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SAMMANFATTNING 
 
Idag kör mellan 14 000 och 16 000 rattfyllerister per dag ute på våra vägar. En människa som 

sätter sig i en bil och är alkoholpåverkad har bland annat en sämre koordinationsförmåga, 

mindre synfält och längre reaktionstid. De risker som dessa personer utsätter sig själv och 

andra för är oacceptabla. Polisen arbetar intensivt mot rattfylleri, man gör bland annat så 

kallade sållningsprover vid stoppande av fordon. Detta prov är ett kvalitativt prov som tas på 

utandningsluften och kan endast visa positivt eller negativt. Om det visar positivt är det en 

grund för polisen för att få ta ett bevisprov (kvantitativt prov) med ett annat instrument som 

heter Evidenzer. Den mäter hur stor alkoholkoncentrationen i utandningsluften är och kan då 

användas som bevisning mot den misstänkte om/när brottet leder till åtal. Det finns en 

Evidenzer inne på polisstationerna men det har även tagits fram en mobil Evidenzer. I denna 

rapport har vi undersökt värdet av en mobil Evidenzer samt dess funktion. Det har visat sig att 

dess fördelar är stora. De fördelar som finns är att göra klart förundersökningsprotokollet på 

plats, bevisprov kan tas på platsen och den misstänkte behöver inte köras in till stationen och 

man kan då också få ett direkt mått på personens alkoholkoncentration som då heller inte 

hinner sjunka som den gör om polisen till exempel har en lång väg in till stationen. I denna 

rapport redovisas även en ny lagstiftning och vissa tillägg. De lagstiftningar som det handlar 

om är Polislagen 24 a-d §§ och Lag om straff för vissa trafikbrott 7 §. Polislagen ger polisen 

möjligheten att tillfälligt omhändertaga egendom för att förhindra att rattfylleribrott begås. 

 

Vi har även berört vilka det är som kör rattfulla, det handlar främst om gruppen missbrukare 

men det finns även de som chansar och tar bilen när de ska hem från krogen. Det finns 

ytterligare en grupp, människor som befinner sig i någon form av livskris och många gånger 

dessutom är självmordsbenägna som kan sätta sig i bilen och köra trots att de är påverkade av 

alkohol eller annat. De platser som är aktuella att kontrollera är butiker som säljer alkohol till 

exempel systembolaget, bensinmackar osv. Utan alkohol kan ingen köra rattfull. 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat stort, men även andra droger har kommit in i bilden. 

Polisen har även möjlighet att kontrollera personer som misstänks köra drograttfulla, ett 

hjälpmedel som finns till det är ”pupillometer”. Där kan polisen jämföra förarens pupillstorlek 

med det normal och även se hur pupillen reagerar på ljus, en vertikal och även en horisontell 

rörelse. Denna ögonundersökning får dock endast utföras på föraren av ett motordrivet 

fordon. 
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1. Inledning 
 

 detta inledande kapitel kommer vi först ge läsaren en bakgrund till vår rapport och 

därefter specificera vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer även att redogöra 

för vilka avgränsningar och vilket tillvägagångssätt vi använt oss av för att kunna genomföra 

rapporten. 

1.1 Bakgrund 
 

De allra flesta människor i vårt avlånga land är uppväxta med inställningen att inte sätta sig 

bakom ratten och köra när de druckit alkohol eller tagit droger. Trots detta så dör en 

människa var 60: e timme på grund av rattfylleri1! Det finns även siffror som visar att 

ungefär 16 000 personer kör alkoholpåverkade per dag! För att få ett perspektiv på detta, går 

det se på statistiken att omkring 16 000 personer per år påträffas alkohol- eller drogpåverkade 

i polisens trafiknykterhetskontroller. Med andra ord innebär det att Polisen lagför lika många 

rattfyllerister per år, som antas köra påverkade per dag!2  

 

Alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige. Under 2003 uppgick förbrukningen av 100 

procentig alkohol till 10,3 liter per medborgare, för personer som var 15 år och äldre. Detta 

är en ungefärlig ökning med 29 % sedan 1996 och en drygt 4 procentig ökning sedan år 

2000. 3  När det rör rattfylleri utgör ungdomar under 25 år en högriskgrupp. Detta beror på att 

de är ovana som fordonsförare och har alltför liten rutin. Ungdomar övervärderar många 

gånger sin förarkompetens och underskattar samtidigt riskerna i trafiken. I kombination med 

alkohol och/eller andra droger har dessa situationer visat sig vara katastrofala med svåra 

olyckor och därmed hög dödlighet som följd.4  

 
En tänkbar orsak till ökningen av alkoholkonsumtion, kan vara de allt öppnare gränserna 

mellan länderna. Resandeinförseln tillåter varje vuxen att inhandla 10 liter ren sprit, 110 liter 

öl, 20 liter starkvin och 90 liter bordsvin från ett annat EU-land. Totalt är det cirka 17 liter 

ren sprit per importör, eller som två normala årskonsumtioner. 5 

 
 

                                                
1http://www.vv.se/ddd_templates/Page____9761.aspx  
2 http://www.mhf.se Rattfylleri, statistik, ”Hur många kör rattfulla i Sverige?” 
3 www.regeringen.se  SOU 2004:86 ”Var går gränsen” 
4 http://www.vv.se/filer/3352/remissvar_%20041208.doc) 
5 www.bra.se  Tidskriften Apropå, nr 2 2001,”Framtidens alkoholkonsumtion – fler skador, ökat våld?”  

I 
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Förutom att rattfylleristerna förorsakar stora risker för människors lidande, orsakar han/hon 

även samhället enorma kostnader. Enligt Vägverket är kostnaderna för trafikolyckor som har 

samband med alkohol minst 3 miljarder kronor varje år.6 

 

Polisen i vårt land har enastående möjligheter att övervaka nykterheten på våra vägar genom 

olika verktyg såsom sållningsprov. Instrumentet antyder om koncentrationen av alkohol 

ligger under eller över gränsen för vad som är lagligt.7  Sållningsprovet tas som ett kvalitativt 

prov och har inget bevisvärde. Blåser någon positivt i den måste ett bevisprov göras, som är 

ett kvantitativt prov, detta görs med hjälp av Evidenzer. Den mobila Evidenzer sitter i bilarna 

och gör att arbetet kan göras färdigt, snabbt och smidigt på plats.8  

 

Ett annat arbete som pågår mot rattfylleri och drograttfylleri, är att polisen aktivt upprättar 

kontrollplatser vid till exempel systembolag, restauranger samt kring dygnet runt öppna 

bensinstationer och så vidare. Ett annat brottsförebyggande medel är alkolåset, ett instrument 

som kopplas till fordonet och omöjliggör färd om utandningsluften är mer än 

straffbarhetsgränsen, om värdet är för högt larmar fordonet och start av fordon är omöjlig. 

Detta förhindrar dock inte att förare som är påverkad av annat berusningsmedel än alkohol 

kan köra.9  

 

Genom den nya lagstiftningen som tillkom den 1 januari 2005, PL 24 §, som handlar om att 

polisen får beslagta nycklar eller fordon om risk finns för brott mot 4 § i lagen om straff för 

vissa trafikbrott, har polisen ytterligare ett medel att använda i det förebyggande arbetet.10  

                                                
6 http://www.vv.se/templates/page3____453.aspx  
7 http://www.vv.se/filer/836/ADT2004.pdf  
8 Fuhrman Håkan, ”Trafiknykterhetsbrott – en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder”, s 9 
9 Ibid., sid. 8 och 30 
10 Polislag 24 § 
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1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med rapporten är att är att få en ökad förståelse för vilka verktyg som Polisen 

kan använda för att effektivisera arbetet och minska rattfylleribrotten på våra vägar. Ett 

delsyfte är att utifrån frågeställningar ge förslag på hur man kan förbättra dessa verktyg. 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur väljer man kontrollplatser?  

 Hur fungerar Evidenzer, samt vem får använda sig av instrumentet? 

 Vilka nackdelar och fördelar finns med mobila Evidenzer? 

 Hur fungerar tillämpning av PL 24 § samt TBL 7 §? 

1.4 Avgränsningar 
 
Rattfylleri och drograttfylleri är ett mycket omskrivet ämne och vi kommer därför att 

avgränsa vår rapport. Vi har valt att inte skriva om alkolåset och dess funktion, 

omhändertagande av körkort samt förhör.  

1.5 Begränsningar 
 
Vi har valt att begränsa vår rapport till att endast studera Polisens arbete mot rattfylleri och 

drograttfylleri i Skellefteå Kommun. 

1.6 Begreppsförklaringar 
 

 RB – Rättegångsbalken 

 BRB – Brottsbalken 

 Prop. – Propposition, lagförslag 

 PL – Polislag 

 TBL – Lag om straff för vissa trafikbrott 

 LAU – Lag om utandningsprov 

 RPS – Rikspolisstyrelsen 

 FAP. – Förordningar/ anvisningar för polisen 

 SKL – Statens kriminaltekniska laboratorium 

 JO – Justitieombudsman 

 MHF – Motormännens helnykterhets förbund 

 Praxis – sedvana/tidigare  
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 Kroppsvisitation - undersökning av annans kläder eller det som personen i övrigt 

bär på/med sig, av paket, väskor eller andra föremål som personen har med sig. 

