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Kustbevakningens remissvar på promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen
och andra farliga föremål (Ds 2020:23)
Kustbevakningen har utöver nedan detaljsynpunkter inget att erinra mot förslagen och
resonemangen som förs fram i promemorian.
Utredningen har i kapitel 8 belyst svårigheterna med att reglera tvångsmedelsanvändning
utanför en förundersökning utan som istället sker i rent förebyggande syfte. Utredningen har
även lyft fram att möjligheter att använda förebyggande tvångsmedel inte får nyttjas för att
kringgå bestämmelser om tvångsmedel i en förundersökning.
En av svårigheterna med förebyggande reglering av tvångsmedel kan nog sägas hänga
samman med att den ”nedre gränsen” för att inleda en förundersökning i sig är relativt lågt
satt, d.v.s. anledning att anta.
I förslaget till ny 20 b § i polislagen om den utvidgade möjligheten till husrannsakan i
förebyggande syfte anges bl.a. följande.
… om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas
och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § 2 brottsbalken …
Åtminstone när det gäller skjutvapen torde ett ”antagande” om förvaring i utrymmen som inte
är godkända för skjutvapenförvaring ligga väldigt nära gränsen för när en förundersökning
bör inledas. För att kunna tillämpa den förebyggande bestämmelsen kan man således varken
”anta för lite” eller ”anta för mycket” angående vapnets existens i det aktuella utrymmet.
Vidare anförs på sid 133 att [ä]ven om farliga föremål påträffas, är det dock inte självklart att
förundersökning behöver inledas. Exempelvis torde så inte bli fallet när föremålen inte kan
härledas till någon viss person. Även här utgår Kustbevakningen från att ett anträffat
skjutvapen kommer att resultera i ett inledande av förundersökning med beslag av skjutvapnet
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för teknisk undersökning även om det till slut visar sig att vapnet inte kan knytas till någon
misstänkt person.
---------Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit verksjuristen Peter Åkesson, föredragande.
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