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 Abstract 

Varje dag kör ungefär 15 000 fordonsförare omkring på våra vägar påverkade av 

alkohol och varje år omkommer cirka 100-150 människor i trafiken i alkohol- och 

drogrelaterade olyckor. Under 2008 rapporterades 31 200 rattfylleribrott och för 

att effektivisera den brottsbekämpande verksamheten mot rattfylleribrott har 

Tullverket och Kustbevakningen sedan den 1 juli 2008 givits rättsliga 

befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Uppsatsens syfte är att studera vad 

den nya lagstiftningen innebär för Tullverket och Kustbevakningen samt hur deras 

utökade befogenheter påverkar polisens arbete mot rattfylleribrott. Fyra kunniga 

och insatta personer från Tullverket, Kustbevakningen, Polisen och Polisförbundet 

har intervjuats till uppsatsen. Av intervjuerna framkom att den nya lagstiftningen 

kommer att underlätta och effektivisera arbetet för både Tullverket, 

Kustbevakningen och Polisen. Den kommer även att bidra till en bredare och mer 

täckande övervakning gällande rattfylleribrotten. Polisförbundet motsatte sig dock 

den nya lagstiftningen och anser att huvudmannaskapet för brottsbekämpning inte 

bör delas upp på flera myndigheter. Den nya lagstiftningen innehar dock en rad 

brister och för att effektivisera det brottsbekämpande arbetet ytterligare bör 

Tullverket och Kustbevakningen ges befogenhet att bland annat inleda 

förundersökning vid olovlig körning samt narkotikabrott, eget bruk i samband 

med drograttfylleri, flytta fordon en kortare sträcka utan behörighet och pröva 

beslut om omhändertagna fordonsnycklar.  
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1  Inledning 

Uppsatsens ämnesval är ur författarens perspektiv intressant då den polisära 

karriären snart tar sin början och det finns behov samt intresse att inneha kunskap 

om både Tullverket och Kustbevakningen som myndigheter men även givetvis deras 

regelverk. Ämnet är vidare intressant ur ett kommande samverkansperspektiv då 

Polisen samarbetar med både Tullverket och Kustbevakningen.  

Många av oss kör dagligen bil eller andra motordrivna fordon och möter ovetandes 

medtrafikanter som framför sina fordon påverkade av alkohol- och droger. 

Konsekvensen av dessa förares beteende kan i värsta fall innebära dödligt utgång för 

oskyldiga människor. Man kan aldrig veta vem som drabbas härnäst, kanske är det 

du eller jag som mister en familjemedlem, vän eller - som själva omkommer. Att 

rättsväsendet ständigt effektiviseras och förbättras i kampen mot rattfylleri och för 

att rädda liv är därför en mycket viktig samhällsfråga.  

 

1.1 Bakgrund 

Varje dag kör ungefär 15 000 fordonsförare omkring på våra vägar påverkade av 

alkohol och varje år omkommer mellan 100- 150 människor i trafiken i alkohol- och 

drogrelaterade olyckor. Detta innebär att det var 60:e timme dödas en människa i 

trafiken till följd av alkohol- och droger.
1
  

2008 genomförde polisen ungefär 2 500 000 nykterhetskontroller och ambitionen är 

att utföra cirka 2 000 000 per år. Under 2008 rapporterades vidare 31 204 

rattfylleribrott varav 18 915 för rattfylleri/grovt rattfylleri och 12 289 för 

drograttfylleri.
2
 

1.1.1       Historik 

Den första lagstiftningen gällande rattfylleri antogs 1923 och straffet för att 

framföra ett fordon under alkoholpåverkan var böter. Sedan denna lag tillkom har 

                                                 
1
 Håkan Fuhrman.(2008). Trafiknykterhetsbrott. Polisförbundet. Växjö. 

2
 Vägverket.( 2009). Rattfylla = inget körkort.  

http://www.vv.se/Trafiken/Alkohol--droger/Rattfylla--inget-korkort/. [2009-04-09] 

http://www.vv.se/Trafiken/Alkohol--droger/Rattfylla--inget-korkort/
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samhällets acceptans för att någon framför ett fordon under påverkan av alkohol 

eller andra berusningsmedel successivt minskat.
3
  

Lagstiftningen på området har de senaste åren genomgått en rad olika reformer, 

bland annat har gränsvärdena för rattfylleri samt grovt rattfylleri sänkts och en 

nollgräns för narkotika i trafiken har införts. Polisens rätt att rutinmässigt ta 

alkoholutandningsprov har utökats och en lag om ögonundersökning vid misstanke 

om drograttfylleri har införts.
4
  

Trots en ökad fordonstrafik har dödssiffrorna i trafiken minskat och förutom 

lagstiftningsreformerna har bland annat vissa vägbyggnadsåtgärder vidtagits och en 

ökad förekomst av såväl bilbälten som krockkuddar har bidragit till den positiva 

utvecklingen. Dock finns det samtidigt alarmerande tecken på att rattfylleriet kanske 

har ökat. Sedan slutet av 1990-talet har nämligen antalet anmälda brott gällande 

rattfylleri årligen ökat och alkoholkonsumtionen i samhället har ökat den senaste 

tioårsperioden. Statistik påvisar vidare att andelen omkomna personbilsförare med 

alkohol i blodet har ökat och detta talar för att antalet minskade dödssiffror i trafiken 

beror på andra faktorer än ett minskat rattfylleri. Till följd av detta krävs ytterligare 

åtgärder för att både förebygga och bekämpa rattfylleri och en av dessa åtgärder är 

att Tullverket samt Kustbevakningen ges rättsliga befogenheter att ingripa mot 

rattfylleribrott.
5
 

Bakgrunden till utredningen som senare mynnade ut till den nya lagstiftningen som 

ger Tullverket samt Kustbevakningen befogenhet att ingripa vid rattfylleribrott var 

den mycket svåra olyckan som inträffade utanför Malmö den 19 oktober 2004. En 

ungersk lastbilschaufför körde då i fel körriktning på motorvägen och kolliderade 

med två personbilar vilket orsakade fem människors liv, tre vuxna och två barn. 

Chauffören kom direkt från färjan i Trelleborg och hade vid en kontroll 1,5 timme 

efter olyckan 1,82 promille alkohol i blodet.
6
 

                                                 
3
 Lagrådsremiss. (2008).Regeringens remiss till lagrådet angående ”Ökade möjligheter att ingripa mot 

rattfylleri och sjöfylleri”. Stockholm. 
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Tidningen Sirenen (2006): Nr 8. Kampen mot vägdöden. Räddningsverket. Karlstad. 

Internetwww.srv.se/upload/Sirenen/Tidigare%20Argangar/Sirenen_Nr_08_2006.pdf. [2009-04-09] 

http://www.srv.se/upload/Sirenen/Tidigare%20Argangar/Sirenen_Nr_08_2006.pdf
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1.1.2      Vad innebär den nya lagstiftningen? 

Den 1 juli 2008 trädde en ny lagstiftning i kraft, lag (2008:322) om Tullverket och 

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott som ger tjänstemän 

från Kustbevakningen samt Tullverket rättsliga befogenheter att ingripa vid 

rattfylleribrott.
7
  

Lagstiftningen innebär att tjänstemän vid Tullverket samt Kustbevakningen har 

möjlighet att ta alkoholutandningsprov, både rutinmässiga och bevisprov. De får 

vidare utföra ögonundersökning för att både förebygga, upptäcka och utreda 

rattfylleribrott.
8
  

Tullverket och Kustbevakningen har även möjlighet att inleda förundersökning om 

rattfylleribrott och får även före samt under en förundersökning om rattfylleribrott 

vidta utredningsåtgärder och använda vissa tvångsmedel.
9
  

Tjänstemännen får vidare omhänderta fordonsnycklar för att förhindra 

rattfylleribrott och de får även omhänderta körkort samt andra 

behörighetshandlingar.
10

  

Den nya lagstiftningen ger även möjlighet att ta blodprov på förare som har varit 

inblandad i en vägtrafikolycka och som till följd av det inte kan lämna 

alkoholutandningsprov eller genomgå en ögonundersökning trots att det saknas 

misstanke om trafiknykterhetsbrott.
11

 

1.1.3   Vilka arbetsuppgifter har Tullverket och Kustbevakningen? 

Tullverket är en statlig myndighet som grundades 1636 och som tillhör 

Finansdepartementet verksamhetsområde. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

ta in tullar, mervärdesskatt samt andra avgifter. Tullverket skall även övervaka och 

                                                                                                                                                     
 
7
 Proposition 2007/08:53. Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 
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kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av 

varor efterföljs.
12

 

 

Till Tullverkets uppgifter hör också att hindra narkotika, vapen, skadliga 

kemikalier, smittade djur samt piratkopierade varor att komma över Sveriges 

gränser. Tjänstemän från Tullverket utför sina arbetsuppgifter vid flygplatser, 

färjelägen samt där stora vägar passerar gränsen men de återfinns även på orter inne 

i landet.
13

 

 

Kustbevakningen är en civil myndighet som tillhör Försvarsdepartementets 

verksamhetsområde och 1988 blev Kustbevakningen en egen myndighet. Tidigare 

var Kustbevakningen en del av Tullverket. Kustbevakningen övervakar, utövar 

tillsyn samt kontrollerar säkerhet, fiske och miljö med hjälp av flygplan, fartyg och 

mindre båtar. De ansvarar vidare för gränskontroll till sjöss och har ständigt 

beredskap för sjöräddning. Kustbevakningen har tillsynsansvar när det gäller farligt 

gods i hamnar och de kontrollerar transportmedel som ska ut på vägarna samt har 

befogenhet att stoppa transportmedel och hindra fortsatt transport från hamn om det 

är nödvändigt.
14

  

Kustbevakningen arbetar vidare för att minimera riskerna med farligt gods, 

kontrollera bemanning, behörighet, certifikat samt även att granska lastsäkringar. 

Kustbevakningen arbetar även med sjörelaterad brottslighet som exempelvis 

fartöverträdelser och sjöfylleri.
15

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad kunskap om regelverket som ger 

Tullverket samt Kustbevakningen befogenheter att ingripa vid rattfylleribrott samt 

kunskap om vad den nya lagstiftningen har fått eller kommer att ge för 

konsekvenser för de båda myndigheterna. Syftet med uppsatsen är vidare att 

                                                 
12

 Tullverket. (2009). Broschyr – Detta är tullverket.  

http:/www.tullverket.se/download/18.4f7/c091118ald5304d800027/detta+%C3%A4r+tullverket+tv101.105.p

df. [2009-04-30] 
13

 Ibid. 
14

 Kustbevakningen.(2006). Kustbevakningens verksamhet. 

http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/SummeryPage.aspx?id=187. [2009-04-30] 
15

 Ibid. 

http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/SummeryPage.aspx?id=187
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undersöka hur Tullverkets och Kustbevakningens ökade befogenheter påverkar 

Polisens arbete mot rattfylleribrott. 

1.3  Frågeställningar 

1. Inom vilka områden ska/får Kustbevakningen samt Tullverket ingripa mot 

rattfylleribrott? 

2. Vad kan den nya lagstiftningen ge för positiva konsekvenser för Tullverket samt 

Kustbevakningen? 

3. Vad kan den nya lagstiftningen ge för negativa konsekvenser för Tullverket samt 

Kustbevakningen? 

4. Hur påverkar den nya lagstiftningen Polisens arbete mot rattfylleribrott? 

1.4  Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att behandla Tullverket samt Kustbevakningens rätt att 

ingripa vid rattfylleribrott och den kommer följaktligen inte att behandla 

Kustbevakningens rätt att ingripa vid sjöfylleribrott. 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara frågeställning nummer ett, två samt tre i denna uppsats har en 

telefonintervju med Jonas Larsen, Myndighetsansvarig för Tullverket genomförts 

2009-04-22 och denna pågick i 25 minuter. Vidare har en telefonintervju med 

Gunnar Persson, förundersökningsledare vid Kustbevakningen i Göteborg och 

deltagare i Ratt- och sjöfyllerigruppen genomförts 2009-04-22 och denna pågick i 

40 minuter. Frågeställning nummer ett har dessutom delvis besvarats med stöd av 

regeringens proposition 2007/08:53 ”Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri 

och sjöfylleri”. 

 

Svaret på frågeställning nummer fyra har erhållits genom en 35 minuter lång 

telefonintervju 2009-04-28 med Håkan Fuhrman, polis och biträdande studierektor 

vid Polisutbildningen i Umeå. En telefonintervju med Göran Malmborg, 

ombudsman vid Polisförbundet har vidare genomförts 2009-05-05 och denna pågick 

20 minuter.  
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2   Förarbete och lagstiftning 

Denna uppsats grundar sig på Regeringens proposition 2007/2008:53 ”Ökade 

möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri” och lag (2008:322) om 

Tullverket och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott har 

använts.  

2.1.1 Proposition 2007/2008 ”Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och  

sjöfylleri”     

Enligt forskning är Polisens kontroller av trafiknykterheten en mycket viktig 

förebyggande åtgärd inom trafiknykterhetsområdet. Den preventiva effekten 

handlar inte bara om den avskräckande effekt som ett straff innebär. Finns det en 

stor eller uppenbar risk att ertappas så utgör även det ett verksamt medel att 

avhålla trafikanterna från att framföra sina fordon efter att de druckit alkohol eller 

intagit droger. Därav är det viktigt med regelbundna, omfattande och synliga 

kontroller av nykterheten. Slumpmässiga kontroller är effektiva men även riktade 

där kontrollerna sker på vissa platser och vid vissa tidpunkter då det kan förväntas 

finnas individer som framför motordrivna fordon efter att de druckit alkohol som 

vid exempelvis vid färjelägen, flygplatser samt utanför systembolagsbutiker. 

Därför bör åtgärder som syftar till att öka antalet trafiknykterhetskontroller 

vidtas.
16

   

Erfarenheter visar att det förekommer att individer som ankommer till Sveriges 

gränser eller hamnar med fordon, eller avser att fortsätta färden därifrån med 

fordon är påverkade av till exempel alkohol och att de utgör en fara för 

trafiksäkerheten. Till exempelvis hamnar ankommer både yrkesförare och 

privatbilister vilka tillbringar tid på färjor där alkohol serveras samt finns till 

försäljning. Det är således angeläget att kontrollen av trafiknykterheten vid dessa 

platser är effektiv. Polisen genomför regelbundet kontroller av trafiknykterheten 

hos fordonsförare som anlöper svensk hamn med bilfärjor. Dock har de inte alltid 

resurser för denna verksamhet i önskvärd utsträckning. Emellertid finns personal 

från Tullverket och Kustbevakningen ofta på plats vid både gränserna samt i 

                                                 
16

 Proposition 2007/08:53. Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri.  
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hamnarna för kontroll av ankommande trafik. Tullverket och Kustbevakningen 

har redan en rad kontrollfunktioner och brottsutredande befogenheter. Med hänsyn 

av detta finns det skäl att överväga om Tullverket och Kustbevakningens resurser 

skulle kunna användas på ett rationellt och effektivt sätt för att öka 

trafiksäkerheten.
17

  

Om Tullverket och Kustbevakningen ges befogenhet att ingripa mot 

rattfylleribrott så ska befogenheterna vara kopplade till de båda myndigheternas 

normala geografiska verksamhetsområde. Tullverkets verksamhet bedrivs vid 

gränser samt vid fråga om brott mot smugglingslagen, även inne i landet. 

