
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter  
(ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och 
verksamhetsområden; 

beslutade den 18 mars 2013. 

1 (3) 

 

Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 6 § förordningen 
(2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten att bilaga 3 till 
Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas 
lokalisering och verksamhetsområden ska ha följande lydelse1. 
                       

Denna författning träder i kraft den 1 april 2013. 
 
 
 
ANDERS PERKLEV 
    Lars Werkström 
    (Rättsavdelningen) 

                                            
1 Ändringarna har markerats med kantstreck 

ÅFS 2013:4 
 
Publiceringsdatum:   
19 mars 2013 
 



 
 
 

Bilaga 3 2 
 

Nationella åklagarkammare 
 
 Kansliort Verksamhetsområde 
Riksenheten för 
polismål 

Malmö Hela landet 

Riksenheten mot 
korruption 

Stockholm Hela landet 

Åklagarkammaren för 
säkerhetsmål 

Stockholm Hela landet 

Riksenheten för miljö- 
och arbetsmiljömål 

Malmö Hela landet 

 
 
Riksenheten för polismål handlägger: 
– ärenden om brott av polisanställda samt andra ärenden om brott som 
avses i 3 och 5 §§ förordningen (2010:1031) om handläggningen av 
ärenden om brott av anställda inom polisen, 
– ärenden som enligt Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 
2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och 
domare m.m. ska handläggas vid enheten, 
– ärenden där åklagaruppgiften av särskilda skäl inte bör utföras vid 
en annan åklagarkammare och 
– ärenden om brott i tjänsten av åklagare eller domare där riksdagens 
ombudsmän, justitiekanslern eller riksåklagaren har beslutat att inleda 
förundersökning och annan handläggning inte särskilt bestäms. 
 
Riksenheten mot korruption handlägger: 

mål om brott enligt 10 kap. 5 a–e §§ och 17 kap. 8 § brottsbalken, mål 
om brott av komplext eller omfattande slag begånget av ledande 
befattningshavare inom offentlig eller privat verksamhet som 
missbrukat eller utnyttjat det inflytande som följer med befattningen och 
målet inte ska handläggas vid Riksenheten för polismål,  samt mål om 
brott med samband med sådan brottslighet. 
 
 

                                            
2 Bilagans senaste lydelse ÅFS 2010:8 



Åklagarkammaren för säkerhetsmål handlägger: 

– samtliga mål och ärenden som handläggs vid Säkerhetspolisen 
samt ärenden enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa 
särskilt allvarliga brott. 
– samtliga mål och ärenden som handläggs av Tullverket avseende 
brott mot lagen (1992:1300) om krigsmateriel, lagen (2000:1064) om 
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och tekniskt 
bistånd, och lagen om (1996:95) om vissa internationella sanktioner. 
 
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål handlägger mål som 
avser: 

– brott mot miljöbalken med tillhörande författningar, 
– brott mot lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 
jämte tillhörande författningar, 
– miljöbrottslighet som åtalats med stöd av annan lagstiftning, 
– grova jaktbrott som avser de fredade rovdjuren, samt 
– arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen med tillhörande 
författningar. 
 


	Nationella åklagarkammare
	Riksenheten för polismål handlägger:
	Riksenheten mot korruption handlägger:
	Åklagarkammaren för säkerhetsmål handlägger:
	– samtliga mål och ärenden som handläggs vid Säkerhetspolisen samt ärenden enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
	Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål handlägger mål som avser:

