg cannabisharts



Joacims telefoner
Invid sängen, liggandes på ett nattduksbord, fanns två 

mobiltelefoner vilka båda var påslagna. 



Joacims telefon

ECC Encrypted Message

När den forensiska analysen skulle genomföras hade telefonen

försatts i ursprungsläge, dvs allt var raderat och telefonen 

var återställd som en ny telefon.

ANONYM OCH SÄKER KOMMUNIKATION - SKY-ECC



Beslagtagen telefon från Robin

Fabriksåterställd

ANONYM OCH SÄKER KOMMUNIKATION - ANOM



Vem äger egentligen narkotikan?

Vad säger de misstänkta i förhör?



Åtalade i ärendet
Synnerligen grov narkotikasmuggling

Joakim

7,5 års fängelse

Robin

7 års fängelse

Alexandra

Åtal ogillas 



Tillslag på flera platser i världen den 7 juni 2021
gällande krypterad plattform ANOM

Tidigare under året 2021 knäckte polisen 
krypterad plattform SKY ECC



Inför Hovrätten 

• Joacim överklagar inte.

• Robin överklagar men återkallar samma dag som 
förhandlingen börjar. 

Förundersökningen fortsätter…

• I chattarna finns FACIT. 

• Vi vet vilka huvudmännen är! 