Kustbevakningens verksamhet på land förekommer främst i hamnarna och även i 

viss utsträckning på stränder och öar i direkt anslutning till övervakning till sjöss.  

Syftet med den nya lagstiftningen är vidare inte att Tullverket och 

Kustbevakningen skall ägna sig åt trafiknykterhetskontroller istället för sin övriga 

verksamhet.
18

  

Samtliga remissinstanser utom Polisförbundet ställer sig positiva till att Tullverket 

och Kustbevakningen skall ges befogenhet att ingripa vid rattfylleribrott. 

Polisförbundet motiverar sitt ställningstagande med att de anser att 

huvudmannaskapet för brottsbekämpning inte bör delas upp på flera 

myndigheter.
19

 

 

2.1.2 Lagstiftning 

Den 1 juli 2008 trädde en ny lagstiftning i kraft, lag (2008:322) om Tullverket och 

Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Denna lagstiftning 

hänvisar till annan lagstiftning som exempelvis rättegångbalken och polislagen. 

För att läsare som inte är insatta i dessa lagar, enklare och på ett mer lättförståeligt 

sätt skall kunna förstå och tolka lagstiftningen finns dessa hänvisningar inlagda i 

uppsatsens version av lag (2008:322) om Tullverket och Kustbevakningens 

befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. För att läsa denna hänvisas läsaren till 

                                                 
17

 Proposition 2007/08:53. Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri.  
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
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uppsatsens bilaga 1 – Lag (2008:322) om Tullverket och Kustbevakningens 

befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott med tillhörande lagstiftning.
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3         Resultat 

Resultaten av genomförda intervjuer med Jonas Larsen, Myndighetsansvarig för 

Tullverket, Gunnar Persson, förundersökningsledare vid Kustbevakningen i 

Göteborg och deltagare i Ratt- och sjöfyllerigruppen, Håkan Fuhrman, polis och 

biträdande studierektor vid Polisutbildningen i Umeå och Göran Malmborg 

ombudsman vid Polisförbundet samt studierna av proposition 2007/08:53 ”Ökade 

möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri” redovisas nedan med först 

angiven frågeställning och därefter svar på denna.   

 

3.1 Inom vilka områden får/ska Tullverket samt Kustbevakningen ingripa mot 

rattfylleribrott? 

Den nya lagstiftningen som ger tjänstemän från Tullverket och Kustbevakningen 

rätt att ingripa mot rattfylleribrott ger inga begränsningar när det gäller var 

tjänstemännen får genomföra kontrollerna. Dock är syftet med den nya 

lagstiftningen inte att Tullverket och Kustbevakningen skall ägna sig åt 

trafiknykterhetskontroller istället för sin övriga verksamhet. Befogenheterna skall 

vidare vara kopplade till de båda myndigheternas normala geografiska 

verksamhetsområde.
20

  

Tullverket 

Tullverket bedriver sin verksamhet vid gränserna samt vid fråga om brott mot 

smugglingslagen, även inne i landet.
21

 Jonas Larsen, Tullverket uppger att 

tjänstemän från Tullverket initialt kommer att utföra sina ordinarie 

befogenhetskontroller i hamnar, vid landgränser samt inne i landet av fordon för 

kontroll av punktskattepliktiga varor. Tullverket har följaktligen rätt att stoppa en 

lastbil på vägar inne i landet för att utföra en sådan kontroll. När det gäller 

Tullverkets befogenhet att ingripa mot rattfylleribrott berättar Jonas Larsen att 

tjänstemän från Tullverket inte kommer att besöka exempelvis en hamn för att 

initialt kontrollera nykterheten hos fordonsförarna utan det primära syftet med 

kontrollen är att utföra deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Dock kommer de 

                                                 
20

 Proposition 2007/08:53. Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri.  
21

 Ibid. 
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numera även att genomföra ett sållningsprov på förare av de kontrollerade 

fordonen men denna arbetsuppgift kommer alltså i andra hand.  

Jonas Larsen uppger vidare att Tullverket i dagsläget inte har något målkrav på sig 

om hur många sållningsprov myndigheten årligen skall utföra. Tullverkets 

verksamhetsledning ska fatta beslut i denna fråga nu under våren 2009 enligt 

Jonas Larsen. 

 

Kustbevakningen 

Kustbevakningens verksamhet på land förekommer främst i hamnarna och även i 

viss utsträckning på stränder och öar i direkt anslutning till övervakning till 

sjöss.
22

 Gunnar Persson, Kustbevakningen förklarar att Kustbevakningen initialt 

kommer att besöka färjelägen för att genomföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter 

som är lastsäkringskontroller samt kontroll av farligt gods och i samband med 

detta kommer de numera även att genomföra sållningsprov på fordonsförarna. 

Gunnar Persson uppger att Polisen fortfarande ansvarar för att utföra 

sållningsprov av personbilsförare medan Kustbevakningen kontrollerar 

fordonsförare av tung trafik.  

 

I Kustbevakningens uppgifter ingår även övervakning och kontroll av 

naturskyddsområden. I samband med detta kommer tjänstemännen att utföra 

sållningsprov av terrängskoterförare på isvägar och skoterleder enligt Gunnar 

Persson. Han uppger vidare att Kustbevakningen inte kommer att stoppa 

motordrivna fordon på vägar för att utföra sållningsprov. Detta eftersom 

Kustbevakningens fordon inte är utrustade med korrekt stoppanordning. Om 

bilarna skulle kompletteras med denna anordning krävs vidare specifik utbildning 

för att få framföra dem eftersom de då räknas som utryckningsfordon och denna 

utbildning innehar inte tjänstemän vid Kustbevakningen i dagsläget. Enligt 

Gunnar Persson har det förts diskussioner om att utrusta bilarna med denna 

anordning men det finns inga beslut fattade i frågan och det är vidare inte 

någonting som kommer att ske inom den närmaste framtiden.  

 

                                                 
22
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Enligt Gunnar Persson har Kustbevakningen ännu inget målkrav på sig när det 

gäller hur många sållningsprov myndigheten årligen skall utföra. 

 

3.2 Vad kan den nya lagstiftningen ge för positiva konsekvenser för Tullverket  

och Kustbevakningen? 

Tullverket 

Jonas Larsen berättar att Tullverket inte arbetat enligt den nya lagstiftningen från 

den 1 juli 2008 när denna trädde ikraft. Anledningen till detta är att man först varit 

tvungna att utbilda sin personal både juridiskt och praktiskt. Tullverket har valt att 

utbilda ett antal instruktörer som i sin tur har vidareutbildat linjepersonalen. Från 

årsskiftet 2008/2009 har myndigheten dock börjat arbeta enligt den nya 

lagstiftningen och Jonas Larsen uppger att det därför är svårt att uttala sig exakt 

vilka konsekvenser lagstiftningen får för myndigheten.  

