
Polisutbildningen vid Umeå Universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Höstterminen, 2006 
Rapport nr. 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vad sjutton ska jag göra med den här 
grejen nu då?” 

 
Stöldgods –  

handhavande vid beslag, förvar och förverkande 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sofia Creutz 

Kristina Hård af Segerstad 

 



Rapport nr. 325 
 

 2 

Abstract 
Handhavandet av stöldgods genom beslag, förvar och förverkande är något som kan verka 

självklart för erfarna utredare men som många gånger väcker frustration och frågetecken hos 

poliser som arbetar med det. Lagstiftningen runt detta kan vara svårtolkad och polisens arbete 

med detta sker på rutin. Vårt syfte är att klargöra hur lagarna används och när de ska 

tillämpas. Vi har gått igenom de lagar som är aktuella och försökt förklara och förenkla deras 

betydelse. Utifrån ett exempel från verkligheten har vi valt att belysa rapporten med 

häleribrottet som grund tillsammans med problematiken runt godtrosförvärv. Vi har även 

försökt undersöka varför det ibland blir så att ”brottslingen” får tillbaka något som kan tyckas 

vara uppenbart stöldgods. Vi tar även upp skillnaden mellan beslag och förvar samt huruvida 

stöldgods kan hävas eller förverkas. Sammanfattningsvis så visar vi hur lagarna hör ihop och 

vilka paragrafer som är användbara vid diverse tillfällen. 



Rapport nr. 325 
 

 3 

 

Innehållsförteckning 

 
1  Inledning och bakgrund _______________4 
1.1 Syfte _____________________________________ 4 

1.2 Frågeställningar ____________________________ 4 
1.3  Avgränsningar _____________________________ 5 

1.4  Tillvägagångssätt ___________________________ 5 
 

2  Begreppsförklaringar _________________6 
 

3  Teori________________________________7 
3.1 Häleriparagrafen Brottsbalken 9:6 ______________ 7 

3.2 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre______ 9 
3.3 Rättegångsbalken kap 27 – om beslag __________ 11 

3.4 Förverkande enligt Brottsbalken kap 36_________ 13 
3.5 Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. _______ 14 

3.6 Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid  
 förverkande m.m. __________________________ 16 

 

4  Resultat och diskussion _______________19 
 

Referenser _______________________________20 
Bilaga 1 _________________________________21 



Rapport nr. 325 
 

 4 

1. Inledning och bakgrund 
Vi fick idén till den här rapporten genom kontakt med poliser som uttryckte frustration över 

att beslagtaget gods, som i deras ögon var uppenbart stöldgods, lämnades tillbaka till den 

beslaget gjorts hos. Alltså gärningsmannen i deras mening. 

Vi blev nyfikna på om detta är ett utbrett problem inom polisväsendet och om så är fallet, hur 

det kommer sig samt hur man kan undvika det. 

Ärendet som ligger till grund för vårt intresse kommer från polisen i Falun och handlar om en 

platt-tv som tagits i beslag vid en husrannsakan hemma hos en person misstänkt för stöld. 

Tv:ns serienummer var bortskrapat och den misstänkte presenterade ett kvitto på tv:n som var 

uppenbart förfalskat. Trots detta så lämnades tv:n tillbaka till den misstänkte redan innan 

rättegången mot honom var avslutad. 

Detta gav upphov till mycket frustration hos de utredande polismännen och därför tycker vi 

att det kan vara intressant att försöka ta reda på om det kan vara så att poliserna själva skapar 

detta problem genom att inte utreda brottet tillräckligt noga. Eller kanske utnyttjar man inte 

lagarna för att man inte vet hur de ska användas.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att klargöra lagstiftningen runt beslagtaget gods, häleri och 

godtrosförvärv samt ta reda på vilka möjligheter som finns att hantera situationer som ovan 

genom att använda olika lagar. Hur lagarna ska hanteras tillsammans, var för sig och vilka 

lagar som gäller när.

 

1.2 Frågeställningar 

Vad är syftet med beslag? 

När ska beslag hävas? 

Vad händer med beslaget efter att det hävts? 

När ska det beslagtagna godset förverkas? 

Vilka lagar används vid respektive tillfälle? 

Hur kan vi som poliser arbeta (effektivare) för att säkerställa att beslagtaget gods lämnas ut 

till rätt person? 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom rapporten i huvudsak handlar om faktiska saker, gods, så tar vi endast upp 

häleriparagrafens första punkt, sakhäleri. 

De två andra punkterna i första stycket; vinningshäleri och fordringshäleri anser vi inte vara 

intressanta för vår rapport. Inte heller paragrafens andra stycke, som handlar om 

näringshäleri, tas upp här.  

Vidare så kommer vi inte att närmare gå in på Lag (1938:121) om hittegods även om vi 

nämner den i avsnitt 3.5. 

Vi kommer inte heller att ta upp hela Rättegångsbalkens 27 kap, utan endast de paragrafer 

som är intressanta för vår rapport. Detsamma gäller Brottsbalkens 36 kap. 

När det gäller förverkande kommer vi endast att nämna sakförverkande, som riktar sig mot 

viss egendom. Värdeförverkande som behandlas enligt RB 26 kap kommer vi inte att gå in på 

här. 

I avsnittet med lagtexter tar vi endast med de paragrafer vi anser nödvändiga för rapporten. 
 

1.4 Tillvägagångssätt 
För att kunna svara på frågeställningarna har vi studerat den väsentliga lagtexten och 

kommentarer till dessa. Vi har vidare bollat frågor och tankar med lärare och utvalda 

polismyndigheter för att få reda på hur det kan fungera i praktiken och vart problemen 

uppstår. 

De lagar vi valt att studera närmare är de som berör häleribrottet, beslagsbegreppet, 

förverkandemöjligheter, godtrosförvärv samt hantering av stöldgods. Andra lagar och regler 

har vi enbart berört som hastigast för att klargöra begreppen och förenkla betydelsen för 

läsaren. 
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2. Begreppsförklaringar 
 

Beslag – ett tvångsmedel (redskap) som polisen använder för att kunna utröna omständigheter 

om brott.  

 
Förvar – ett tillvaratagande av föremål utan känd ägare, som ger polisen tidsfrist att utreda 

vem ägaren är. Kan i slutändan resultera i förverkande eller återlämnande. 