 Förverka – egendom tas från ägare eller besittare tvångsvis och utan ersättning. 

 BRÅ – Brottsförebyggande rådet 

 Förundersökning - utredning som polis eller åklagare genomför för att konstatera 

om brott förövats och vem som kan misstänkas 

 Lagföra – Ställa någon till ansvar för brott 

 Regleringsbrev - skrivelse varigenom regeringen ställer av riksdagen beviljade 

anslag till myndighets förfogande.  

 Suicid - Självmordsbenägen 

 Motion - Lagförslag 

 Detektera – Upptäcka/uppspåra 

1.7 Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att söka information och fakta på olika hemsidor för att få en bild kring 

problematiken runt rattfylleribrotten. På Statens folkhälsoinstituts hemsida har vi inhämtat 

information om alkoholkonsumtionen i Sverige samt troliga orsaker till ökningen de senaste 

åren. På Motormännens Helnykterhets Förbunds hemsida finns fakta på hur många som 

uppskattas köra motorfordon med alkohol i blodet, hur man ser på ökningen av 

alkoholkonsumtionen, samt hur man påverkas fysiskt när man intagit alkohol i samband med 

förande av motorfordon. Vi tyckte även att det var viktigt att beskriva upplevelser av 

berusningen vid olika promillehalter. Vi har även tagit del av lagstiftning, FAP:ar, förarbeten 

samt muntliga källor från Polisen i Skellefteå för att få fram information hur Polisen får agera 

och vilka skyldigheter som finns.  

För att få fram teorier kring vem som kör alkoholpåverkad och hur man utifrån dessa 

utformar kontrollplatser har vi använts oss av Håkan Fuhrmans rapport om 

trafiknykterhetsbrott. Vi har gjort intervjuer med trafikpolisen och ordningspolisen i 

Skellefteå för att få fram hur det teoretiska kring rattfylleri fungerar i praktiken. Tre 

trafikpoliser och en ordningspolis intervjuades.  Intervjuerna med Poliserna spelades in på 

band. På så sätt kunde vi koncentrera oss på det som sades och behövde inte anteckna hela 

tiden. Frågeformulär för underlag till intervjuerna redovisas som bilaga i rapporten. När det 

gäller Evidenzer har vi inhämtat rapporter och handböcker från SKL för att beskriva bland 

annat hur apparaten fungerar och vilka som får använda denna. Vi har även pratat med 

Catarina Bergman på SKL och hon har hjälpt oss med material angående Evidenzer. 



Fördjupningsarbete  
 

Auoja, Classon & Ramstedt 
2005 

5

2. Teori 
 

nder teorikapitlet kommer vi att redogöra för hur förarna påverkas av alkoholen, 

polisens trafiknykterhetskontroller, säkerheten vid vägen, val av kontrollplatser, 

provtagning på fordonsförare, Evidenzer som bevisinstrument samt lagstiftning kring 

rattfylleribrott. 

2.1 Hur påverkas föraren av alkohol? 

Omdömet: Personen tror ofta att han/hon kör bättre med alkohol i blodet.   

Reaktionstid: En alkoholpåverkad förare har längre reaktionstid än normalt. Bland annat 

förlängs bromssträckan. 

Syn: En alkoholpåverkad persons synfält minskar (tunnelseende), även synen i dimma, 

mörker och skymning försämras. Vid högre halter av alkohol kan dubbelseende uppträda. 

Koordination: Samspelet mellan nerver och muskler försämras, så som balans och känsel.  

Trötthet: Prestationsförmågan försämras, känner inte alltid av naturlig trötthet.11 

2.1.1 Upplevelser och berusning vid olika promille alkohol i blodet: 
 

0,2  De första effekterna märks, lätt värmekänsla. Förstår att det är opassande att 

framföra fordon. 

0,5 Man får minskad precision i rörelser, upprymdhet. Det psykiska 

spänningstillståndet släpper. 

0,8 Överdrivna rörelser, högljuddhet, känslouttryck. Man kan känna en tydlig doft 

av alkohol. 

1,0 Lätt sluddrighet. Reaktionstiden förlängs avsevärt. Muskelkontrollen försämras.  

Det blir svårt att gå stadigt. Svårt att kontrollera sina känslor.  

1,5 Packad, raglar och ramlar omkull. Sluddrar och sölar. 

3,0 Man vet inte vad som händer och sker. Ofta gränsen till medvetslöshet. 

4,0 Alkoholförgiftning. Akut (dödande)12 

 

                                                
11 http://www.mhf.se/kroppen.aspx  
12 Ibid.,  

U 
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2.2 Polisens trafiknykterhetskontroller 
 

Varje år utför polisen ett antal trafiknykterhetskontroller, de instrument som används är ett så 

kallat sållningsinstrument. Detta är ett kvalitativt prov som tas på utandningsluften. 

Sållningsprovet visar endast positivt eller negativt. Det instrument som används av polisen 

idag heter Lion Alcometer SD 400. Om en person blåser i sållningsinstrumentet och det visar 

positivt ligger detta resultat till grund för att polisen tar ett bevisprov.13 Ju fler 

trafiknykterhetskontroller som polisen gör desto större är chansen att ta fast rattfylleristerna 

och på så sätt öka säkerheten i trafiken14.  

 
Tidigare har polismyndigheterna haft styrt i regleringsbrevet att de skulle utföra 1,8 miljoner 

utandningsprover per år. Sedan mars 2001 är strategin för polisen att vid alla möten med 

fordonsförare skall ett utandningsprov tas. Denna ändring i strategin gjorde att antalet 

utandningsprover ökade med 12 % 2002.15 

Väg- och Transportforskningsinstitutet har beräknat att en ökning av antalet årliga 

alkoholutandningsprover med 100 000 skulle rädda 3 – 4 liv. Mot bakgrund av att man 

beräknar kostnaden för 100 000 prover till cirka 10 miljoner kronor och att varje liv beräknas 

till ett värde av cirka 15 miljoner kronor så skulle en ökning av antalet utandningsprover vara 

ytterst lönsam för samhället.16  

2.2.1 Vem kör onykter? 

När man talar om vem som kör rattfull brukar man prata om olika kategorier. Missbrukarna 

är de som står för de flesta trafikonykterhetsbrotten men man talar även om ”chansarna” och 

människor som befinner sig i någon form av krissituation. Missbrukarnas liv koncentreras 

kring drogerna, det viktigaste är att få tillgång till drogen och konsumera den. Allt annat 

hamnar i skymundan för missbrukaren, han/hon tar ingen hänsyn till andra människor och 

deras säkerhet.17 

 
”Chansarna” är de personer som har en hög konsumtion av alkohol. När de ska hem från 

krogen tar de bilen istället för att ta taxi eller gå, de chansar att de inte ska stöta på polisen. 

Dessa personer tänker inte på att de utsätter andra för fara, de anser att de värsta som kan 

hända är att de stöter på polisen i en nykterhetskontroll och därefter får ta följderna för 

                                                
13 Fuhrman Håkan, ”Trafiknykterhetsbrott- en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder”, s.11 
14 http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=52443 
15 http://www.mhf.se Rattfylleri, statistik, ”Polisens kontroller av trafiknykterhet”  
16 http://www.vv.se/filer/3352/remissvar_%20041208.doc 
17 Fuhrman Håkan, ”Trafiknykterhetsbrott- en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder”, s. 8 
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rattfylleri. Man talar även om en grupp människor som tillhör potentiella rattfyllerister, dessa 

människor befinner sig i någon form av krissituation. De kan ge sig ut i trafiken trots att de är 

alkoholpåverkade. De kan många gånger vara suicidbenägna och tänker därför varken på sin 

egen, eller andras säkerhet i trafiken. 18 

 

Genom att kartlägga vilka som kör rattfulla, vad som är syftet med färden och vilken tid på 

dygnet de kör kan polisens förebyggande arbete mot prevention effektiviseras. De platser 

som polisen väljer att göra trafikkontroller på kan till exempel ske i närheten av de platser 

där det finns alkohol tillgängligt. Platser som är aktuella kan vara systembolaget, 

bensinstationer, utlämningsställen med mera. Andra platser som kan vara aktuella är krogar 

och restauranger. Tidpunkter då rattfyllerister är ute är svårare att precisera, då missbrukaren 

kan vara ute alla tider på dygnet eftersom det numera finns nattöppna butiker som säljer 

alkohol. Det brukar dock vara vanligt att stöta på dem på fredag och lördag kvällar och på 

söndag och måndag morgon. En missbrukare i fordon kan påträffas under alla veckans dagar 

och på alla tidpunkter. 19 

2.2.2 Säkerhet vid vägen 

När polisen upprättar trafikkontroller på vägarna måste de tänka på sin egen säkerhet. Det 

kan göras genom att de tänker på var och hur de upprättar en kontrollplats. Platsen för 

kontroll får inte vara för ”synlig”, det vill säga inte på en lång raksträcka där rattfyllerister 

har möjlighet att upptäcka kontrollen och då undvika den. Man bör även tänka på att en 

person som är påverkad av alkohol har sämre omdöme och längre reaktionstid och kan därför 

ha svårt att stanna vid en kontroll. De kan även agera likgiltigt och försöka ta sig förbi 

kontrollen utan att stanna så polisen måste alltid vara beredd på vad fordonsföraren gör.20 