Jonas Larsen uppger ändå att den nya lagstiftningen kommer att underlätta för 

både Tullverket och Polisen. I vissa fall har Tullverket enligt Jonas Larsen fått 

vänta länge på att en polispatrull ska komma till plats för att utföra sållningsprov 

på förare som misstänkts varit påverkade av alkohol eller droger. Jonas Larsen 

menar dock att detta även berott på vart i landet man befunnit sig, om det funnits 

tillgång till patruller eller inte. Enligt Jonas Larsen har det tidigare funnits 

tillfällen då tjänstemän från Tullverket varit väldigt osäkra på om en förare 

eventuellt varit påverkad eller inte och i sådana lägen har det hänt att man släppt 

iväg föraren istället för att kontakta polisen och invänta patrull. Den nya 

lagstiftningen innebär emellertid att Tullverket i samband med sina egna 

kontroller nu enkelt kan utföra ett sållningsprov på förare då det vidare inte 

behövs skälig misstanke för att utföra dessa prov. 

Jonas Larsen tillägger att den nya lagstiftningen vidare kan innebära att 

tulltjänstemännen känner en ökad motivation. Detta då en del arbetspass resulterar 

i ett beslag av endast 10 cigarettlimpor, men i och med den nya lagstiftningen 

kanske tjänstemännen istället kan hindra en påverkad förare från att ge sig ut på 

vägarna och att detta då känns mer tillfredsställande än ett beslag av ett fåtal 

cigarettlimpor .  
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Kustbevakningen 

Gunnar Persson förklarar att Kustbevakningen ännu inte börjar arbeta enligt den 

nya lagstiftningen fullt ut. Anledningen till detta är att Kustbevakningen inte har 

haft några egna förundersökningsledare utan att sådana först har utbildats. 

Linjepersonalen har/håller vidare på att utbildas juridisk och praktisk. Enligt 

Gunnar Persson räknar man med att utbildningarna är slutförda innan midsommar 

2009 och att all linjepersonal då kan börja arbeta enligt den nya lagstiftningen.  

Kustbevakningen har inte utbildat några instruktörer utan all linjepersonal 

har/kommer att utbildas i Karlskrona. Utbildning av Evidenzer sker dock på lokal 

nivå och det är polisen som ansvarar för denna. All linjepersonal kommer inte att 

hinna utbildas på ögonundersökning samt symtom och drogtecken utan 

ambitionen är att all linjepersonal skall vara utbildad på detta senast hösten 2009. 

Enligt Gunnar Persson finns det samverkansavtal mellan Kustbevakning och Polis 

på lokal nivå och Polisen utbildar nu fortlöpande tjänstemän från 

Kustbevakningen på ögonundersökning samt symtom och drogtecken.  I och med 

att Kustbevakningen ännu inte riktigt har kommit igång med att arbeta enligt den 

nya lagstiftningen är det enligt Gunnar Persson svårt att uttala sig om vilka exakta 

konsekvenser lagstiftningen kommer att få för myndigheten.  

 

Gunnar Persson förklarar ändå att den nya lagstiftningen innebär att man höjer sin 

egen kunskap inom Kustbevakningen. Detta genom att man får en specifik 

utbildning angående denna. Det finns vidare en tidsvinst vilket leder till 

effektivisering inom myndigheten. Kustbevakningen har nu både egna 

förundersökningsledare och ett eget blankettsystem för denna brottslighet. Enligt 

Gunnar Persson skapar vidare den nya lagstiftningen motivation hos personalen 

då Kustbevakningen kommer att arbeta med och handlägga ärendet från 

sållningsprovet fram till lagföringen och att även statistiken kommer att tillfalla 

Kustbevakningen.  
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3.3 Vad kan den nya lagstiftningen ge för negativa konsekvenser för Tullverket  

samt Kustbevakningen? 

Tullverket 

Jonas Larsen, Tullverket uppger att den nya lagstiftningen innebär att tjänstemän 

från Tullverket har rätt att ingripa och inleda förundersökning när det gäller 

drograttfylleri. När en fordonsförare är drogpåverkad begår denna inte bara ett 

rattfylleribrott utan såldes även ett narkotikabrott, för eget bruk. Dock har 

Tullverket inte rätt att inleda förundersökning vid narkotikabrott eget bruk vilket 

enligt Jonas Larsen är någonting som missats vid utformningen av den nya 

lagstiftningen.   

 

Jonas Larsen uppger vidare att i de fall tjänstemän från Tullverket upptäckt en 

förare som misstänkts varit påverkad av droger så har man kontaktat åklagare som 

i sin tur har begärt biträde från Polisen att utreda narkotikabrottet. Jonas Larsen 

menar dock att det är bättre att Tullverket utreder båda brotten istället för att de 

ska delas upp på två olika myndigheter.  

 

Jonas Larsen berättar vidare att om tjänstemän från Tullverket stoppar exempelvis 

en buss eller lastbil vars förare misstänks vara alkohol- eller drogpåverkad, krävs 

det att den tjänsteman som eventuellt ska flytta fordonet har behörighet att köra 

detta fordon för att kunna flytta det till en lämplig uppställningsplats. Emellertid 

får polis göra detta utan giltig behörighet. Enligt Jonas Larsen har detta hittills inte 

vållat några problem då de fordonsförare som upptäckts varit påverkade initialts 

stoppats av annan orsak och därmed har fordonen inte varit parkerade så att de 

hindrat annan trafik.   

 

Kustbevakningen 

Gunnar Persson, Kustbevakningen uppger att den nya lagstiftningen inledningsvis 

innebär en fördyrning av verksamheten. Detta genom att tjänstemännen måste 

utbildas i den nya lagstiftningen samt få utbildning för sållningsinstrument och 

Evidenzer. Myndigheten måste vidare köpa in teknisk utrustning som 

sållningsinstrument samt Evidenzer och även skapa nya blanketter och register . 

Den nya lagstiftningen kommer även att innebära en kostnad för transporter till 
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blodprovstagning, en kostnad som Kustbevakningen tidigare inte haft eftersom de 

inte haft befogenhet att kontrollera nykterheten hos fordonsförare.  

Enligt Gunnar Persson finns det vidare en rad brister i den nya lagstiftningen som 

hittills inte vållat allt för stora bekymmer men som kommer att kunna försvåra 

Kustbevakningens arbete när det gäller rattfylleribrotten och som kommer att 

kosta samhället resurser. En tjänsteman från Kustbevakningen får exempelvis inte 

flytta ett fordon en kortare sträcka som de inte har behörighet för vilket en polis 

får göra. Om en tjänsteman vid Kustbevakningen kontrollerar en förare och denna 

visar sig vara påverkad av alkohol eller droger har tjänstemannen således ingen 

befogenhet enligt lag att flytta på fordonet en kortare sträcka om detta skulle stå 

olämpligt till. Detta kan/kommer att skapa problem i den praktiska utföringen 

enligt Gunnar Persson som vidare uppger att detta glömts vid utformningen av 

den nya lagstiftningen.   