 
Förverkande - innebär att en egendom, som pengar och saker, tvångsvis och utan ersättning 

tas ifrån ägaren eller besittaren, utan att det är frågan om böter eller skadestånd.1 Den 

förverkade egendomen kan sedan förstöras eller säljas för statens räkning. 

 

”Skälig anledning att anta” – innebär att man har hög anledning att misstänka att det 

föreligger på ett visst sätt gällande brott, men även andra företeelser. 

 

Åtalsunderlåtelse – åklagarens möjlighet att begränsa en utredning och prioritera mellan 

olika ärenden, antingen i processekonomiskt syfte för att kunna koncentrera resurserna så att 

allvarligare brottslighet i samma utredning fokuseras eller för att straffmaximum vid en 

rättegång ändå kommer att uppnås av andra åtalspunkter. Ett sådant beslut innefattar i princip 

ett konstaterande att den misstänkte har begått ett visst brott, men att åtal inte kommer att 

väckas för brottet. Regleras i RB 20:7.2 

 

FU-begränsning – innebär att en förundersökning inte inleds eller läggs ned. Sambandet med 

åtalsunderlåtelse är att om man kan förvänta sig ett senare beslut om åtalsunderlåtelse ska 

förundersökningen läggas ned. Här finns dock inget krav på att skuldfrågan är utredd. Det är 

åklagaren som beslutar även om FU-begränsning. 

 
Rekvisit - är villkor för olika brott. Det finns två olika sorters rekvisit; objektiva - som är 

handlingen samt effekten av handlingen och subjektiva - som är uppsåtet till brottet. För att ett 

brott ska anses vara begånget ska båda rekvisiten vara uppfyllda. 

                                                
1 Dahlström m fl (2001): Brott och påföljder, Bruuns bokförlag s. 459 
2 Bring, Diesen (2005): Förundersökning, Norstedts Juridik s. 420 ff. 
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3. Teori 
I den här delen presenterar vi de lagar som är aktuella för rapporten samt förklaringar av dessa 

och tolkningar av hur de ska användas. 

  

 

3.1 Häleriparagrafen – Brottsbalken 9:6 

För att kunna svara på frågeställningarna är det nödvändigt att klargöra lagstiftningen runt 

häleribrottet. Häleri är som regel en följd av en stöld så vi kommer även att förklara 

stöldbegreppet. 

Lagtexten för sakhäleri lyder: 

 

Den som 

1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något 

som är frånhänt annan genom brott  

döms för häleri till fängelse i högst två år.3 

 

Detta brott benämns alltså sakhäleri. Objektet för sakhäleri beskrivs i lagtextkommentarer 

med ordet ”något”, som innebär lösa, fysiska föremål.    

Hälerigärningen ska ha föregåtts av ett så kallat förbrott, där något blivit annan frånhänt. 

Exempel på förbrott är, som sagt, stöld. Under vissa förutsättningar är det tillräckligt att 

föremålet (godset) i fråga skäligen kan antas vara frånhänd annan genom brott. Det händer att 

den som är tilltalad för häleri i själva verket också har begått förbrottet men att det inte går att 

bevisa och därför åtalas för häleri. Det är alltså tillräckligt att det är utrett att ett brott, som 

innebär ett frånhändande av egendom föregått hälerigärningen. En förutsättning för att ett 

brott skall kunna vara ett förbrott till häleri är emellertid alltid att det avser individuellt 

bestämd egendom samt att det är ett uppsåtsbrott.4 Alltså att de objektiva och subjektiva 

rekvisiten är uppfyllda. Stöld är ett sådant brott. 

Endast saker som är föremål för äganderätt kan vara stöldobjekt och på så vis även 

häleriobjekt. Stöld är ett angrepp som riktar sig mot annans äganderätt. 

 

                                                
3 Se Bilaga 1 för fullständig lagtext. 
4 Holmqvist Lena (2000): Brottsbalken: en kommentar. D.1 (1-12 kap.): Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m. Norstedts juridik passim. 
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Ett annat, lindrigare brott som kan vara aktuellt, är häleriförseelse, BrB 9:7. Häleriförseelse 

är en straffbestämmelse för oaktsamt förfarande med stulet gods. Något förbrott behöver inte 

vara styrkt, utan det är tillräckligt att godset skäligen kan antas vara stulet. Den som inte insåg 

men hade skälig anledning att anta att brott förelåg är alltså oaktsam och kan således dömas 

för häleriförseelse. Vid bedömningen av, om i vilken utsträckning det finns anledning att 

misstänka häleriförseelse, bör beaktas under vilka förhållanden köpet gjordes. Vad man 

känner till om den som man mottar egendomen av och hur betalningen går till. 

Avsikten med bestämmelsen är inte att straffa personer som är allmänt godtrogna och blåögda 

utan för ansvar krävs att vederbörande brustit i ganska hög grad i sin aktsamhet vid köpet. Det 

ska nämnas att det vid häleriförseelse är fråga om en annan bedömning än vid godtrosförvärv, 

där det krävs en hög grad av aktsamhet.5 Till exempel kan en person som köpt stöldgods 

frikännas från ansvar för häleriförseelse, då han inte haft skälig anledning att anta att godset 

var stulet. Men han måste återlämna godset till den ursprunglige ägaren, eftersom man 

numera inte kan göra godtrosförvärv av stöldgods. 

 

Hälerilagstiftningen går på sätt och vis hand i hand med godtrosförvärvslagen, Lag 

(1976:796) om godtrosförvärv av lösöre. Den senare ändrades i sitt utförande den 1 juli 2003 

och dessförinnan var det så att ett förbrott saknade betydelse, om vad som annars skulle 

utgöra hälerigärningen föregåtts av godtrosförvärv. Det betydde att den som i god tro köpt 

stöldgods och på så vis gjort att den bestulnes äganderätt upphört, kunde inte dömas för häleri 

om han därefter sålde godset, även om han då fått klart för sig att det var fråga om stöldgods. 

Även frågan om köparen kände till att det handlade om före detta stöldgods saknade därmed 

betydelse enligt den gamla lagstiftningen. 

Men lydelsen ändrades som sagt 2003 och numera gäller helt nya regler rörande 

godtrosförvärv av stöldgods. Det innebär att det inte längre är möjligt att göra förvärv av 

stöldgods i god tro och inte heller annan egendom som blivit olovligt tillgripen eller 

tilltvingad. 