2.3 Val av kontrollplatser 
 
Enligt lagstiftningen (FAP 331-6 1:2 §) får motorfordon på motorväg och motortrafikled 

endast stoppas av polis som kör bil eller motorcykel. Polisen får även stoppa fordon på 

särskilt anordnade kontrollplatser, där vägarbete pågår eller där en trafikolycka inträffat. Det 

finns även (FAP 331-6 2:1 §) reglerat lämpliga kontrollplatser. En lämplig kontrollplats skall 

utses i förväg och då bör man bland annat tänka på siktförhållandena. Kontrollplats bör i 

första hand upprättas på de platser som väghållaren ställt ordning och i andra hand, 

anslutning till rast parkeringsplats eller till avfart. Om det inte finns någon särskilt anordnad 

                                                
18 Fuhrman, Håkan, ”Trafiknykterhetsbrott- en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder”, 2004, s. 8-9 
19 Ibid., s. 13 
20 Ibid., s. 12 
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kontrollplats ska fordon anvisas plats på väggrenen så långt till höger som möjligt. Vid 

fordonsstopp bör polisen kontrollera så att föraren inte byter plats med någon annan och att 

fordonet inte överges.21 

2.3.1 Kontrollerna kan delas in i olika grupper: 
 

• Polisinitierad förarkontroll- polisen testar en förare som av någon anledning 

kan misstänkas för rattfylleri. Det kan till exempel vara tips från allmänheten 

eller på grund av förarens beteende. 

• Slumpmässig LAU kontroll- Lag om alkoholutandningsprov (1976:1090) 

Förare stoppas slumpmässigt, det görs ingen bedömning av förarens utan de 

som passerar platsen för kontrollen testas. 

• Vid vägtrafikolyckor med personskada som rapporteras av polisen skall 

misstanke om rattfylla anges. 

• Riktade LAU kontroll-  genomförs på strategiskt utvalda platser till exempel 

vid systembolaget och flygplatser.22 

2.4 Provtagning på fordonsförare 

Att man tar ett sållningsprov menas att man tar ett alkoholutandningsprov med ett 

sållningsinstrument. Sållningsinstrumentet är ett instrument som visar om 

alkoholkoncentrationen i utandningsluften över- eller understiger ett visst gränsvärde, men 

inte vad värdet är. Ett förslag finns dock skrivet om att detta skall ändras, se vidare punkt 

2.4.1. Syftet med sållningsprovet är att påvisa om det finns alkohol i utandningsluften vid 

provtagning enligt 1 eller 2 § lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov (LAU).  

 

1 och 2 §§ i LAU säger dels att prov får tas bland annat på den som skäligen kan misstänkas 

för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Detta innebär 

bland annat att den som fört ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i 

så stor mängd att alkoholkoncentrationen, under eller efter färden, uppgår till minst 0,2 

promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften, döms för rattfylleri. Men 

LAU säger även att prov får tas på förare av motordrivet fordon i andra fall, vilket menas att 

prov kan tas rutinmässigt och inte bara på en som är skäligen misstänkt för brott. (Prop. 

1993/94:44)  

                                                
21 Fuhrman, Håkan, ”Trafiknykterhetsbrott- en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder”, 2004, s 12 
22 Forsman, Åsa & Gustafsson Susanne, “Skattning av rattfylleriets omfattning - metodfrågor och datakvalitet”, 2004, s. 22  
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2.4.1 Förslag om brottsförebyggande verksamhet 

En motion till riksdagen är skriven i syfte att utöka användningen av sållningsinstrumentet. 

Sållningsinstrumentet fungerar på det sättet att när instrumentet vid ett utandningsprov visar 

NEG (negativt), indikerar den att det inte finns någon straffbar mängd alkohol i 

utandningsluften. Men i princip kan provet visa på 0,09 milligram per liter och gränsen för 

straff är 0,1 mg/l. Är gränsen uppnådd visar instrumentet POS (positivt).23 

 

I motionen påvisar man att det borde visa siffror istället; 

” Sållningsinstrumentet borde visa alkoholpåverkan direkt i siffror, exempelvis 0,09 mg/l. 

Detta är för att det för polismannen i yttre tjänst vore av stort pedagogiskt värde att tidigt 

kunna informera personer, särskilt unga förare, om att de faktiskt har en alkoholmängd i 

blodet och att detta visas av instrumentet. I dag kan personer som har druckit alkohol men 

som inte syns i instrumenten förledas tro att det gick bra, och de tror sig kunna dricka lite 

mer nästa gång. Att visa den verkliga alkoholmängden i kroppen vid provtagning kan faktiskt 

hjälpa personer att i framtiden inte inledas till en felaktig syn om alkoholintaget och därmed 

slippa att hamna i klammeri med rättvisan.”  

I dagsläget tillåter inte lagstiftningen att man gör på detta sätt.24 

2.4.2 Kontroll av alkolås 

Idag kan man få möjligheten till en villkorlig återkallelse av körkortet under en bestämd tid, 

istället för att det återkallas helt, lag om försöksverksamhet med villkorlig 

körkortsåterkallelse (1998:489). Alkolås installeras i bilen och det innebär att start och 

körning omöjliggörs om föraren lämnar ett prov på utandningsluft som har en 

alkoholkoncentration på minst 0,10 milligram per liter utandningsluft.25 

(VVFS 2003:67) Om polisen gör ett fordonsstopp på en bil som har alkolås skall vissa 

kontroller utföras. Har en förare fått ett alkolås installerat, skall en kod finnas på körkortet. 

Denna kod är 105 och innebär att personen i fråga inte får köra med annat fordon än det som 

är utrustat med alkolås. Alkolåset är fastmonterat i fordonet eller är en handenhet som 

används i fordon som är förberedda för ändamålet. Det ska vara tydligt märkt med 

körkortsinnehavarens personnummer tryckt på förseglingstejp.26 

 

                                                
23 Motion 2004/05:Ju312 
24 Ibid 
25  http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2003nr067.pdf 
26 Ibid 
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Vidare skall polisen kontrollera alkoholutandningsprov enligt vanliga rutiner och även 

kontrollera det villkorade körkortet som identitetsmärkning av alkolåset. 

Genom att försöka starta fordonet utan att prov på utandningsluft ges kan kontroll av 

alkolåsets funktion ske. Det kan till exempel upptäckas om alkolåset är manipulerat.27  

2.4.3 Ögonundersökning 

Även den som intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) och har kvar 

något narkotiskt ämne i blodet under eller efter färden, gör sig skyldig till brott. Dessa kan 

dock inte upptäckas i sållningsprovet. Det man istället gör är att man utför en 

ögonundersökning på den som har fört fordonet, i syfte att se om personen har intagit något 

annat än alkohol. 

 

Lag (1999:216) om ögonundersökning säger att man får, bland annat på en förare av ett 

motordrivet fordon, som kan misstänkas för brott mot 4 § TBL, utföra en ögonundersökning 

på.  

 

För att få besluta och göra en undersökning måste polis genomgå en särskild utbildning för 

ändamålet, som heter Drogtecken och symptom. Det som får undersökas är ögonens 

utseende, storlek på pupillen och reaktionen på ljus. Även funktionen på ögonen med syfte 

att bland annat upptäcka ofrivilliga ryckningar i ögat, så kallad, nystagmus och förmågan på 

att korsa ögonen, får undersökas.28 

                                                
27 http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2003nr067.pdf 
28 FAP 333-3  
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Som hjälpmedel får användas penna eller liknande föremål, samt mindre ljuskälla. Man får 

även ta hjälp av en godkänd pupillometer, av rikspolisstyrelsen (RPS), som används för att 

bestämma storleken på pupillen, se bild 1. Skulle personen inte gå med på att göra en sådan 

undersökning, får denna tas med för blodprovstagning.29  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bild 1. Pupillometer 
 

2.4.4 Sållningsinstrumentet 

Som nämnts tidigare får instrumentet endast visa om provet är positivt eller negativt, data på 

det uppmäta värdet finns dock lagrat i instrumentet. Det som används idag heter Lion SD 

400, se bilden nedan.  

1) Man trycker igång instrumentet, den gör en automatisk självkontroll 

2) Instruktioner ges till den som ska blåsa 

3) Personen blåser  

4) Efter några sekunder visar instrumentet resultatet 

 
 

 

 

 
 
 

Bild 2. Sållningsinstrumentet 

 

                                                
29 FAP 333-3 
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Instrumentet är en handhållen enhet som består av funktioner och programvara för mätning 

och lagring av tekniska mätdata, samt uppgifter för statistik från prov tagna enligt LAU 1 

eller 2 §. Lagrade uppgifter överförs med varierande intervall till en central databas. 