Gunnar Persson uppger vidare att en tjänsteman vid Kustbevakningen tillfälligt får 

omhänderta fordonsnycklar men att omhändertagandet skyndsamt skall anmälas 

till polismyndigheten . Gunnar Persson anser att detta är märkligt eftersom man 

har bedömt att Kustbevakningen skall få befogenheter att ingripa vid 

rattfylleribrott och inleda förundersökning av sådan brottslighet, men att ett 

omhändertagande av fordonsnycklar måste anmälas till polismyndigheten för att 

de i sin tur skall besluta om omhändertagandet skall bestå eller inte. Gunnar 

Persson berättar vidare att när Kustbevakningen kontaktat polismyndigheten i 

dessa ärenden så har de mötts av förvåning från Polisen som ställt sig frågande till 

varför de skall pröva omhändertagandet av fordonsnycklarna eftersom 

Kustbevakningen handlägger ärendet.  

En annan sak som missats vid utformningen av den nya lagen är att en tjänsteman 

från Kustbevakningen inte har rätt att begära att få se en fordonsförares körkort. 

De har endast rätt att begära att en förare skall identifiera sig. I och med detta kan 

exempelvis brott som olovlig körning inte upptäckas enligt Gunnar Persson.  

Gunnar Persson förklarar vidare att Kustbevakningen inte har rätt att inleda 

förundersökning vid så kallade sekundärbrott som narkotikabrott, eget bruk i 
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samband med drograttfylleri trots att man får inleda förundersökning på 

primärbrottet drograttfylleri.   

 

3.4         Hur påverkar den nya lagstiftningen polisens arbete mot rattfylleribrott? 

   Polisen 

Vid samtal med Håkan Fuhrman, Polisen uppger han att Tullverket och 

Kustbevakningens befogenheter att ingripa vid rattfylleribrott inte påverkar 

polisens arbete mot rattfylleribrott på ett negativt sätt, tvärtom så är det enbart 

positivt. Den nya lagstiftningen kommer att innebära ett nära och stärkt samarbete 

mellan de tre myndigheterna Polisen, Tullverket och Kustbevakningen.   

Håkan Fuhrman uppger vidare att den nya lagstiftningen kommer att resultera till 

en bredare övervakning och att denna kommer att bli mer täckande när det gäller 

rattfylleribrott. Framförallt gäller detta gränsstationer och hamnområden. Enligt 

Håkan Fuhrman kommer vidare myndigheterna att komplettera varandra inom 

området.  

Håkan Fuhrman förklarar vidare att i norra Sverige kommer polisens övervakning 

gällande rattfylleribrott begångna av förare av terrängskoter att kompletteras av 

Kustbevakningen som kommer att kontrollera dessa förare på isvägar och vid 

kusten. Håkan Fuhrman ser mycket positivt på detta då polisens resurser i norra 

Sverige idag är begränsade för detta uppdrag.  

Enligt Håkan Fuhrman kommer dock en viss del av polisens resurser i ett 

övergångsskede att knytas upp, både centralt och lokalt mot Tullverket och 

Kustbevakningen. Detta då polisen bland annat kommer att ansvara för utbildning 

av Evidenzer för tjänstemän inom Tullverket och Kustbevakningen. Det kommer 

även att innebära en tät kontakt mellan myndigheterna när det gäller tillkommande 

brott. Troligtvis kommer det initialt att innebära en gränsdragningsproblematik 

innan man hittat administrativa former för detta.  

Håkan Fuhrman poängterar dock att den nya lagstiftningen kommer att stärka 

samarbetet mellan myndigheterna och att det kommer att leda till att nya nätverk 

bildas, och då inte bara gällande trafiknykterhetsbrotten.  
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Enligt Håkan Fuhrman har han inte fått några indikationer från 

polismyndigheterna om att någon av dessa ser någonting negativt med att 

Tullverket samt Kustbevakningen fått befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.  

Håkan Fuhrman är vidare övertygad om att det kommer att komma målkrav 

gällande antalet sållningsprov som Tullverket och Kustbevakningen ska utföra 

årligen. 

Polisförbundet 

Polisförbundet motsatte sig lagförslaget om att ge Tullverket samt 

Kustbevakningen befogenheter att ingripa vid rattfylleribrott. Detta då de anser att 

huvudmannaskapet för brottsbekämpning inte bör delas upp på flera 

myndigheter.
23

  

 

Vid telefonintervju med Göran Malmborg, ombudsman vid Polisförbundet uppger 

han att Polisförbundets målsättning är att brottsbekämpande insatser bör hållas 

inom Polisen och att det är mer rationellt att samla Tullverket och 

Kustbevakningen under Polisen. Han uppger vidare att samhället inte skall utföra 

samma arbete med olika huvudmän, ledningar och underrättelsetjänster. Att det 

brottsbekämpande arbetet är uppdelat på flera huvudmän innebär att det är svårt 

att samordna verksamheterna och det innebär även stora kostnader för samhället.  

 

Göran Malmborg hänvisar under intervjun till Polisförbundets remissvar till SOU 

2006:47 ”Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna”, 

remissvaret är vidare undertecknat av honom. I remissvaret framgår det att 

Polisförbundet inte ställer sig bakom lagförslaget då de menar att effekten av att 

olika huvudmän ansvarar för samma eller liknande verksamhet riskerar att bli 

kontraproduktivt och vidare kan skapa en rättsosäkerhet. Förbundet anser att med 

endast en huvudman så kan enhetliga och rättstrygga principer utarbetas. Om 

Tullverket och Kustbevakningen inte är organiserade inom Polisen blir 

konsekvenserna att statsmaktens resurser inte används optimalt i det 

brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet. Polisförbundets strävan efter 
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att Tullverket och Kustbevakningen organiseras inom Polisen skulle vidare 

innebära nyttoeffekter som bättre resursutnyttjande, effektivare verksamhet och 

högre grad av måluppfyllelse. Vidare skulle detta leda till förbättrade möjligheter 

att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

 

En annan anledning till att Polisförbundet motsätter sig den nya lagstiftningen är 

att de anser att det finns en risk att våldsanvändningen inom Tullverket och 

Kustbevakningen eskalerar. Skulle dessa myndigheter organiseras under Polisen 

kan de då delta i Polisens omfattande värdegrunds- och etikarbete som bland 

annat innefattar bemötandefrågor.  

 

Göran Malmborg uppger att han inte har mött något motstånd från landets olika 

polismyndigheter när det gäller Tullverkets och Kustbevakningens ökade 

befogenheter att ingripa vid rattfylleribrott. Detta förklaras med att myndigheterna 

har fullt upp med att hantera sina egna arbetsuppgifter och att det är ändå är bra att 

dela på arbetsuppgifterna men att det mest rationella vore att Tullverket och 

Kustbevakningen organiseras inom Polisen. 
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4    Diskussion 

4.1       Sammanfattning  

Den nya lagstiftningen som ger Tullverket och Kustbevakningen befogenhet att 

ingripa mot rattfylleribrott ger inte några begränsningar i rätten att genomföra 

kontrollerna var som helst. Dock är syftet att Tullverket och Kustbevakningen 

skall genomföra dessa kontroller inom deras normala geografiska 

verksamhetsområde. Tjänstemän från Tullverket kommer således att besöka 

gränsstationer samt hamnar för att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter som 

att kontrollera fordon efter smugglingsgods och i samband med dessa även utföra 

sållningsprov. Vidare kommer Kustbevakningen att besöka färjelägen för att 

utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter, lastsäkringskontroller, kontroll av farligt 

gods och samtidigt genomföra sållningsprov. Kustbevakningen kommer även att 

utföra sållningsprov av terrängskoterförare på isvägar i samband med övervakning 

av naturskyddsområden. 