Lagändringen medför att tillämpningsområdet för häleri i praktiken utvidgas, eftersom det i 

princip inte är möjligt att göra ett godtrosförvärv av stöldgods som raderar ut den ursprunglige 

ägarens rätt.6 Vi återkommer till godtrosförvärvslagen i rapportens nästa avsnitt. 

                                                
5 Dahlström m fl (2001): Brott och påföljder, Bruuns bokförlag s. 206 f. 
6 Holmqvist Lena (2000): Brottsbalken: en kommentar. D.1 (1-12 kap.): Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m. Norstedts juridik passim. 
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3.2 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 

Att göra ett godtrosförvärv innebär att man köper egendom, som man inte har anledning att 

tro är någon avhänt genom brott. 

Innan ändringarna i denna lag gjordes 2003 fick en godtroende förvärvare alltid rättsligt skydd 

till det man köpt eller fått, i och med detta miste den ursprungliga ägaren sin rätt till 

egendomen. Många tyckte detta var fel och i stället ändrades lagen så att det skulle bli 

betydligt svårare att göra ett godtrosförvärv. Den nya lagen skulle också ge den ursprungliga 

ägaren en större rätt att få tillbaka det han förlorat.  Numera är det inte så att förvärvaren får 

äganderätten bara för att denne har gjort ett köp i god tro. Den ursprungliga ägaren har rätt att 

få tillbaka egendomen så länge den har blivit honom avhänd genom ett olovligt tagande eller 

fråntvingad honom genom våld eller hot, som innebar eller framstod som trängande fara. Det 

är nästintill aldrig så att den ursprungliga ägaren förlorar äganderätten, om denne har blivit av 

med egendomen på sådant sätt. (Om denne däremot förlorat egendomen på grund av svek har 

ägandebytet gått över men den första ägaren har ändå rätt att få tillbaka egendomen genom 

lösen.7) Det finns dock två tillfällen då äganderätten kan gå över till förvärvaren trots brott 

som innebär ett frånhändande enligt ovan: 

1. Ägandebyte genom hävd som innebär att förvärvaren har haft egendomen i sin 

besittning i god tro minst tio år. Under denna tid får det inte ha förekommit någon 

misstanke om att egendomen frånhänts annan genom brott. Detta gäller även om 

överlåtelsen skett i flera led genom t.ex. arv, testamente eller bodelning.  

2. Den ursprunglige ägaren har rätt att kräva tillbaka egendomen inom sex månader efter 

det att denne har fått vetskap om förvärvarens innehav. Om denne inte gör det så 

förlorar han äganderätten till egendomen. 

 

Ett förvärv eller en överlåtelse kräver nu extra försiktighet och extra ansvar. Om man inte vill 

riskera en häleriförseelse är det väldigt viktigt att ta reda på varans ursprung och överlåtarens 

rätt till den. 

Säljaren måste bevisa varans ursprung och sin rätt till att sälja denna. Köparen i sin tur ska 

uppskatta att varans värde och övriga omständigheter är i proportion till det pris som säljaren 

vill ha för varan. Det ska heller inte finnas misstankar om att säljaren saknar rätt till ett 

överlåtande. 

                                                
7 Agell & Malmström (2005): Civilrätt, Liber s.141 
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Är man noga med att kolla upp detta innan ett köp har man gjort ett förvärv som man högst 

troligt inte blir straffad för. Trots det ger det inga garantier att man får behålla varan om det 

senare visar sig vara stöldgods.  

Man bör också påpeka att reglerna enligt denna lag är civilrättsliga vilket innebär att det är en 

process mellan enskilda parter och de civilrättsliga reglerna gäller. Alltså person mot person i 

stället för stat mot person. 

  

Det förekommer också naturligtvis att en ägare förlorar sin egendom på annat sätt än genom 

ett olovligt tagande. Som exempel kan nämnas att en ägare lånat ut sin platt-tv till en bekant. 

Den bekante säljer sedan tv:n till någon som tror sig köpa den på lagliga grunder. Detta är ett 

köp i god tro och äganderätten har gått över till köparen. Eftersom den ursprunglige ägaren 

inte har blivit av med egendomen under tvång eller hot, och inte heller genom ett olovligt 

tagande, har denne enbart rätt att få tillbaka tv:n genom lösen. Hade tv:n i stället blivit stulen 

så hade det inte kunnat bli något godtrosförvärv, oavsett på vilka grunder förvärvaren köpte 

den. Den ursprunglige ägaren hade i sådana fall fått tillbaka tv:n.8 

För att kunna få reda på huruvida egendomen har varit föremål för brott och vem som är dess 

rätte ägare, kan polisen som utredningsåtgärd, ta den i beslag.  

 

 

3.3 Rättegångsbalken kap 27 – om beslag 

Ett tvångsmedel som polisen kan använda för att utreda brott är att ta saker i beslag. 

Bestämmelserna härom finns i Rättegångsbalkens 27:e kapitel.  

Beslag kan användas för att säkra visst föremål inför domstolens slutliga avgörande och görs 

ofta av polisen i samband med ett annat tvångsmedel, husrannsakan. 

I RB 27:1 1 st anges förutsättningarna för beslag;  

 

Föremålet får tas i beslag om det kan antas 

1. äga betydelse för utredning om brott eller 

2. vara genom brott någon avhänt eller 

3. på grund av brott förverkat. 

 

                                                
8 Agell & Malmström (2005): Civilrätt, Liber s. 141 
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Det förutsätts alltså att det finns en misstanke om ett visst brott för att kunna ta något i beslag. 

Uttrycket ”skäligen kan antas” betyder att det ska finnas viss bevisning om att någon av de 

tre, nyss nämnda, beslagsgrunderna är uppfyllda. 

Beslag kan göras hos såväl misstänkt person som hos annan. Det finns heller inget krav på att 

förundersökningen ska ha nått så långt att någon viss person är skäligen misstänkt för brottet. 

Det förutsätts inte heller att brottet har viss kvalitet. 

I punkt 2 får föremål som är ”genom brott någon avhänt” tas i beslag. Den sortens beslag 

kallas även återställandebeslag och har som syfte att återställa det beslagtagna föremålet till 

den rättmätige rättsinnehavaren, alltså ägaren. Det gäller då främst föremål som kan antas 

vara åtkomna genom tillgrepp (stöld) eller bedrägeri.9 För den här rapporten är det punkt 2 

som är mest intressant. 

 

Vem som får besluta om beslag är reglerat i RB 27:4. Det kan vara polisman, 

förundersökningsledare eller åklagare beroende på situationen.  

Den som har drabbats av ett beslag kan begära rättens prövning av det enligt RB 27:6. Den 

person som drabbats av beslaget behöver inte vara samma som den hos vilket beslaget 

gjorts.10  

Om polisen till exempel tar en radio i beslag hemma hos A men det är B som äger radion, så 

är det B som drabbas av beslaget. Därför är det viktigt att polisen i ett tidigt skede förhör den 

man gör beslag hos om föremålen är hans eller huruvida han gör anspråk på dem.  

Polisen måste även underrätta den som beslaget görs hos om att föremål kan komma att 

lämnas ut till någon som har bättre rätt till det11. 

Vill en person, som drabbats av beslag, få tillbaka föremålet så kan han alltså begära rättens 

prövning av beslaget. Om rätten får en sådan begäran ska förhandling hållas snarast och 

senast inom fyra dagar efter att begäran inkommit, om inte huvudförhandling i ärendet ska 

hållas inom en vecka, då beslaget prövas där istället. 

Enligt Rättegångsbalken ska beslaget hävas om inte åtal i ärendet väcks inom utsatt tid12, tid 

som rätten beslutar om13. Att ett beslag hävs innebär att föremålet antingen lämnas ut till den 

som är rättsinnehavare, att det tas i förvar av polisen, eller att det förverkas. Ett beslag ska 

vidare hävas då det inte längre finns skäl för att det ska bestå. Sådant skäl kan vara att det 

                                                
9 Bring, Diesen (2005): Förundersökning, Norstedts Juridik s. 362 ff. 
10 Ibid.  
11 RB 27:11a och RB 27:4a  
12 RB 27:8 1st. 
13 RB 27:7  
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visar sig under förundersökningens gång att föremålet saknar bevisvärde, att det inte är någon 

avhänt genom brott eller att det saknas förutsättningar för förverkande. 

Om beslaget hävs ska föremålet, som huvudregel, återställas till den person som beslaget 

gjordes hos. Först måste dock förundersökningsledaren klargöra vem det är som beslaget ska 

återställas till, att det görs till den som har bäst rätt till föremålet. Ett utlämnande till fel 

person kan göra polismyndigheten skadeståndsskyldig. När ett mål avgörs i domstol är det  

domstolen som prövar beslaget. Vidare får ett beslag inte bestå efter att dom meddelats i 

rätten, om inte annat beslutas där.14 

 

Vad händer då med beslag som gjorts i ärenden där förundersökningen lagts ned? Till 

exempel på grund av att åklagaren åtalsunderlåtit eller använt sig av 

förundersökningsbegränsning. Justitieombudsmannen, JO, menar att tvångsmedelsbeslut som  

tagits i samband med förundersökning inte kan bestå efter att förundersökning lagts ned.15 

Alltså ska beslag lämnas tillbaka förutsatt att det finns någon att lämna ut egendomen till.  

 
 

3.4 Förverkande enligt Brottsbalken kap 36  
Istället för att häva ett beslag kan egendomen komma att förverkas. 

Att något förverkas innebär att egendom tas från ägaren eller innehavaren, utan att dessa får 

någon ersättning för egendomen.  

Ett förverkande kan vara antingen ett sakförverkande, som riktar sig mot viss egendom, eller 

ett värdeförverkande, som behandlas enligt RB 26 kap och som vi därför inte kommer att gå 

in på här. För att kunna säkerställa ett sakförverkande finns möjlighet att ta egendom i beslag 

enligt RB 27:1 om man misstänker att brott har begåtts. Reglerna enligt denna paragraf 

stämmer bra överens med reglerna som finns i BrB 36:1-216 och det är detta samband som vi 

ska fördjupa oss i. Ett förverkande enligt denna lag får ske vid utbyte av brott mot BrB eller 

vid ersättning för kostnader i samband med brott. För att brott ska anses ha skett ska både 

subjektiva och objektiva rekvisit vara uppfyllda och för att det ska handla om ett utbyte av 

brott ska utbytet ha uppkommit genom själva brottet.17 

                                                
14 Bring, Diesen (2005): Förundersökning, Norstedts Juridik s. 362 ff. 
15 JO dnr 4145-1992 
16 Dahlström m fl, (2001): Brott och påföljder, Bruuns bokförlag s. 460 
17 Ibid. 
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Huvudregeln för att en egendom skall få förverkas enligt detta kapitel är att ett brott mot 

brottsbalken eller mot någon speciallag har begåtts. Det får heller inte finnas någon känd 

målsägande eftersom allt som förverkas enligt BrB 36 kap tillfaller staten.(Enligt vissa 

speciallagar kan den dock övergå till enskild person18) 

Finns känd målsägare ska egendomen återlämnas till denne. 

Om stulna saker påträffas hos någon kan dessa tas i beslag och, som i ärendet i inledningen, 

sedan förverkas eftersom befattningen med saken kan utgöra ett brott. Exempel på sådant 

brott är häleri. För att egendomen ska få förverkas på detta sätt måste det först stå klart att 

befattningen med den är ett brott. Man kan alltså inte förverka egendom om personen man gör 

beslaget hos till exempel hävdar god tro eller påstår att den inte tillhör honom. Egendomen 

ska då handhas enligt lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. 
eller lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. 

 

Ett förverkande enligt BrB 36:5 får göras  

• hos gärningsman eller annan som medverkat vid brottet  

• eller hos den som efter brottet förvärvat egendomen genom bodelning, arv eller 

testamente 

•  eller hos person som efter brottet förvärvat egendomen på annat sätt och därvid haft 

vetskap om eller haft skälig anledning att anta egendomens samband med brottet. 

 

Ett förverkande kan alltså ske hos någon som efter brottet fått egendomen i sin besittning. 

Detta gäller även om denne vid förvärvet har varit i så kallad god tro.19 

                                                
18 Bring, Diesen (2005): Förundersökning, Norstedts Juridik s. 348 
19  Dahlström m fl (2001): Brott och påföljder, Bruuns bokförlag s. 459 ff. 
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3.5 Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. 
När polisen gör beslag används oftast reglerna i Rättegångsbalkens 27 kapitel. Men visar det 

sig senare att det till exempel inte finns någon misstänkt, ägare eller annan som känns vid det 

beslagtagna godset, ska det handläggas utifrån reglerna i den så kallade stöldgodslagen. 

Stöldgodslagen är nära sammanbunden med Lag (1938:121) om hittegods och de ska 

tillämpas tillsammans.  

Polisen använder sig ibland av hittegodslagen där istället stöldgodslagen borde tillämpas. Här 

är ett exempel. 

 

 MK anmälde till polisen att hans moped stulits. En tid senare påträffades 

mopeden men polisen lyckades inte härleda den till MK:s polisanmälan. 

Beslaget hävdes och mopeden behandlades därefter som hittegods och såldes. 

I de fall en polisman påträffar egendom som utan tvekan är stulen; mopeden 

hittades övergiven med uppbrutet tändningslås och borde således ha hanterats 

som stöldgods. I stöldgodslagen finns bestämmelser om polisens skyldighet att 

utreda vem som äger egendomen. Hade polisen gjort så i detta exempel hade de 

hittat MK:s moped i vägtrafikregistret och på så vis kunnat härleda den till 

honom.20 

 

När egendom, som inte befinner sig i någons besittning upphittas, kan polisen antingen 

hantera det som hittegods eller som stöldgods. Enligt stöldgodslagen ska egendom som 

frånhänts någon genom brott och som anträffas utan att vara i någons besittning tas i förvar, 

om varken ägaren eller någon annan som har rätt till egendomen är känd och det inte är 

uppenbart oskäligt. Enligt stöldgodslagen 5 § gäller inte stöldgodslagen när hittegodslagen är 

tillämplig, det vill säga hittegodslagen har företräde om inte egendomen utan tvekan är stulen. 

Som i exemplet, en övergiven moped med uppbrutet tändningslås. En förutsättning är att det 

rör sig om egendom som inte befinner sig i någons besittning.21 

 

Det kan alltså vara så att egendom först tas i beslag enligt Rättegångsbalken, men att beslaget 

hävs efter utredning för att det inte finns någon misstänkt eller någon känd ägare. Egendomen  

ska då istället tas i förvar enligt stöldgodslagen eller, om brott inte kan styrkas, enligt 

hittegodslagen. Rent praktiskt händer det ingenting med egendomen, den ligger fortfarande 
                                                
20 Rättsrutan, RPS Intrapolis 
21 Rättsenheten, Polismyndigheten i Västerbottens län, Intrapolis 
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kvar i beslagsrummet hos polisen men rent pappersmässigt så handhas den annorlunda och det 

är annan beslutsordning för förvar än för beslag. Skillnaden är också den att om man tar ett 

föremål i förvar enligt stöldgodslagen så har man sex månader på sig att utreda vem ägaren är 

till skillnad från förvar enligt hittegodslagen som bara gäller förvarstagande i tre månader. 

 

 

3.6 Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. 
När något tagits i förvar enligt stöldgodslagen eller genom hittegodslagen och man inte har 

funnit rätt målsägare, kan föremålet förverkas enligt denna lag. Lagen gäller endast om det 

inte finns någon som är tilltalad för brott och om inte annat följer av andra bestämmelser i 

annan lag. 

I första hand är det tingsrätten som prövar ett beslut om ett förverkande men det finns 

tillfällen då åklagaren och i vissa fall även polisman får besluta. Sådana tillfällen är när 

1. frågan rör någon som inte är tilltalad för brott, 

2. värdet av den beslagtagna egendomen uppgår till mindre än en tiondel av 

prisbasbeloppet då beslaget verkställdes och 

3. det är uppenbart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda. 

 

Om förverkande enligt brottsbalken är tillämplig gäller den lagen i första hand. 

Förverkandelagen, som denna lag kallas, kan vi använda när vi tagit föremål i förvar enligt 

stöldgodslagen eller hittegodslagen och man alltså varken har misstänkt eller målsägande.  

 

När något tagits i förvar enligt stöldgodslagen ska det handhas enligt Lag (1974:1066) om 

förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Förvaret ska enligt denna lag tas 

omhand av polismyndigheten i minst sex månader och under denna tid skall egendomens 

ursprung utredas och även vem som har rätt till den. Om detta inte framkommit efter sex 

månader ska polismyndigheten på ett lämpligt sätt tillkännage förhållandet med uppgifter om 

egendomen och under vilka omständigheter den anträffats. I tillkännagivandet ska det också 

anges en viss tid, inte understigande en månad, till vilken den som vill göra anspråk på 

egendomen har på sig att ge sig till känna. Om ingen hör av sig ska egendomen behandlas 

enligt denna lag, vilket innebär att egendomen får säljas för statens räkning eller om den är 

olämplig att sälja, oskadliggöras eller förstöras. Om ägaren eller annan rättsinnehavare gör 

anspråk på egendomen är det polismyndigheten som ska besluta om ett utlämnande, förutsatt 
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att godset inte redan är sålt eller förstört. Har egendomen sålts har rättsinnehavaren rätt till 

ersättning, dock inte till ett högre värde än vad egendomen såldes för. Polismyndighetens 

beslut om ett utlämnande kan överklagas till länsstyrelsen. Egendom som ingen gör anspråk 

på kan efter denna process förverkas enligt förverkandelagen.      
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4. Resultat och diskussion 
Ärendet som nämns i inledningen började med en husrannsakan hemma hos en man. Vid 

denna påträffades, bland mycket annat, en platt-tv med skrapat serienummer, som togs i 

beslag. Mannen, som misstänktes för stöld alternativt häleri, greps på plats och anhölls senare 

av åklagare. Mannen förnekade brott. I inledande förhör sa mannen att han köpt tv:n av en 

person som han inte ville namnge. Han hade inte heller noterat att serienumret på tv:n var 

bortskrapat. Mannens flickvän uppgav i förhör att han kommit hem med tv:n några månader 

tidigare och då sagt att han köpt den. 

Vid ett förhör som hölls en månad senare förnekades fortfarande brott och tv:n uppgavs ha 

köpts från en person på annan ort. I samband med förhöret lämnades ett kvitto på köpet med 

namnet på försäljaren. Den misstänkte gjorde även anspråk på den beslagtagna tv:n. 

Polisen gjorde efterforskningar på den namngivna försäljaren men lyckades inte spåra honom. 

Tv:n kunde inte heller matchas med någon brottsanmälan, detta delvis på grund av att 

serienumret inte gått att återskapa i sin helhet.  