 

Enheten måste kontrolleras med de intervall som rikspolisstyrelsen har bestämt, men även 

efter en service eller reparation som inneburit att mätnoggrannheten påverkats. Kontrollerna 

skall göras av Statens kriminaltekniska laboratorium. Instrumentet skall vara kalibrerat så att 

den anger om alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppgår till eller överstiger det i lag 

angivna gränserna. Kalibreringen skall ske efter de intervall som rikspolisstyrelsen har 

bestämt och får endast ske av den som är utbildad för detta.30 

 

För att få använda sållningsinstrumentet och ta ett sållningsprov, måste man genomgå en 

utbildning. Provet skall tas av en polisman och bör ske på ett sätt som inte gör att den som 

provet skall tas på, som lagen säger, inte utsätts för allmän uppmärksamhet. Det bör alltså 

helst ske inomhus eller i fordonet. Skulle personen som kör fordonet övningsköra skall 

sållningsprov tas både på förare och på övningshandledaren, då denna alltid anses som 

förare31. Skulle provet visa positivt skall misstanke om brott delges föraren och ligga till 

grund för att ett bevisprov får tas med Evidenzer. Vägrar den som skall utföra provet eller 

kan inte bevisprov med Evidenzer utföras, får personen tas med för blodprovstagning.32 

2.5 Evidenzer som bevisinstrument 

2.5.1 Historik/fakta om bevisinstrumentet 
 
Ett sätt att upptäcka alkoholintag hos en person är att använda ett sållningsinstrument, men 

näsan är dock den enklaste och äldsta avkännaren av alkohol som finns. Men näsan är inte 

alltid tillräckligt känslig för att upptäcka en alkoholpåverkad förare. Det är först vid 0,5 

promille som alkohollukten blir påtaglig. Lukt av alkohol i andedräkten och personens 

uppträdande är oftast ett av de första tecknen som gör att man misstänker att någon har 

druckit alkohol. En liten del av den alkohol som man dricker avges oförändrat via 

utandningsluften. Detta kände man till redan för över hundra år sedan (SKL-rapport, 2003:1). 

Då kom man även på de första kvantitativa metoderna att analysera alkohol i kroppsvätskor. 

Det var kanske inte dom mest precisa mätningarna, men det gjorde ändå att man fick en 

                                                
30 FAP 333-2 
31 Fuhrman, Håkan, ”Trafiknykterhetsbrott- en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder”, 2004, s 10 
32 FAP 333-2 
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uppfattning om vad som sker med alkoholen i kroppen. Man fick även ett samband mellan 

koncentrationen av alkohol i blodet och olika stadier av berusning.33 

 
Det fanns inga direkt säkra metoder att mäta berusningen. Varje person har olika symptom 

och påverkansgrad, vilket gör det svårt att uppnå ett bra resultat på hur påverkad en person är 

av alkohol. Denna osäkerhet tillsammans med behovet av lagstiftning och straffpåföljder för 

att komma åt rattfylleribrotten, gjorde det nödvändigt att utveckla säkrare metoder att mäta 

berusningen. Man behövde ett mera objektivt sätt att pröva om en förare var lämplig att 

framföra ett motorfordon.34  

 

1927 föreslog Emil Bogen att man skulle använda analys av alkohol i utandningsluften som 

en metod att mäta berusning. Det han gjorde var att samla upp utandningsluften i en 

fotbollsblåsa och lät detta passera genom en kemisk blandning av svavelsyra och 

kaliumdikromat. Resultatet blev att blandningen fick färgförändringar, från gult till olika 

nyanser av blått-grönt-gult, som sedan jämfördes med provrör som hade kända 

alkoholmängder. Bogen sade sig också se goda överensstämmelser mellan koncentrationen i 

utandningslyften och de kliniska tecknen på berusning.35 

 

För att analysera utandningsluften behövs inget ingrepp på kroppen i jämförelse med att ta 

blodprov. Detta gjorde bland annat att man gjorde stora ansträngningar med att utveckla 

analysinstrument för utandningsluften, framförallt till polisiärt bruk och det första 

instrumentet kom i slutet av 1930-talet.36  

 

För att bestämma alkoholkoncentrationen hos en person kan man använda sig av mängder av 

olika analyser. Det kan vara bl.a. blod, urin, saliv, tårvätska, svett ryggmärgsvätska, 

bröstmjölk och utandningsluft. Det sistnämnda är som det nämnts tidigare den mest 

fördelaktiga provtagningsteknik som finns. Man kan direkt på plats bestämma om någon har 

överskridit gränsen för hur mycket alkohol som man får ha i kroppen vid förande av 

motorfordon, samt effektivare trafikkontroller och större tidsbesparingar.37 

 

För att kunna bevisa hur stor alkoholkoncentrationen i utandningsluften är, måste man 

använda sig av ett bevisinstrument (FAP 333-2). Det som används i bland annat Sverige 

kallas Evidenzer, den tidigare versionen är Intoxilyzer. Instrumentet består av en mätenhet 

                                                
33 SKL-rapport 2003:1, Alkoholbestämning i utandningsluft och blod för rättsligt bruk, sid 7-8  
34 Ibid, sid.7 
35 Ibid, sid.7 
36 SKL-rapport 2003:1, Alkoholbestämning i utandningsluft och blod för rättsligt bruk, sid 7-8  
37 Ibid, sid.8 
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som är kopplad till en dator vid provtagning och kan användas både mobilt och stationärt. I 

datorn finns särskilda program som gör det möjligt för Evidenzer att genomföra diverse 

beräkningar. Den lagrar även mätdata och personuppgifter som överförs till en central 

databas i samband med att man gör en kontroll av enhetens mätnoggrannhet.  

 

Programmen ger också provtagaren anvisningar hur han/hon ska gå tillväga och slutligen 

presenteras samtliga mätningar av data på både bildskärmen och i utskriftsformat. Kontrollen 

görs med de intervall som rikspolisstyrelsen bestämmer. Kontrollen skall utföras av en polis 

som är utbildad till lägst instruktör. För att få använda systemet bevisinstrument måste polis 

ha särskild utbildning med godkänt resultat. Systemet är framtaget för att automatiskt 

behandla personuppgifter, tekniska data och uppgifter för statistik som är avsedd prov tagna 

enligt LAU 1 §. Den centrala databas som ingår i systemet hanterar, som nämnts i förra 

stycket, behörighetskontroller, ge underlag för fortlöpande processkontroll och 

sakkunnigutlåtande, samt att planera och göra uppföljningar. Ändamålet med instrumentet är 

att vid misstanke om brott enligt LAU 1 §, säkra bevisningen och underlätta handläggningen 

i sådana brott.38 

 
 
 

 
 
 
 
Bild 3. Instrumentet Evidenzer kopplat till en dator. 
 

2.5.2 Bevisinstrumentet 
 
I 2 § (FAP 333-2) går det bland annat läsa att: ”Med bevisprov avses ett 

alkoholutandningsprov som tas med bevisinstrument för att användas som bevismedel. Ett 

bevisprov består av två godkända delprov”. Ett bevisprov med Evidenzer fungerar så att den 

misstänkte personen blåser i inblåsningsslangen, utandningen ska vara jämn och konstant i 

några sekunder. Därefter analyserar Evidenzer alkoholkoncentrationen i utandningsluften 

med hjälp av en bestämd IR (infraröd)-strålning. Under tiden som systemet analyserar det 

första provet kan provtagaren börja fylla i ett polisrapportformulär i datorn. Efter cirka fem 

minuter är det återigen dags för den misstänkte att blåsa. Utandningsprov två går till på 

samma sätt som det första provet. Efter att det andra provet är gjort analyserar Evidenzer 

återigen utandningen och lämnar sedan ett medelvärde på de båda proven. Efter att 

                                                
38 FAP 333-2 
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bevisprovet godkänts av systemet, skrivs protokollet ut. Resultaten på de två delproven, 

medelvärdet samt säkerhetsavdraget redovisas. Protokollet används sedan i den juridiska 

rättssaken.39   

2.5.3 Blod och utandningsluft (promille och mg/L) 
 
En del alkohol förloras vid utandningsluft. Anledningen till att alkoholkoncentrationen 

minskar är framför allt att man andas in luft som är alkoholfri och att inandningsluften är 

kallare än den som finns i lungorna.40 Berusningsgraden mellan 1,0 promille alkohol i blodet 

och 0,5 milligram liter utandningsluft är densamma enligt lagens mening. För att beskriva 

förhållandet i blodet med utandningsluften kan man säga att det är 2 000:1. Denna siffra är 

dock lite för låg. Den egentliga siffran ligger närmare 2 300:1. Anledningen till att man har 

förenklat detta är att man ska kunna säga att milligramangivelsen alltid ska vara hälften av 

vad promilleangivelsen blir. Effekten blir att det är något mer fördelaktigt för den misstänkte 

att ge bevisprovet via luft istället för blodprov. Dessutom är säkerhetsavdraget något större 

på luftprov än med ett blodprov.41 Avdraget för bevisprov på luft är 0,07 mg/l och för 

blodprov 0,06 promille.42  

2.5.4 Nackdelar med Evidenzer som bevisinstrument 

2.5.4.1 Felkällor 

En faktor som alltid påverkar resultatet av ett alkoholutandningsprov är hur stor andel av den 

luftvolym som kommer in i instrumentet. Det skall vara minst 1,5 liter för att inte resultatet 

skall vara för lågt, men det kan aldrig bli för stor luftmängd. Alkoholhalten i munnen kan 

tillfälligt vara högre än normalt (s.k. munalkohol) i jämförelse med blodalkoholhalten. För att 

motverka detta finns det en observationstid på 15 minuter före bevisprovet, för att 

munalkoholen ska hinna försvinna. Observationstiden kommer dock att försvinna inom kort, 

då dagens Evidenzer klarar av att detektera munalkohol genom så kallad kurvanalys, samt att 

den genomför två delprov som tas med 5-8 minuters mellanrum. Detta gör att mobila 

bevisprov underlättas.43 

Evidenzerns IR-filter tillsammans med andra funktioner och avdrag, gör att risken för 

otillåten höjning av resultatet från störande ämnen är mycket låg. Även mediciners påverkan 

på alkoholutandningsprov har ifrågasatts. Det man kan säga är att endast om ett läkemedel 

innehåller alkohol (etanol), kan användningen av detta höja koncentrationen av alkohol i 
                                                
