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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av 
teknisk sprit m.m.;

 

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 10 och 14 §§ lagen (1961:181) om
försäljning av teknisk sprit m.m.

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

10 §

 

3

 

Den som olovligen borttager eller försvagar denatureringsmedel i
teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat dömes för 

 

olovligt förfarande med
teknisk sprit

 

 till påföljd som angives i 10 kap. 1 eller 3 § alkohollagen
(1994:1738).

För den som säljer eller tillhandagår med anskaffande av teknisk sprit el-
ler alkoholhaltigt preparat varmed vidtagits åtgärd enligt första stycket äger
10 kap. 2 och 3 §§ alkohollagen motsvarande tillämpning. Detsamma gäller
för den som förvärvar, innehar, forslar, döljer eller förvarar sådan vara. 

Är gärning som avses i andra stycket andra meningen att anse som ringa
döms inte till ansvar.

 

14 §

 

4

 

För försök till brott som avses i 9 och 10 §§ dömes till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken. Detta gäller dock inte gärningar som avses i 10 § andra
stycket andra meningen och endast gäller förvärv eller innehav för personligt
bruk.

Har flera medverkat till gärning som avses i 9 och 10 §§ eller vid försök
som avses i första stycket, äger 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken motsvarande
tillämpning. Den till vilken teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat, i andra
fall än som avses i 10 §, avyttrats eller anskaffats för personligt bruk skall
dock vara fri från ansvar.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
  Björn Reuterstrand
  (Socialdepartementet)
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Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42.
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Senaste lydelse av lagens rubrik 1994:956.
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Senaste lydelse 1994:1741.

 

4

 

Senaste lydelse 1977:294.
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