I det här ärendet var mannen i fråga misstänkt även för grövre brottslighet, så vid 

efterföljande rättegång var fallet med platt-tv:n en bagatell. Beslaget hävdes vid rättegången, 

vi kan bara spekulera om varför, men den misstänkte fick tillbaka tv:n och det är detta som 

utlöste frustrationen hos utredarna.  

 

Varför blev det då så här? Det hela grundar sig på att man inte lyckats spåra tv:ns ursprung 

och därmed inte heller styrka något brott. Åklagaren har alltså vid rättegången inte lyckats 

påvisa att tv:n är stöldgods. Kan man inte bevisa att brott har begåtts kan man inte heller 

straffa någon i förebyggande syfte, alltså ifall att tv:n var stulen. Även om polisen tycker att 

det är uppenbart att brott har begåtts så är det devisen hellre fria än fälla som gäller.  

En annan orsak till att tv:n lämnades ut vid rättegången kan ha varit att just den delen av 

utredningen inte hade någon betydelse för straffvärdet jämte övriga brott. Åklagaren kan alltså 

ha åtalsunderlåtit just den delen. Om så är fallet har tv:n aldrig varit föremål för 

huvudförhandlingen. Åklagaren har alltså, för att spara tid och resurser, avslutat 

förundersökningen utan att till fullo utreda tv:ns ursprung. Effekten av detta blir, precis som 

reglerna säger, att beslaget av tv:n hävs tillbaka till den som drabbades av det. Att tv:n inte tas 

i förvar istället kan bero på att man inte har lyckats bevisa att någon annan har bättre rätt till 

den. Hade utredarna lämnat det uppvisade kvittot till en handstilsexpert hade man kanske 
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kunnat bevisa efterfabricering och utgången hade möjligtvis blivit en annan. Detta är dock 

bara spekulationer. 

 

Hur kan man gå tillväga, rent juridiskt, gällande hanteringen av ärendet? Med början vid 

verkställandet av beslaget. Enligt vår mening finns det olika möjligheter:  

 

1. Beslaget hävs till förvar enligt stöldgodslagen 1 §. Antingen hittas rättmätig ägare, 

vilket kan vara den beslaget gjordes hos eller annan, eller så förverkas egendomen. 

 

2. Föremålet hanteras som ett stöldgods utan känt ursprung och direktförverkas enligt 

Lag (1986:1009) om förfarande i vissa fall vid förverkande m.m. 

 

3. Annan rättsinnehavare träder fram och gör anspråk på föremålet, till exempel vid 

godtrosförvärv. Rätten till föremålet prövas och beslaget hävs och därefter 

återlämnas föremålet till den som anses vara rättmätig ägare. 

 

Vilken väg man väljer att gå beror på hur mycket man vet om föremålet i fråga, alltså 

ursprung, ägare och om brott har begåtts. Huruvida det är rätt eller fel att lämna tillbaka 

föremålet till den beslaget gjorts hos är därför inte alltid lätt att bedöma. Syftet med beslag är 

att säkra föremålet under utredning om huruvida brott har begåtts. Det är väldigt viktigt att i 

inledningen av en förundersökning få klart för sig hur eventuell misstänkt förhåller sig till det 

beslagtagna. Ett förhör redan på platsen kan utvisa ägandeförhållandet. Om polisen 

misstänker att det finns stöldgods bland föremålen och personen man gör beslaget hos inte vill 

kännas vid dem, så underlättar det utredningen om han inte gör anspråk på föremålen. Det blir 

enklare att återlämna föremålen till eventuell rättmätig ägare eller, eventuellt, förverka dem. 

Personen ska redan från början säga om föremålet är hans eller inte. Det ska inte ges tid till att 

tänka ut en historia eller fabricera kvitton i efterhand. Denna fråga är viktig beroende på om 

föremålet ska handhas som ett beslag enligt rättegångsbalken eller som ett förvar enligt 

stöldgodslagen. Säger personen direkt att föremålet inte tillhör honom och han inte heller kan 

säga vem det tillhör, så underlättas polisens fortsatta arbete, i och med att föremålet då kan 

komma att förverkas.   

 

Som tidigare nämnts så är det inte lagligen fel att lämna ut gods till den som beslaget gjorts 

hos, om man inte kunnat bevisa att rätten till föremålet bättre tillhör någon annan, hur 
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frustrerande det än kan vara för polis och allmänhet. Man kan få uppfattningen att brott ibland 

lönar sig, men i grund och botten handlar det om rättsäkerhet. Det gäller för polisen att driva  

förundersökningen så långt det går och kommer man då fram till att inget brott begåtts eller 

att ingen annan har bättre rätt till föremålet i fråga, så har systemet fungerat och det finns 

ingen anledning till att inte häva beslaget eller förvaret.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att förutsättningarna för att få förverka enligt BrB 36 kap 

är att misstänkt finns till brottet men att det inte finns någon målsägande. Eftersom det finns 

en misstänkt kan polisen ta egendomen i beslag enligt RB 27:1.  

RB 27:1 och BrB 36:1-2 hör alltså ihop och BrB 36:5 säger hos vilka vi får förverka 

egendom. 

 

En annan möjlighet är att polisen tar egendom i förvar enligt stöldgodslagen. Detta kan ske 

efter att beslag hävts på grund av att ingen misstänkt finns. Förutsättningarna för detta är 

alltså att det varken finns målsägande eller misstänkt. I detta fall ska godset hållas i förvar 

minst sex månader vilket ger polisen en möjlighet att hitta den rätta ägaren. Har inte ägaren 

hittats efter denna tid kan egendomen förverkas enligt lag (1986:1009) om förfarande i vissa 

fall vid förverkande m.m. 

 

 

 



Rapport nr. 325 
 

 20 

Referenser 
 

Skriftliga källor 
Agell & Malmström (2005): Civilrätt, Liber 

 

Bring, Diesen (2005): Förundersökning, Norstedts Juridik 

 

Dahlström m fl (2001): Brott och påföljder, Bruuns bokförlag 

 

Holmqvist Lena (2000): Brottsbalken: en kommentar. D.1 (1-12 kap.): Brotten mot person 

och förmögenhetsbrotten m.m. Norstedts juridik 

 

JO dnr 4145-1992 

 

 

Webbaserade källor 
 

Intrapolis, Rikspolisstyrelsen, Rättsrutan 
 
Intrapolis, Polismyndigheten i Västerbottens län, Rättsenheten 



Rapport nr. 325 
 

 21 

Bilaga 1 - Lagtexter 
BrB 8:6 1 st 
Den som  

1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt 
annan genom brott, 

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, eller 
3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordran 

döms för häleri till fängelse i högst två år. 
 