39 Andersson Lars, kontrollenheten SKL i bearbetning av Catarina Bergman 
40 SKL-rapport 2003:1, Alkoholbestämning i utandningsluft och blod för rättsligt bruk, sid 17 
41 Fuhrman, Håkan, ”Trafiknykterhetsbrott- en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder”, 2004, s 14 
42 http://www.vv.se/filer/21850/Trafiknykter.pdf 
43 SKL-rapport 2003:1, Alkoholbestämning i utandningsluft och blod för rättsligt bruk, sid 28 
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blod, urin eller utandningsluft. Är läkemedel i tablettform kan det inte innehålla alkohol, men 

däremot i flytande form, t.ex. en del hostmediciner och vitaminer, se tabell 1. 

     Tabell 1. Exempel på läkemedel som förekommit i rattfyllerimål.  

Medicin Typ Alkoholhalt 

Cocillana-Etyfin Hostdämpande medel 13 volymprocent 

Cosylan Hostdämpande medel 4,6 volymprocent 

Malvitona Vitaminpreparat 20 volymprocent 

Mollipect Hostdämpande medel 3,8 volymprocent 

Nipaxon Hostdämpande medel 0,26 volymprocent 

Vitatonin Vitaminpreparat 12,7 volymprocent 

Att man blandar alkohol och läkemedel kan göra att man får en mycket kraftigare påverkan 

än alkohol och läkemedel var för sig. Men kombinationen av dessa gör inte att 

alkoholkoncentrationen i blod och utandningsluft blir förhöjd. Antabuspreparat som ibland 

missbrukare tar för sitt missbruk, påverkar inte heller resultatet av utandningsprovet. 

Däremot skiljer Evidenzer på alkohol och det ämne som utandningsluften kan innehålla på de 

personer som intagit alkohol under antabusbehandling.44  

2.5.4.2 Försök med likörpraliner 

Det händer att personer som blivit misstänkta för rattfylleribrott påstår att dom intagit ex. 

hostmedicin. Men det finns ett exempel på då personen hävdat att det berodde på hon ätit två 

påsar likörpraliner. Detta har då undersökts (Lotta Hylén, Jones A W) för att se om det finns 

någon möjlighet att uppnå någon alkoholhalt i blod eller utandningsluft efter att ha ätit 

likörpraliner. Det man först gjorde var att kolla alkoholhalten i pralinerna. Resultatet visade 

att innehållet i en likörpralin var 0,2 gram ren etanol eller 10 viktsprocent. Och 14 stycken 

praliner innehåller då 2,8 gram ren etanol, en lättöl innehåller 5,5 gram. Detta innebär att 

man måste få i sig nästan 30 stycken för att motsvara innehållet i en lättöl. Att då kunna äta 

sig rattfull genom likörpraliner verkar vara omöjligt.45 

Det har även gjorts test på om det kan ge utslag i ett alkoholutandningstest. Tre personer fick 

äta två stycken praliner och sedan blåsa i ett kvantitativt alkoholutandningsinstrument under 

totalt 10 minuter. Resultatet blev att samtliga tre personer fick positiva resultat efter en 

                                                
44 SKL-rapport 2003:1, Alkoholbestämning i utandningsluft och blod för rättsligt bruk, sid. 29 
45 Hylén L, Jones A. Likörpraliner ger utslag vid polisens alkotest. Läkartidningen 1999;96:997-8. 
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minut, men efter 10 minuter var alkoholen borta från munnen. Man kan alltså få utslag på 

alkoholtesten om man intar pralinerna just innan provet. Det går dock inte att uppnå gränsen 

för rattfylleribrott (0,1 milligram per liter luft).46 

2.5.4.3 Snusförsök 

Ett annat sätt att komma undan rattfylleribrott är att påstå att man har haft snus i munnen vid 

provtillfället och hävda att resultatet ska ogiltigförklaras. En friande rattfylleridom (Nedre 

Romerike herredsrett, Sak nr 00-00745 M) finns från Norge för några år sedan. Personen 

hade testats med det norska bevisinstrumentet Intoxilyzer 5000N och godkänt prov på 0,304 

milligram alkohol per liter luft rapporterades. Han hävdade att snuset hade förhöjt 

provtagningsvärdet. Då fanns det inget entydigt svar på frågan om snuset inverkan på 

resultatet.47  

Efter denna händelse gjordes praktiska försök för att se om det påverkar resultatet. Tio 

personer deltog, samtliga var vana snusare. Man använde sig av Sveriges Intoxilyzer 5000S 

för att analysera. Efter att ha kontrollerat att ingen hade druckit alkohol, placerade personerna 

en portionspåse snus under överläppen. Efter två minuter lämnade man utandningsprov och 

samtliga blåste 0,00 milligram. Sedan fick dom skölja munnen med alkohol för att se om det 

hade någon inverkan på resultatet. Utandningsprov gjordes under tio minuter, med två 

minuters mellanrum. Kontrollförsök gjordes även med personer utan snus, men med 

munsköljning. I början visade proven på alkoholkoncentration, men efter tio minuter visade 

det också 0,00 milligram. Det var ingen skillnad i resultatet med eller utan snus. Slutsatsen 

visar alltså på att snuset inte avger några ämnen som kan ge utslag på bevisinstrumentet.48  

2.5.4.4 Utandningsluft 

 
Det som är viktigt att tänka på när prov av utandningsluften med Evidenzer utförs, är att en 

låg kroppstemperatur inverkar positivt för den misstänkte. Effekten av detta kan bli att 

luftalkoholkoncentrationen minskar upp till 10 %. För att förhindra detta är det betydelsefullt 

att den misstänkte får sitta inne i värmen en stund för att få tillbaka normal kroppstemperatur, 

om det är kallt utomhus. En annan väsentlig sak är att se till så den misstänkte inte 

hyperventilerar, det vill säga, djupa in- och utandningar, innan provet tags. Effekten av detta 

                                                
46 Hylén L, Jones A. Likörpraliner ger utslag vid polisens alkotest. Läkartidningen 1999;96:997-8. 
47 Wayne J, Andersson L, Berglund K, Bergman C. Snus ger ingen inverkan på alkoholutandningsprov. Kort rapport.   
Läkartidningen 2001;98:3034. 
48 Wayne J, Andersson L, Berglund K, Bergman C. Snus ger ingen inverkan på alkoholutandningsprov. Kort rapport.   
Läkartidningen 2001;98:3034. 
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leder till att alkoholkoncentrationen kan sänkas med upp till 20 % jämfört med om personen 

andas normalt.49  

2.5.5 Fördelar med Evidenzer som bevisinstrument 
 
Några av fördelarna med att ha Evidenzer mobilt är att bevisprovet kan göras direkt ute vid 

vägen. Man slipper på så sätt att transportera in den misstänkte till Polisstationen för 

provtagning. En annan fördel är att man omedelbart ser alkoholhalten på den misstänkte, 

vilket innebär att körkortet kan tas direkt på platsen om värdena är sådana att körkortet får 

omhändertas. Dessutom kan Polisen slutföra förundersökningsprotokollet direkt på plats.50 

2.6 Tillämpning av rattfylleri lagstiftning 
 
Om ett farligt föremål skäligen kan antas vara förverkat enligt Brottsbalken kapitel 36:3 § får 

det tas i beslag av polisman. De har visat sig att polisen tillfälligt omhändertar egendom i 

syfte att förhindra brott, de huvudsakliga tillfällen detta sker är då polisen tillfälligt tar ifrån 

en berusad person dennes bilnycklar då det föreligger misstanke om trafiknykterhetsbrott 

eller vid omhändertagande på grund av berusning. Det har inte funnits någon tydlig 

lagstiftning som givit polisen befogenhet att i särskilda fall tillfälligt omhänderta egendom. 

 

Det framkommer av polisrättsutredningen att sådana ingripanden visar sig vara ett effektivt 

sätt att förhindra trafiknykterhetsbrott och därigenom också olyckor. Detta talar för att 

tillfälliga omhändertaganden borde få förekomma i dessa fall. JO (justitieombudsman) 

påpekade i sitt remissvar att en regel av det slag som utredningen föreslår fyller en viktig 

funktion i det praktiska polisarbetet. JO säger också att det är viktigt att nuvarande praxis på 

de tillfällen när polisen tar hand om rattfyllerimisstänktas bilnycklar får ett uttryckligt lagstöd 

och samtidigt inskränks med sådana begränsningar att den misstänktes rättssäkerhet 

förbereds ett betryggande skydd. Den som kör påverkad av alkohol eller andra droger utsätter 

inte bara sitt eget liv för allvarlig fara utan även alla andra i dennes omgivning för samma 

fara. Statistik från vägverket och BRÅ visar att det finns starka skäl att företa ytterligare 

åtgärder för att förhindra att personer kör under påverkan av alkohol eller andra droger. 