Den nya lagstiftningen innebär en ökad motivation hos tjänstemännen och 

lagstiftningen kommer även att underlätta för både Tullverket, Kustbevakningen 

och Polisen genom att arbetet effektiviseras. 

Den nya lagstiftningen har en rad brister som missats/glömts bort vid uppkomsten 

av denna då tjänstemän från Tullverket och Kustbevakningen exempelvis inte har 

befogenhet att begära att få titta på fordonsförares körkort, de har vidare inte 

befogenhet att förflytta fordon en kortare sträcka om fordonen står olämpligt till 

och omhändertagna fordonsnycklar måste vidare skyndsamt anmälas till 

polismyndigheten som skall pröva om omhändertagandet skall bestå. Tullverket 

och Kustbevakningen har vidare inte rätt att inleda förundersökning vid 

narkotikabrott, eget bruk i samband med drograttfylleri. 

Den nya lagstiftningen har enbart positiva konsekvenser för polisen i deras arbete 

mot rattfylleribrott då den kommer att resultera i en bredare och mer täckande 

övervakning när det gäller rattfylleribrott. Den nya lagstiftningen kommer även att 

innebära ett nära och stärkt samarbete mellan myndigheterna och det kommer att 

resultera i att nya nätverk bildas.  
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Polisförbundet motsatte sig lagförslaget om att ge Tullverket och 

Kustbevakningen befogenhet att ingripa mot rattfylleribrott då de anser att 

huvudmannaskapet för brottsbekämpning inte bör delas upp på flera myndigheter. 

Polisförbundets anser att Tullverkets och Kustbevakningens brottsbekämpande 

verksamhet skall organiseras inom polisen och att detta skulle innebära 

nyttoeffekter som bättre resursutnyttjande, effektivare verksamhet och högre grad 

av måluppfyllelse. Vidare skulle detta leda till förbättrade möjligheter att minska 

brottsligheten och öka tryggheten.  

 

4.2       Slutsatser och förslag 

Enligt vad som framkommit i uppsatsens intervjuer med Jonas Larsen, Tullverket 

och Gunnar Persson, Kustbevakningen finns det en rad brister i nuvarande 

lagstiftning som kan/kommer att komplicera det praktiska utförandet i samband 

med nykterhetskontroller för dessa myndigheter. Syftet med den nya 

lagstiftningen var att effektivisera det brottsbekämpande och brottsförebyggande 

arbetet mot rattfylleri. Men för att effektivisera det brottsbekämpande arbetet mot 

rattfylleri ytterligare bör enligt uppsatsens författare dock en rad kompletteringar 

till nuvarande lagstiftning införas.  

 

Tjänstemän från Tullverket och Kustbevakningen bör likt polisen ges befogenhet 

att med behörigheten B i tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon 

en kortare sträcka. För att upptäcka brott som olovlig körning bör även 

tjänstemännen från Tullverket och Kustbevakningen ges befogenhet att 

kontrollera körkort på de fordonsförare som de utför sållningsprov på och inte 

bara omhänderta körkorten i samband med positivt sållningsprov som nuvarande 

lagstiftning anger. I och med detta kan brott som olovlig körning upptäckas. 

Uppsatsens författare delar vidare Gunnar Perssons åsikt om att Kustbevakningen 

och således då även Tullverket skall ges befogenhet att själva pröva 

omhändertagandet av fordonsnycklar. Som nuvarande lagstiftning är utformad 

belastas polismyndigheten med en tämligen onödig uppgift då Tullverket och 

Kustbevakningen måste kontakta dem för denna överprövning eftersom det inte är 

Polisen som äger ärendet. Tullverket och Kustbevakningen har vidare inte 
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befogenhet att inleda förundersökning vid narkotikabrott eget bruk i samband med 

drograttfylleri och även detta kan tyckas vara anmärkningsvärt då det är dessa 

myndigheter som kommer att leda förundersökningen vid primärbrottet 

drograttfylleri. Detta påtalade även Gunnar Persson, Kustbevakningen under 

intervju. För att effektivisera utredningen bör därför dessa myndigheter ges denna 

befogenhet. En annan tänkbar åtgärd för att effektivisera arbetet ytterligare skulle 

kunna vara att Tullverket och Kustbevakningen ges befogenhet att inleda 

förundersökning vid även andra tillkommande brott som exempelvis olovlig 

körning/grov olovlig körning och även kontrollera om fordon framförs oskattade 

och/eller är belagda med körförbud.  

 

Förslagen på effektiviseringar skulle sannolikt i vissa hänseenden kräva 

kompletterande utbildning för tjänstemän hos Tullverket och Kustbevakningen 

men detta är ingenting som uppsatsens författare är insatt i och kan ta ställning till. 

 

Polisförbundet motsatt sig förslaget om att ge Tullverket samt Kustbevakningen 

ökade befogenheter att ingripa vid rattfylleribrott och det förefaller vidare en 

aning anmärkningsvärt då Håkan Fuhrman, Polisen inte fått några indikationer på 

att polismyndigheterna motsätter sig detta eller har något att invända mot dessa 

utökade befogenheter trots att Polisförbundet, som verkar för polismyndighetens 

medlemmar har tydliga invändningar mot detta. Även Göran Malmborg, 

ombudsman på Polisförbundet uppgav vid intervju att han inte hört någonting 

negativt från polismyndigheterna gällande Tullverket och Kustbevakningens 

ökade befogenheter.  

 

Samtidigt som Polisförbundet uttrycker att den brottsbekämpande verksamheten 

inte skall delas upp på flera huvudmän och att Tullverkets och Kustbevakningens 

brottsbekämpande verksamhet skall organiseras under Polisen så är inte syftet 

med den nya lagstiftningen att Polisen skall upphöra med att utföra 

nykterhetskontroller vid exempelvis färjelägen. Vid färjelägen kommer 

Kustbevakningen att utföra sållningsprov på fordonsförare av främst tung trafik 

eftersom deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra lastsäkringskontroller 

samt kontroll av farligt gods medan Polisen fortfarande ansvarar för förare av 
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personbilar. Dock finns det ingenting i lagstiftningen som hindrar att 

Kustbevakningen eller Tullverket även utför sållningsprov på förare av 

personbilar. Genom den nya lagstiftningen kan Tullverket och Kustbevakningen 

snabbt och enkelt utföra sållningsprov och arbetet kommer att effektiviseras för 

både Tullverket, Kustbevakningen och Polisen. Detta då Tullverket och 

Kustbevakningen inte behöver invänta polis föra att utföra sållningsprov och 

Polisen i sin tur kan inrikta sig på andra arbetsuppgifter.  

 

Författaren till denna uppsats kan till viss del förstå Polisförbundets resonemang 

om att det innebär stora kostnader för samhället att flera myndigheter arbetar med 

samma sak, har egna huvudmän och underrättelsetjänster och att det kan vara 

svårt att samordna dessa. Dock förefaller det för uppsatsens författare vara en 

självklarhet att likt det som skrivs i propositionen 2007/2008:53 ”Ökade 

möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri” är viktigt att rättsväsendet 

effektiviseras och att samhället utnyttjar resurserna som de båda myndigheterna 

Tullverket samt Kustbevakningen innehar. Det väsentliga är, vilket tidigare 

nämnts i uppsatsen att rättsväsendet får en bredare övervakning gällande 

rattfylleribrotten. Det handlar kanske mycket om att Polisen, Tullverket och 

Kustbevakningen gemensamt måste finna strategier för att underlätta 

samordningen av resurser inom detta område. 