Brb 8:7 
Är brott som avses i 6 § att anse som ringa, döms för häleriförseelse till böter eller fängelse i högst sex 
månader. 
För häleriförseelse skall också dömas den som  

1. i annat fall än som avses i 6 § andra stycket på ett sätt som är ägnat att försvåra ett 
återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom 
brott, 

2. i fall som avses i 6 § första stycket inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott 
förelåg, eller 

3. på sätt som anges i 6 § första stycket 1 medverkat vid det brott varigenom egendomen 
frånhändes annan och inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förövades. 

 
RB 27:11a  
Den hos vilken ett beslag görs skall underrättas om att det kan komma att fattas ett beslut enligt 4a §. 
Någon underrättelse behövs inte, om det är uppenbart att ett sådant beslut inte kommer att fattas. 
 
RB 27:4a  
Om en målsägande eller någon som trätt i dennes ställe har framställt anspråk på det beslagtagna 
föremålet och det är uppenbart att han eller hon har bättre rätt till detta än den hos viken beslaget har 
gjorts, får undersökningsledaren eller åklagaren innan åtal väckts besluta att föremålet skall lämnas ut 
till honom eller henne. 
En underrättelse om beslutet skall genast sändas till den hos vilken beslaget har gjorts. 
 
RB 27:7  
Då rätten förordnar om beslag eller fastställer verkställt beslag, skall, om inte åtal redan har väckts, 
rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall väckas. Tiden får inte sättas längre, än vad som är 
nödvändigt. 
Om den tid som avses i första stycket är otillräckligt, får rätten medge förlängning av tiden, om 
framställning om detta görs före tidens utgång. 
 
RB 27:8 1 st 
Om det inte inom den tid som avses i 7 § har väckts åtal eller kommit in någon begäran till rätten om 
förlängning av tiden eller om det annars inte längre finns skäl för beslag, skall beslaget omedelbart 
hävas. 

Lag(1986:796) om godtrosförvärv av lösöre  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre.  

Lagen gäller inte sådana godtrosförvärv av lösöre beträffande vilka särskilda föreskrifter finns i annan 
lag. 
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Godtrosförvärv av äganderätt 

2 § Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin 
besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får 
förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro.  

En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de 
förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha 
misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Lag (2003:161). 

3 § Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt 2 § är uppfyllda, består ägarens rätt till 
egendomen, om egendomen har frånhänts honom genom att någon olovligen tagit den eller tilltvingat 
sig den genom våld på person eller genom hot som innebar eller för den hotade framstod som 
trängande fara. Kräver ägaren inte tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader från det att 
han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav, får förvärvaren dock äganderätt till 
egendomen. Lag (2003:161). 

Hävd 

4 § Har någon med äganderättsanspråk innehaft lösöre i tio år efter att ha förvärvat egendomen genom 
överlåtelse från någon som varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som 
skett, får han äganderätt till egendomen på grund av hävd. Han får dock inte äganderätt om han vid 
förvärvet eller under innehavet borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över 
egendomen. Samma regler gäller om egendomen efter en sådan överlåtelse i tio år med 
äganderättsanspråk innehafts av flera efter varandra på grund av överlåtelse eller arv, testamente, 
bodelning eller något annat liknande fång. Villkoret om god tro gäller samtliga innehavare. Lag 
(2003:161). 

Lösen 

5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har förlorat äganderätten till viss 
egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. 

Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från innehavaren inom sex månader från 
det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav. Gör han inte det, är rätten att få 
tillbaka egendomen förlorad. Lag (2003:161). 

6 § Lösen skall motsvara ägarens kostnader för förvärv av egendomen och dess förbättring. Har ägaren 
förvärvat egendomen genom gåva, arv, testamente eller bodelning skall även kostnad som ägarens 
fångesman haft för förvärv av egendomen och dess förbättring inräknas i lösenbeloppet. Detta gäller 
dock bara under förutsättning att fångesmannen skulle ha haft rätt till lösen om återkrav hade 
framställts mot honom. 

Vid bestämmandet av lösen tas hänsyn till förändringar i penningvärdet. Lösen skall motsvara högst 
egendomens värde i den allmänna handeln. 

7 § Lösenbeloppet skall betalas till egendomens ägare. Har någon till säkerhet för en fordran en rätt till 
egendomen som är skyddad mot ägarens borgenärer, skall dock så mycket av lösenbeloppet betalas till 
honom som svarar mot värdet av denna fordran. Har någon i annat fall en rätt till egendomen som är 
skyddad mot ägarens borgenärer, skall så mycket av lösenbeloppet betalas till honom som svarar mot 
värdet av denna rätt. 
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Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. 
1 § Har egendom som frånhänts någon genom brott anträffats hos annan som uppenbart saknar rätt till 
egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan 
som har rätt till egendomen känd, skall egendomen tas i förvar, om det inte är uppenbart oskäligt. 
Detsamma gäller egendom som har förvärvats eller mottagits under förhållanden som anges i 9 kap. 6 
§ andra stycket eller 7 § andra stycket 1 brottsbalken. 
 
Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen gör anspråk 
på den. 
 
Om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare 
som sedermera blir känd eller annan som har rätt till egendomen att få egendomen utlämnad till sig 
eller att erhålla ersättning finns bestämmelser i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad 
egendom och hittegods m.m. 
 
2 § 1 st Beslut om att egendom skall tagas i förvar enligt denna lag meddelas av allmän domstol utom 
i fall som anges i tredje stycket. 
 
5 § Denna lag gäller ej i fall där lagen (1938:121) om hittegods är tillämplig. 

 

Brottsbalken 36 kap. 

Om förverkande 
 
1 § Utbyte av brott enligt denna balk skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. 
Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott, om 
mottagandet utgör brott enligt denna balk; i stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat. 
 
Om inte annat är särskilt föreskrivet, skall bestämmelserna i första stycket också tillämpas i fråga om 
utbyte av brott och ersättning för kostnader i samband med brott enligt annan lag eller författning, om 
det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Lag (2005:283). 
 