(Prop.2003/04:159) 

 

Den möjlighet som funnits att beslagta fordon har varit, Rättegångsbalken 27:1 § - själva 

beslaget, BrB 36:3- förverkande och Trafikbrottslagen (TBL) 7§ - där ett fordon som använts 

vid brott mot TBL förklaras förverkat och då tas i beslag. I praxis har det menats att det krävs 
                                                
49 SKL-rapport 2003:1, Alkoholbestämning i utandningsluft och blod för rättsligt bruk, sid 17-18 
50 http://www.polisen.se/inter/nodeid=11723&pageversion=1.html  
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flera relativt närliggande domar för att ett tillräckligt säkert antagande skall kunna göra att 

brott kommer att begås i framtiden. Föremålet som tas i beslag skall alltså anses förverkat för 

att få tas i beslag.  

 

Den nya lagstiftningen Polislagen 24: a-d § ger möjlighet för polisen att tillfälligt få 

omhänderta egendom, vilket är ett steg i rätt riktning i arbetet mot rattfylleri. Den nya 

regleringen syftar till att på ett enkelt sätt omedelbart kunna förhindra ett stundande 

trafiknykterhetsbrott genom att endast tillfälligt omhänderta i första hand fordonsnycklar. I 

dessa fall är det alltså inte frågan om ett permanent omhändertagande som förverkande består 

av. Bestämmelsen avgränsas till fall där ett tillfälligt omhändertagande kan förhindra brott 

enligt 4 eller 4a § lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). (Prop.2003/04:159,3) 

 

Vid vissa tillfällen kan det finnas situationer där det kan bli fråga om att istället omhänderta 

själva fordonet. Ett exempel på det kan vara då det finns skäl att tro att den berusade 

personen har tillgång till nycklarna men polisen inte kan hitta dem. För att egendom ska få 

beslagtas skall det finnas konkreta omständigheter som pekar på att en person kan komma att 

göra sig skyldig till ett trafiknykterhetsbrott. Den berörda personen skall uppträda på ett 

sådant sätt att han eller hon framstår som påverkad av alkohol eller andra droger. Dessutom 

skall situationen vara sådan att det kan antas att det finns risk för att denne kommer att köra 

det aktuella fordonet. (Prop.2003/04:159) 

 

Om en person som just lämnat blodprov och är misstänkt för rattfylleri beter sig på ett sådant 

sätt att det finns anledning att tro att denne kommer att köra direkt efter provtagningen kan 

polisen beslagta nycklarna enligt PL 24 §. I motsvarighet med vad som gäller i all annan 

polisverksamhet skall behovs- respektive proportionalitetsprinciperna beaktas när ett beslut 

om tillfälligt omhändertagande av egendom fattas. I polislagens 8 § finns dessa principer 

reglerade. Innan ett beslut fattas kring detta bör därför polisen först kontrollera om risken för 

brott kan undanröjas på något annat mindre ingripande sätt. Ett exempel på vad polisen bör 

göra innan de omhänderta nycklarna av en berusad person är att ta reda på om någon annan 

person omedelbart kan komma och hämta fordonet. (Prop.2003/04:159) 

 

Polisen har själva påpekat att det inte är ovanligt att en berusad förare i anslutning till ett 

ingripande stoppar på sig bilnycklarna eller gömmer dem i bilen. Med den förkunskapen 

finns det anledning att överväga polisens möjlighet att kroppsvisitera en person i syfte att leta 

efter föremål som kan tillfälligt omhändertas enligt PL 24a §, där finns också möjligheten att 

söka efter sådana föremål i fordon. Med kroppsvisitation menas undersökning av annans 



Fördjupningsarbete  
 

Auoja, Classon & Ramstedt 
2005 

20

kläder eller det som personen i övrigt bär på/med sig, av paket, väskor eller andra föremål 

som personen har med sig. (Prop.2003/04:159) 

 

I Regeringsformens 2: a kapitel 6 § regleras varje individs skydd mot kroppsvisitation, 

husrannsakan och annan liknande inkräktanden. Det finns reglerat om kroppsvisitation vid 

utredning av brott i Rättgångsbalkens 28 kap och även i Polislagens 20: e §. Det fanns 

tidigare ingen lagstiftning som tydligt gjorde det möjligt för polisen att företa 

kroppsvisitation eller husrannsakan i bil i samband med brott mot TBL 4-4a §. Tidigare 

stadganden om kroppsvisitation och möjligheter att bereda sig tillträde till utrymmen för att 

eftersöka föremål var alltså inte formulerade till de situationerna som avses.  

 

Genom den nya lagstiftningen i polislagen ges polisen möjlighet att företa kroppsvisitation 

eller söka igenom bilen då det bedöms nödvändigt för att kunna finna egendomen. I det fall 

där omhändertagandet avser bilnycklar bör utgångspunkten vara att fordonet ska lämnas kvar 

på den plats där ingripandet gjordes. Polis på plats bör också företa skäliga åtgärder för att 

undvika att fordonet skadas, tillexempel ska polisen förvissa sig om att fordonet är låst och 

eventuellt flytta fordonet om det utgör en trafikfara. Omhändertagen egendom skall 

återlämnas så fort omhändertagandet inte längre behövs för att målet med åtgärden skall 

åstadkommas. (Prop.2003/04:159) 

 

Ett omhändertagande av egendom är begränsat till 24 timmar och upphör därefter att gälla 

och då skall egendomen återlämnas, om den person som ska hämta ut egendomen är 

påverkad av alkohol eller annan drog finns det inget som hindrar att ett nytt beslut om 

omhändertagande av egendom fattas. I samband med att den nya lagstiftningen PL 24: a-d § 

trädde i kraft, kom även tillägg i Lagen om förfarande med förverkad egendom och hittegods 

(1974:1066). Där tillkom 2a § samt förändringar i  1,7,8,10,11 §§ gjordes för att kunna 

tillämpa den i stöd av PL 24a och 24 d. 

 

Det har även tillkommit ett tillägg i TBL 7 § andra stycket, där möjligheten för ett tillfälligt 

omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott hänvisas till Polislagen. 

Det möjliggör ett tillfälligt omhändertagande istället för att egendomen ska anses förverkade 

enligt TBL 7 § 1:a stycket. (Prop2003/04:159) 

 

Om egendom inte hämtas ut finns det två möjligheter, den kan förstöras eller säljas för 

Statens räkning. För att egendom skall få förstöras eller säljas krävs att Polisen delger den 
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vars egendom omhändertagits att omhändertagandet upphört och att egendomen finns att 

hämta inom en viss tid och om den inte hämtas ut kan det komma att förstöras eller säljas.  

(Prop: 2003/04:159) 
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3. Resultat 
 

 detta kapitel redovisar vi vårt resultat utifrån de intervjuer som vi gjort med Polisen i 

Skellefteå kommun och Carina Bergman på SKL. Vi har intervjuat tre trafikpoliser 

samt en Polis från ordningsavdelningen i Skellefteå. För att få en röd tråd i arbetet har vi, så 

långt vi ansett det motiverat, använt samma rubriker i resultatet som i teoriavsnittet.  

3.1 Val av kontrollplatser 
 
Vid frågor angående Polisens val av kontrollplatser så svarade en av ordningspoliserna att det 

var en rad saker man kan tänka på. Bland annat så berättade Polisen att man inte ska ha en 

kontroll i närheten av en korsning av den orsaken att den som ska stoppas då får en möjlighet 

att köra en annan väg. Inte heller på långa raksträckor ska kontroller sättas upp eftersom den 

kan synas på långt håll och på så sätt har föraren en möjlighet att vända. När det gäller 

riktade LAU- kontroller, så berättar både trafikpoliserna och ordningspolisen att de har 

kontroller utanför systembolaget, främst under lördag och måndag förmiddagar. Anledningen 

till detta är att det är då ”problemdrickarna” ofta bunkrar upp förrådet av alkohol.  

 

Trafikpoliserna berättade även att de brukar ha riktade kontroller mot bensinstationer. Man 

använder sig av också av ”mängd” blås, vilket innebär att dom stoppar så många som möjligt 

för att få göra utandningsprov. I dessa fall syns man bland allmänheten. Taktiken som 

Polisen använder sig av vid LAU- kontroll är att de stoppar fordonen så att de hamnar bakom 

Polisens egna fordon. På så sätt kan Polisen snabbt köra efter en eventuell smittare, men man 

har oftast även en motorcykel som passar längre fram. 

3.1.1 Vem kör onykter? 
 
Enligt två av polismännen som intervjuats framkom det att den grupp som är det största 

problemet i Skellefteå, när det gäller rattfylleribrott är män i åldrarna 45 – 80 år. Men att 

kvinnorna också är på frammarsch. Dessa två polismän berättade även att Skellefteå inte är 

representativt med resten av Sverige när det gäller gruppen 18 – 25 år. De menade att 

statistiken över hur många rattfylleribrott som begås av den åldersgruppen är klart under 

genomsnittet. De uppskattade det till cirka 10 % lägre. 