 

I och med att Tullverket och Kustbevakningen har fått befogenheter att kontrollera 

nykterheten hos fordonsförare frigör man till viss del resurser för polisen, resurser 

som kan läggas på något av alla de områden Polisen arbetar med. Vidare innebär 

den nya lagstiftningen en personlig utveckling hos de enskilda tjänstemännen 

inom Tullverket och Kustbevakningen men även en utveckling av myndigheterna. 

Förhoppningsvis kommer Tullverkets och Kustbevakningens ökade befogenheter 

att ingripa vid rattfylleribrott att leda till en minskning av olyckor vilket innebär 

en kostnadsreducering för samhället i form av bland annat sjukvårdskostnader, 

kostnader för räddningstjänst och ambulans, kostnad för rättsväsendet till följd av 

färre rättegångar och mindre och färre brottsutredningar, men det absolut 

viktigaste är att människoliv kan räddas och att trafiksäkerheten höjs.  
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Uppsatsens ämne har för dess författare varit intressant och under processen har 

en mängd kunskap inhämtats om Tullverkets och Kustbevaknings nya lagstiftning 

samt propositionen till denna. Det finns mycket att analysera och diskutera men 

uppsatsens omfång innebär en begräsning i utrymme varpå allt inte kan behandlas. 

Slutligen kan dock nämnas att den nya lagstiftningen sannolikt kommer att 

utvecklas och omarbetas i och med att Tullverket och Kustbevakningen kommer 

igång med sitt arbete mot rattfylleribrott . Detta då lagstiftningens brister troligtvis 

kommer att synliggöras för de båda myndigheterna i främst deras praktiska arbete 

mot rattfylleribrotten. Det ska därför bli spännande att följa den fortsatta 

utvecklingen på området.  
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Lagtexter 

Lag (2008:322) om Tullverket och Kustbevakningens befogenheter att ingripa 

mot rattfylleribrott 

   Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 

Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 

Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 

Rättegångbalken 23 kapitlet 

Rättegångsbalken 24 kapitlet 

Rättegångsbalken 27 kapitlet 

Rättegångsbalken 28 kapitlet 

Polislagen 

Körkortslagen 
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Bilaga 1      

Lag (2008:322) om Tullverket och Kustbevakningens befogenheter 

att ingripa mot rattfylleribrott med tillhörande lagstiftning 

Lagens tillämpningsområde 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket och 

Kustbevakningen samt tjänstemän vid dessa myndigheter att vidta åtgärder för att 

förhindra, upptäcka och utreda brott enligt 4 och 4 a §§ 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. 

   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. Lag (1999:217). 

 

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. Lag (1999:217). 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19510649.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19510649.htm#P4_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19510649.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19680064.htm#P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19680064.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S1#P4S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S1#P4S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S2#P4S2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S1#P4S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S2#P4S2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S3#P4S3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S1#P4S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S2#P4S2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4S3#P4S3
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Alkoholutandningsprov och ögonundersökning 

2 § Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket eller 

Kustbevakningen att ta alkoholutandningsprov och göra ögonundersökning samt 

stoppa fordon för sådan provtagning eller undersökning finns i lagen (1976:1090) 

om alkoholutandningsprov och lagen (1999:216) om ögonundersökning vid 

misstanke om vissa brott i trafiken. 

Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 

1 § Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas för brott som avses i 4 § 

lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana 

och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) eller annat 

brott, på vilket fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet. 

   Alkoholutandningsprov tas av 

1. en polisman, 

2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 4 § 

lagen om straff för vissa trafikbrott, eller 

3. en tjänsteman vid Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 20 kap. 4 § sjölagen. 

   En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska ta ett alkoholutandningsprov har 

samma befogenhet som en polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon eller 

ett annat transportmedel. 

   Provtagningen ska ske på ett sätt som inte utsätter den på vilken provet tas för allmän 

uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska provet tas i täckt fordon eller 

fartyg eller inomhus i avskilt rum. Lag (2008:324). 

2 § Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första stycket tas på förare av 

motordrivet fordon samt på förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg. 

Prov enligt denna paragraf får dock inte tas på förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras 

av gående. 

   Bestämmelserna i 1 § andra stycket 1 och 2 samt tredje och fjärde styckena ska tillämpas vid 

provtagning enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov får tas endast på eller i nära anslutning 

till den plats där föraren kontrolleras eller ett polisingripande mot föraren sker. Proven ska tas med 

instrument som kan användas utan dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration 

överstiger ett visst gränsvärde. Prov enligt denna paragraf får även tas av en bilinspektör som avses 

i fordonslagen (2002:574). 

   Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och bevis om utförd åtgärd 

utfärdas. Lag (2008:324). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19761090.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990216.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19510649.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19510649.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901157.htm#P30
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901157.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941009.htm#K20P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941009.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040519.htm#K10P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040519.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941009.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840387.htm#P22
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840387.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19761090.htm#P1S1#P1S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19761090.htm#P1S2N1#P1S2N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19761090.htm#P1S2#P1S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19761090.htm#P1S3#P1S3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19761090.htm#P1S4#P1S4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020574.HTM
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3 § Blodprov får tas på den som är skyldig att lämna ett alkoholutandningsprov enligt 2 § även om 

det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon 

1. vägrar att medverka till alkoholutandningsprov, eller 

2. inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka. Lag 

(2008:324). 

Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 

1 § Denna lag avser undersökning av en persons ögon och ögonrörelser i syfte att ta reda på om 

personen är påverkad av något annat medel än alkohol. 

2 § En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett motordrivet fordon samt på 

förare av ett maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg om det kan misstänkas 

att föraren gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 

30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen 

(2004:519) eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband 

med framförandet av fordonet. 

   Undersökningen enligt första stycket får genomföras endast om den kan ha betydelse för 

utredningen om brottet. Lag (2004:525). 

3 § En ögonundersökning enligt denna lag får endast omfatta yttre iakttagelser av ögonens utseende 

och funktion. Som hjälpmedel vid undersökningen får pupillometer, penna eller annat liknande 

föremål samt mindre ljuskälla användas. 

4 § En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av 

1. en polisman, eller 

2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 4 § 

lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. 

   En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska genomföra en ögonundersökning har 

samma befogenhet som en polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon. 

   Undersökningen ska göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks för allmän 

uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska undersökningen genomföras i ett 

täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum. Om den undersökte begär det ska det föras ett protokoll 

vid undersökningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd. Lag (2008:328). 

5 § Blodprov får tas på den som är skyldig att genomgå en ögonundersökning även om det inte finns 

förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon 

1. vägrar att medverka till ögonundersökning, eller 

2. inte kan genomgå sådan undersökning på grund av att han eller hon varit inblandad i en 

trafikolycka. Lag (2008:328). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990216.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19510649.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19901157.htm#P30
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901157.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20040519.htm#K10P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040519.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19990216.HTM#P2S1#P2S1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510649.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19510649.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19840387.htm#P22
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840387.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19420740.htm
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6 § För ögonundersökning som avses i denna lag skall 28 kap. 13 § rättegångsbalken inte gälla 

Förundersökning m.m. 

3 § Tullverket eller Kustbevakningen får besluta att inleda förundersökning enligt 

23 kap. rättegångsbalken om brott som avses i 1 §. De befogenheter och 

skyldigheter som undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller då 

Tullverket och Kustbevakningen. Myndigheten ska förordna särskilda 

befattningshavare att fullgöra myndighetens uppgifter. 

   Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersökningen 

övertas av åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagare ska 

också i andra fall överta ledningen när det behövs av särskilda skäl. 

   När förundersökningen leds av en åklagare, får åklagaren anlita biträde av 

Tullverket eller Kustbevakningen. Åklagaren får också uppdra åt en tjänsteman vid 

myndigheten att vidta en viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är 

lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet. 

4 § Innan en förundersökning har hunnit inledas, har en tjänsteman vid Tullverket 

eller Kustbevakningen samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 3 § 

tredje stycket rättegångsbalken att hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder 

som är av betydelse för utredningen av brott som avses i 1 §. Vidtagna åtgärder ska 

så snart som möjligt anmälas till den som har rätt att leda förundersökning om 

brottet. 

   Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en polisman 

att uppmana någon att följa med till förhör och ta med någon till förhör gäller även 

för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid utredning av brott som 

avses i 1 §. 

RB 23 kap 3§  3st Innan förundersökning hunnit inledas, får polisman hålla förhör och vidta andra 

utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen. Lag (1994:1412). 

RB 23 kap 8 § På tillsägelse av en polisman är den som befinner sig på den plats, där ett brott 

förövas, skyldig att medfölja till ett förhör som hålls omedelbart därefter. Vägrar han utan giltig 

orsak, får polismannen ta med honom till förhöret. 

   Vad som sägs i första stycket gäller också den som befinner sig inom ett område i anslutning till 

den plats där ett brott nyligen förövats, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i fyra år. Detta gäller också vid försök till ett sådant brott. 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19420740.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19420740.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19420740.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19420740.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19420740.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19420740.htm#K23P8S1#K23P8S1
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   Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även innan förundersökning hunnit inledas. 

Lag (1994:1412). 

Gripande 

5 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som 

en polisman har enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken att gripa den som 

misstänks för brott som avses i 1 §. Det som föreskrivs i rättegångsbalken om 

befogenheter och skyldigheter i förhållande till den som gripits gäller för 

tjänstemannen i samma utsträckning som för en polisman samt för Tullverket och 

Kustbevakningen i samma utsträckning som för en polismyndighet. 

7 §  1st Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även 

utan anhållningsbeslut.    

Beslag 

6 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som 

en polisman har enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken att ta egendom i beslag med 

anledning av brott som avses i 1 §. 

Beslagtagen egendom ska förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen, om inte 

åklagaren bestämmer något annat. 

4 § Den som med laga rätt griper eller anhåller en misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan, 

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får ta föremål som därvid påträffas i beslag. 

   Föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller 

åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är 

fråga om en försändelse som avses i 3 §. 

   Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte 

beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om 

beslaget skall bestå. Lag (1993:1408). 

Husrannsakan 

7 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som 

en polisman har enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken att göra husrannsakan med 

anledning av brott som avses i 1 §. 

5 § En polisman får företa husrannsakan utan förordnande enligt 4 §, om det är fara i dröjsmål. Detta 

gäller dock inte husrannsakan för delgivning. Lag (1995:637). 
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Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 

8 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som 

en polisman har enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning med anledning av brott som avses i 1 §. 

13 § Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 

och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning beslutas av polisman. 

   Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas inomhus och i avskilt rum. 

Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett av förrättningsmannen anmodat 

trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av någon annan än en läkare eller en legitimerad 

sjuksköterska. Annan mera ingående undersökning får utföras endast av läkare. 

   Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas eller bevittnas av någon 

annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Kroppsvisitation som enbart innebär att 

föremål som en kvinna har med sig undersöks och kroppsbesiktning som enbart innebär att 

blodprov, alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA-analys tas får dock verkställas och 

bevittnas av en man. Lag (2005:878). 

Tillfälligt omhändertagande av fordonsnycklar m.m. 

9 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som 

en polisman har enligt 24 a § polislagen (1984:387) att tillfälligt omhänderta 

fordonsnycklar, annat som behövs för färden, eller fordonet samt att göra 

kroppsvisitation och genomsöka fordonet. 

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. Lag (2004:1032). 

10 § En tjänsteman som har beslutat om omhändertagande enligt 9 § ska skyndsamt 

anmäla det till polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet 

ska bestå. Omhändertagen egendom ska förvaras av Tullverket eller 

Kustbevakningen, om inte polismyndigheten bestämmer något annat. 

Protokoll ska föras över omhändertagandet i enlighet med vad som föreskrivs i 27 § 
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polislagen (1984:387). Vid tillämpningen av den bestämmelsen gäller det som sägs 

om förman i stället polismyndigheten. 

27 § Protokoll ska föras över ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas 

eller grips. Protokoll ska också föras över husrannsakan och liknande åtgärder enligt denna lag 

samt vid omhändertagande av föremål. 

   Av protokollet ska det framgå 

1. vem som har fattat beslutet om ingripandet, 

2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats, 

3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet, 

4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot, 

5. tiden för ingripandet samt 

6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet. 

   Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 1 och 2, den 

som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 3-6, den som är att anse 

som förman vid ingripandet. 

   I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag, husrannsakan samt 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Lag (2008:378). 

11 § I fråga om det fortsatta förfarandet vid omhändertagande tillämpas 

bestämmelserna i 24 c och 24 d §§ polislagen (1984:387) om upphörande av 

omhändertagande och förstöring eller försäljning av egendom. Egendom som har 

omhändertagits med stöd av 9 § denna lag ska anses som egendom som 

omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen. 

Egendom som förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen ska överlämnas till 

polismyndigheten, om den inte hämtas. 

24 c § Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte längre finns skäl för det och 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. Lag (2004:1032). 

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 omhändertagandet delges 

underrättelse om att egendomen kan komma att förstöras eller säljas. Om det är känt att någon 

annan också berörs av omhändertagandet, skall även denne delges en sådan underrättelse. Lag 

(2004:1032). 
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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. Lag (2004:1032). 

Omhändertagande av körkort 

12 § Befogenhet för Tullverket eller Kustbevakningen att besluta om 

omhändertagande av körkort föreskrivs i 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488). 

4 § Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av polismyndighet eller åklagare. Även 

Tullverket eller Kustbevakningen får besluta om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 

och, när det gäller brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 

enligt första stycket 2 samma paragraf. Lag (2008:327). 

Våldsanvändning 

13 § Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket eller 

Kustbevakningen att i samband med vissa åtgärder som anges i denna lag använda 

våld och göra kroppsvisitation av säkerhetsskäl finns i 29 § första och andra 

styckena polislagen (1984:387). 

29 § Det som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan vaktpost eller annan som 

vid Försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller för att upprätthålla ordning. Föreskrifterna i 10 § 

första stycket 1-4 gäller även tjänsteman vid Kustbevakningen som enligt särskilda bestämmelser 

medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första stycket 2 gäller dessutom den som 

annars med laga stöd ska verkställa ett frihetsberövande och bestämmelsen i samma paragraf första 

stycket 4 den som i myndighetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan åtgärd som där 

anges. Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också andra stycket samma 

paragraf. Bestämmelsen i 10 § första stycket 5 gäller även en tjänsteman vid Tullverket eller 

Kustbevakningen som utövar befogenhet som där anges för trafiknykterhetskontroll. 

   När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten eller avlägsnar någon, 

tillämpas också 19 § första stycket 1. 
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