2 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna balk får förklaras förverkad, om 
det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom 
som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna balk, om brottet har fullbordats 
eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. 
 
Vad som har sagts i första stycket gäller även egendom som frambragts genom brott enligt denna balk, 
egendom vars användande utgör sådant brott samt egendom som någon annars tagit befattning med på 
ett sätt som utgör sådant brott. 
 
I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. 
 
Om inte annat är särskilt föreskrivet, skall bestämmelserna i första och tredje styckena också tillämpas 
i fråga om egendom som använts eller varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt annan 
lag eller författning, om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Lag (2005:283). 
 
5 § Förverkande till följd av brott av egendom eller dess värde får, om ej annat har föreskrivits, ske 
hos 
 

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet, 
b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var, 
c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i 4 §, 
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d) den som efter brottet förvärvat egendomen genom bodelning eller på grund av arv eller 
testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendomen på annat sätt och 
därvid haft vetskap om eller skälig anledning till antagande om egendomens samband med 
brottet. 

 
 
Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. 
 
1 § Denna lag reglerar förfarandet vid prövning av fråga om förverkande av egendom till det allmänna 
eller om annan särskild rättsverkan av brott, när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott. Lagen 
gäller, om inte annat följer av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning. Lag (1989:137). 
 
3 § Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om förverkande prövas av åklagaren. 
Om värdet av det som skall förverkas uppgår till betydande belopp eller om det finns andra särskilda 
skäl, skall dock frågan om förverkande prövas av rätten. 
 
Åklagarens beslut i fråga om förverkande skall meddelas skriftligen. Den som drabbats av beslaget får 
hos åklagaren anmäla missnöje med förverkandebeslutet inom en månad från det att han fick del av 
det. 
 
Anmäls missnöje, skall beslutet om förverkande inte vidare gälla. Om åklagaren inte häver beslaget, 
skall han väcka talan om egendomens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det 
anmälan kom in, skall beslaget gå åter. 
 
Uppgår värdet av det som skall förverkas till mindre än en tiondel av det basbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring som gällde då beslaget verkställdes eller saknar egendomen 
saluvärde, får också polisman besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett 
förverkande är uppfyllda. Därvid gäller andra och tredje styckena. Missnöjesanmälan skall dock inges 
till polismyndigheten. Finner polismyndigheten att talan om förverkande bör föras, skall ärendet 
överlämnas till åklagare. 
 
Närmare föreskrifter om polismans rätt att besluta om förverkande meddelas av Rikspolisstyrelsen. 
Lag (1994:1422). 
 
 
Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. 
 
1 § Denna lag gäller, om ej annat följer av bestämmelser i lag eller annan författning, egendom som 

1. tillfallit staten på grund av förverkande, 
2. tillfallit staten enligt lagen (1938:121) om hittegods, 
3. tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. eller 
4. omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387). Lag (2004:1030). 

 
2 § Egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. skall 
förvaras hos polismyndigheten i minst sex månader efter det att beslut meddelats om att egendomen 
skall vara tagen i förvar. Denna frist skall i fall som avses i 2 § tredje stycket nämnda lag räknas från 
dagen för åklagarens beslut, även om detta prövats av domstol, och i övriga fall räknas från den dag då 
lagakraftägande avgörande föreligger om att egendomen skall vara tagen i förvar. 
 
Vad som sagts i första stycket gäller ej i fall som avses i 3 och 4 §§. 
 
Har det under den i första stycket angivna tiden icke kunnat utredas vem som har rätt till egendomen, 
skall polismyndigheten på lämpligt sätt låta kungöra förhållandet med uppgift om egendomen och om 
de omständigheter under vilka den anträffats. I kungörelsen anges även viss tid, ej understigande en 
månad, inom vilken den som vill göra anspråk på egendomen skall ge sig till känna. Framställes icke 
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anspråk inom denna tid eller avstår den som har rätt till egendomen från denna, skall med egendomen 
förfaras på sätt som anges i denna lag. 
 
3 § Har egendom tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., därför att 
ägaren eller annan som har rätt till egendomen ej gör anspråk på den, skall med egendomen förfaras på 
sätt som anges i denna lag. 
 
4 § Myndighet som omhänderhar egendom som avses i denna lag får omedelbart låta försälja den om 

1. den ej kan vårdas utan fara för förstöring, 
2. vården av den är förenad med alltför stora kostnader, eller 
3. särskilda skäl eljest föreligger. 

 
5 § Egendom som kan befaras komma till brottslig användning eller eljest är olämplig för försäljning 
skall oskadliggöras. 
 
6 § Egendom som inte har sålts enligt 4 § eller oskadliggjorts enligt 5 § skall säljas genom den 
förvarande myndighetens försorg. Kan egendomen inte säljas får den förstöras. Lag (2005:295). 
 
7 § Gör ägaren eller annan rättsinnehavare anspråk på egendom som tagits i förvar med stöd av lagen 
(1974:1065) om visst stöldgods m.m. eller egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § 
polislagen (1984:387) skall den lämnas ut till honom eller henne efter beslut av polismyndigheten, om 
den inte redan har sålts eller förstörts. 
 
Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör anspråk på egendomen enligt 
första stycket skyldig att betala kostnaden för förbättringen innan han eller hon får ut egendomen. 
Betalar han eller hon inte inom en månad efter det att särskild uppmaning delgivits honom eller henne, 
får egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag. Lag (2004:1030). 
 
8 § Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods 
m.m. eller egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) sker för statens 
räkning. 
 
Har egendomen sålts, har ägaren eller annan rättsinnehavare rätt till ersättning. Denna utgår dock inte 
med högre belopp än som har influtit vid försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket skall 
kostnaden för förbättringen avräknas från ersättningen. 
Ansökan om ersättning ges in till Rikspolisstyrelsen som, efter verkställd utredning i ärendet, prövar 
frågan om ersättning. Lag (2004:1030). 
 
9 § Polismyndighetens beslut i ärende om utlämnande av egendom enligt 7 § första stycket får 
överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut i sådant ärende samt Rikspolisstyrelsens beslut i 
ärende som avses i 8 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:1700). 
 
10 § I fråga om pengar skall i stället för vad som sägs om försäljning i denna lag gälla att beloppet 
redovisas till staten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer. Lag (2004:1030). 
 
 
 