I 
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3.2 Säkerhet vid vägen 

 
När det gäller frågorna angående säkerheten berättar Polisen vid ordningsenheten att de 

brukar se till att alltid använda reflexväst. De använder dessutom helst en väst med lång ärm. 

Det som var väldigt viktigt att tänka på enligt en av Poliserna var att alltid ha uppsikt på 

motsatt körbana. Anledningen till detta är att Polisen vid eventuell omkörning på den 

motsatta körbanan ska hinna försätta sig i säkerhet. Vid kontroller i mörker berättade Polisen 

även att de använder sig av lampa vid stopp av fordonen samt att de väljer en kontrollplats 

som är upplyst av vägbelysning. Det finns även möjlighet till att sänka hastigheten vid den 

vägsträcka som man har kontrollerna på. Då meddelar man länskommunikationscentralen 

och dom upprättar en händelserapport. Man kan då även rapportera fortkörare på 

vägsträckan.  

3.3 Provtagning på fordonsförare 
 
Både trafik och ordningspolisen berättade att sållningsprovet går till på så sätt att föraren av 

fordonet som stannats får blåsa i sållningsinstrumentet, Lion SD 400. Personen ifråga ska 

blåsa i instrumentet i några sekunder. Därefter analyseras resultatet och visar antingen POS 

eller NEG. Det som kan påverka ett utandningsprov är till exempel munspray och 

likörpraliner. Skulle detta ske och att man får vetskap om att personen har intagit något av 

detta, väntar man 5 minuter och tar sedan ett nytt prov. Snus påverkar inte provet på något 

sätt, mer än att det kan bli tätt i röret.  

 

Vid misstanke om att föraren är påverkad av något annat än alkohol kan en 

ögonundersökning göras för att förstärka misstanken. Denna går till så att Polisen använder 

sig av vissa hjälpmedel för att kontrollera ögonens rörelser samt pupillens storlek och 

reaktion. Dessa hjälpmedel kan vara: ficklampa, pupillometer, penna med mera. Skulle 

misstanken kvarstå får Polisen medtaga föraren för provtagning.   

3.4 Evidenzer som bevisinstrument 

3.4.1 Nackdelar med Evidenzer som bevisinstrument 
 
Nackdelar med instrumentet är bland annat att temperaturen i bilen måste vara mellan +10 - 

+35 grader Celsius för att man ska kunna ta ett bevisprov. Ett annat problem är att 

instrumentet arbetar mot hårddisken på datorn i bilen och inte mot någon server. Detta 

innebär att vid ett eventuellt datahaveri finns ingen backup.  
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3.4.2 Fördelar med Evidenzer som bevisinstrument 
 
Den stora fördelen med mobil Evidenzer är att man kan göra allting klart på plats. 

Förundersökningen med alla blanketter skrivs färdigt och den misstänkte får även reda på 

vilket värde som provet visat. Dessutom så berättade trafikpoliserna att det är tids- samt 

resursbesparande när man använder sig av den mobila Evidenzer. Polisen behöver inte köra 

flera mil för provtagning eftersom den kan utföra den direkt på plats. Skulle den misstänkte 

ha munalkohol skall man vänta 15 minuter innan man gör ett bevisprov. Men Polisen säger 

att detta kommer att försvinna på sikt, då Evidenzer klarar att känna av detta. Man säger 

också att säkerhetsavdraget på bevisinstrumentet kommer att sänkas till samma nivå som 

blodprovet. 

3.5 Omhändertagande och förverkande  
 
Trafikpolisen har inte använt sig av PL 24 § ännu. Men man säger att varje situation måste 

bedömas var för sig. Tidigare lämnade man oftast igen nycklarna till den misstänkte. Då 

personen oftast är i ett chocktillstånd brukar de dock lyssna på vad polisen säger. Antingen 

kommer frun eller så återkommer dom själva och hämtar bilen när alkoholen har lämnat 

kroppen.  

 

Ordningspolisen däremot har använt sig av den nya lagstiftningen PL 24 § vid ett tjugotal 

tillfällen. Polisen tycker det är väldigt bra att få tillgång till att omhänderta nyckeln från 

fordonsföraren. Omhändertagandet av nyckeln gäller i 24 timmar. Innan PL 24 § trädde 

ikraft, så berättade Polisen vid ordningsavdelningen samma som trafikpoliserna, alltså att de 

var tvungna att lämna tillbaka nycklarna till fordonsföraren. Däremot brukade de i vissa fall 

ha uppsikt på förarens fordon efter att han/hon fått tillbaka nyckeln. Detta för att förhindra att 

föraren körde iväg med fordonet. 

 

TBL 7 § är ett lagrum som Polisen tycker är svår att använda sig av. Dels beroende av att det 

krävs stora utrymmen för att förvara bilarna och dels att åklagarna helst inte vill förverka 

bilarna. Detta gör att de känner en dålig motivation till att ta bilen i förebyggande syfte.  
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3.6 Resultatsammanfattning 
 
När Polisen i Skellefteå väljer kontrollplatser har de en rad saker i åtanke. Bland annat 

upprättar de aldrig en kontroll i närheten av en korsning så att förarna har en möjlighet att 

vända. De väljer heller inte att ha kontroller på långa raksträckor då det kan synas på långt 

håll och föraren har en möjlighet att vända. Under lördagar och måndagar har Polisen ofta 

kontroller utanför systembolag, av den anledningen att ”problemdrickarna” ofta fyller på 

lagret under dessa tider. För att ha en hög säkerhet vid kontrollerna använder Polisen 

reflexvästar. En annan viktig säkerhetsaspekt är att alltid ha uppsikt på motsatt körbana, detta 

för att Polisen vid en eventuell omkörning ska hinna försätta sig i säkerhet. När Polisen utför 

kontroller på kvällstid, i mörker, använder de ficklampor när de ska stoppa fordon, samt att 

de väljer kontrollplatser som är upplysta av vägbelysning. Den grupp som är det största 

problemet i Skellefteå, enligt Polisen, är män i åldrarna 45-80 år, men även kvinnorna är på 

frammarsch. När Polisen stoppat en bil vid en trafiknykterhetskontroll får föraren blåsa i ett 

sållningsinstrument, Lion SD 400. Resultatet visar därefter antingen POS eller NEG. 

Munspray och likörpraliner kan påverka utandningsprovet och skulle detta ske får föraren 

vänta 5 minuter och sedan blåsa igen. Vid misstanke om att föraren är påverkad av annat än 

alkohol kan en ögonundersökning göras. Polisen använder då hjälpmedel för att kontrollera 

ögonens rörelser samt pupillens storlek med hjälp av en penna, ficklampa, pupillometer och 

så vidare. Skulle misstanken kvarstå får Polisen ta med föraren för provtagning. 

 

I Sverige används ett instrument som kallas Evidenzer, detta används för att bevisa hur stor 

alkoholkoncentrationen är i utandningsluften. Några nackdelar med bevisinstrumentet är att 

temperaturen i bilen måste vara mellan + 10 - + 35 grader Celsius för att man ska kunna ta ett 

bevisprov. En annan nackdel är att Evidenzer arbetar mot hårddisken på datorn i bilen och 

inte mot någon server, vilket ställer till det om det blir något datahaveri. 

 

Den stora fördelen med mobil Evidenzer är att man kan göra allting klart på plats. 

Förundersökningen med alla blanketter skrivs färdigt och den misstänkte får även reda på 

vilket värde som provet visat. Det är dessutom tids- och resursbesparande. Polisen behöver 

heller inte köra flera mil för provtagning eftersom den kan utföras direkt på plats.
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4. Diskussion 
 

 detta kapitel har vi valt att jämföra det teoretiska med det ”praktiska”. Alltså det som 

står skrivet i exempelvis rapporter och förordningar med de intervjuer som vi har gjort 

med Polisen. Tillsammans med detta har vi fört en diskussion kring några av avsnitten och 

gett en del nya idéer.   

 

Enligt de instruktioner som finns för Polisen skall en lämplig kontrollplats utses i förväg. När 

man väljer ut en sådan plats bör man tänka på bland annat: siktförhållanden och val av plats 

där fordonsstoppet görs. Dessutom ska man tänka på sin egen säkerhet. De kontroller som 

Polisen använder sig av är bland annat: riktade LAU- kontroller samt slumpmässiga LAU- 

kontroller. Statistiken säger att en ökning med 100 000 utandningsprov skulle rädda 3-4 

människoliv. Vid intervjun berättade Polisen att vid val av kontrollplats bör man tänka på att 

inte sätta upp kontrollerna på långa raksträckor eller i närheten av korsningar. Detta eftersom 

föraren inte ska kunna få möjlighet att köra en annan väg. Reflexväst ska alltid användas och 

vid mörker väljer man en plats som är upplyst av vägbelysning. Polisen berättade vidare 

riktade LAU- kontroller framförallt görs utanför systembolaget under lördag samt måndag 

förmiddagar. Slumpmässiga LAU- kontroller görs också främst för att synas ute bland 

allmänheten. Det vi tycker bör göras är att Polisen satsar mer på riktade kontroller på ställen 

där man i förväg vet att förare kör onyktra, som till exempel systembolag och bensinstationer. 

Man bör även lägga ner mer resurser på att analysera vilka ställen som bör prioriteras samt att 

öka antalet sållningsprov. Angående säkerheten anser vi att det är viktigt att alltid vara 

”mentalt” förbered på grund av den utsatthet som man befinner sig i trafiken. 

 
Enligt lagar och förordningar får Polisen utföra utandningsprov på förare av motordrivna 

fordon. Instrumentet visar endast om provet överstiger ett bestämt värde, men inte vad värdet 

är. Skulle föraren misstänkas vara påverkat av något annat än alkohol får en 

ögonundersökning göras. Polisen tycker att sållningsinstrument borde visa resultatvärdet 

direkt i displayen. När det gäller ögonundersökningen måste det finnas en misstanke mot 

föraren för att få utföra denna. Enligt vår mening så håller vi med om vad Polisen säger 

angående att sållningsinstrumentet borde visa resultatvärdet. Om föraren ligger under straffbar 

gräns, men har alkohol i utandningsluften, skulle Polisen kunna informera om detta. Det 

skulle då innebära att föraren fick vetskap om detta och olämpligheten att köra fordonet. När 

det gäller ögonundersökningen tycker vi att den borde få utföras rutinmässigt, precis som med 

I 
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alkoholutandningsproven. Detta tror vi skulle innebära att fler påverkade förare skulle 

upptäckas.  

 
I teorin kan man läsa att fördelar med att ha Evidenzer som ett bevisinstrument är bland annat 

att man slipper medtaga föraren till blodprovstagning. Det innebär att provet kan utföras 

direkt och att förundersökningen kan slutföras på plats. Nackdelen med att ta bevisprov via 

luft istället för blodprov är att säkerhetsavdraget är nästan dubbelt så stort på luftprov som vid 

blodprov. Enligt Polisen finns nästan bara fördelar med Evidenzer. De menar att instrumentet 

är både tids- och resurssparande, exempelvis behöver man inte åka flera mil för att utföra en 

provtagning. De tycker även att, precis som teorin säger, det är fördelaktigt att kunna slutföra 

förundersökningen direkt. Man säger också att säkerhetsavdraget kommer att sänkas till 

samma nivå som blodprovet. En av nackdelarna är dock enligt Polisen att instrumentet inte 

arbetar mot en server, utan mot datorns egen hårddisk. Precis som både teorin och Polisen 

säger, håller vi med om att det nästan bara finns fördelar med Evidenzer. En annan fördel som 

vi ser är att man får större effektivitetsvinst. Med det menar vi att om Polisen slipper åka in 

för provtagning, finns man kvar på plats och kan stoppa fler bilar. Att sänka säkerhetsavdraget 

på luftprov är ett steg i rätt riktning tycker vi. Men om man dessutom sänker värdet på 

straffbar gräns till 0,00, precis som för drogpåverkan, tror vi att det skulle skicka en signal till 

allmänheten att det inte är acceptabelt att köra med någon som helst alkohol i kroppen. Den 

enda nackdel vi kan komma på när det gäller Evidenzer, är att den inte kan utrustas i alla 

fordon eftersom den kräver en viss typ av klimat. Men vi tror dock att inom en rimlig tid 

kommer det att finnas ett instrument som kan användas överallt.        

 
Den lagen PL 24 § säger att Polisen har rätt att tillfälligt omhänderta fordonsnycklar eller i 

vissa fall även fordonet, för att förhindra rattfylleribrott. I TBL 7 § framgår det att ett fordon 

kan förverkas i förebyggande syfte om samma förare använts sig av fordonet i brottslig 

gärning ett flertal gånger. Polisen tycker att den nya polislagen fungerar väldigt bra. Tidigare 

var man tvungen att återlämna nycklarna efter att provtagningen avslutats. Det man ibland 

gjorde för att säkerhetsställa att personen inte körde vidare direkt efter provet, var att 

patrullera förbi där fordonet var uppställt. När det gäller förverkandet är det dock stor skillnad 

på hur den tillämpas från län till län, beroende på hur åklagarna beslutar. Polisen menar också 

att på grund av utrymmesskäl kan vara svårt att ta fordon i beslag. När det gäller den nya 

polislagen tycker vi att det är ett bra komplement till TBL 7 §. Dels är det inte lika 

utrymmeskrävande som TBL, då omhändertagandet endast är tillfälligt, och dels krävs det 
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inte att det är en upprepad brottslig gärning. Ett pedagogiskt värde kan vara att man inte direkt 

behöver lämna ut nycklarna, utan att personen får återkomma efter tillnyktring. Detta skulle 

kunna innebära att personen känner en större ånger, istället för att få tillbaka nycklarna, då 

denne fortfarande är berusad. När det gäller frågan om förverkande tycker vi att man borde 

vara hårdare i sina beslut. Vi tror att om man skulle förverka fordonen för de personer som 

upprepade gånger åkt fast för rattfylleribrott, får svårare att begå nya brott. Det innebär att 

dom måste inskaffa nya fordon och kan bli en alltför stor kostnad.  
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Frågeformulär till Polisen i Skellefteå, 2005-05-18 
 
Säkerhet vid vägen  
 
• Vilken typ av klädsel använder ni? 
• Används någon utrustning? 
• Hur står ni placerade på vägbanan vid fordonsstopp?  
• Finns det andra hjälpmedel för att uppnå säkerhet vid fordonsstopp? 
 
Val av kontrollplatser 
 
• Är det något speciellt ni tänker på vid val av kontrollplatser? 
• Vad har ni för åtgärder vid eventuella smittare? 
• Vad har ni för olika kontroller? 
• Var? 

 
Provtagning på fordonsförare 
 
• Hur går ett utandningsprov till? 
• Vad tycker ni om att sållningsinstrumentet visar resultatet direkt? 
• Finns det några felkällor? 
• Vad gör ni om föraren är påverkad av något annat än alkohol? 
• Hur går ögonundersökningen till? 
• Har ni några hjälpmedel för detta? 

 
Evidenzer 
 
• Fördelar med en mobil Evidenzer? 
• Nackdelar? 
• Vad händer om någon har munalkohol? 
 
Lagstiftning kring rattfylleribrott 
 
• Hur tillämpas PL 24 §? 
• Hur fungerar den? 
• Hur gjorde ni tidigare? 
• Hur fungerar TBL 7 §? 
• Varför är den svår att använda sig av? 
• Var förvaras bilarna? 

 
Vem kör onykter 
• Vem är den typiske rattfylleristen i Skellefteå? 
• Hur är det med ungdomar? 
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Brottsbalken (1962:700) 
 

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild 

rättsverkan av brott 

3 §  

Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas 

i fråga om föremål 

 

1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i 

övrigt kan befaras komma till brottslig användning, 

2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa och 

som har påträffats under omständigheter som gav anledning att befara att de 

skulle komma till sådan användning, eller 

3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada 

på egendom och som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar 

anledning att befara att de skulle komma till sådan användning. Lag 

(1989:136). 

 

Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott  
 

4 § 

Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga 

drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 

0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till 

böter eller fängelse i högst sex månader. 

 

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en 

spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor 

mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller 

dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares 

ordination. 

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en 

spårvagn och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon 

inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om föraren är lika 

påverkad av något annat medel. 
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Första och andra styckena gäller inte förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av 

gående. Första, andra och tredje styckena gäller inte om förandet av fordonet ingår som ett 

led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken tillstånd har lämnats av 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

 
4 a § 

Är ett brott som avses i 4 § första, andra eller tredje stycket att anse som grovt, skall föraren 

dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt 

skall särskilt beaktas om 

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 

0,50 milligram per liter i utandningsluften, 

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller 

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten 

 

7 §  

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs 

för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt. 

 

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott 

finns i 24 a-24 d §§ polislagen (1984:387). Lag (2004:1031). 

 

Polislag (1984:387) 

24 a § 

Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att brott enligt 4 eller 4 a § lagen (1951:649) 

om straff för vissa trafikbrott kommer att begås, får en polisman, i syfte att förhindra brottet, 

tillfälligt omhänderta fordonsnycklar eller annat som behövs för färden eller, om så krävs, 

fordonet. Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och om det är nödvändigt för att 

söka efter sådan egendom som anges där, får en polisman  kroppsvisitera den person som kan 

komma att göra sig skyldig till brottet och genomsöka fordonet. 

 

24 b § 

En polisman som har beslutat om omhändertagande av egendom med stöd 

av 24 a § skall skyndsamt anmäla det till sin förman.  Förmannen skall 

omedelbart pröva om omhändertagandet skall bestå. 
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24 c § 

Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte längre finns skäl för detoch får inte vara 

längre än 24 timmar. 

Omhändertagen egendom skall återlämnas till den från vilken egendomen 

omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att lämna den till någon annan. 

 

24 d § 

Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört får polismyndigheten under de 

förutsättningar som anges i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och 

hittegods m.m. förstöra egendomen eller sälja den för statens räkning. Den från vilken 

egendomen omhändertogs skall snarast efter omhändertagandetdelges underrättelse om att 

egendomen kan komma att förstöras eller säljas.  Om det är känt att någon annan också 

berörs av omhändertagandet, skall även dennedelges en sådan underrättelse. 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 

 


