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  Datum Dnr 
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  Ert datum 

 
Er beteckning 

   2021-10-14 TSF 2020-128 
     

 
 
 
 

 
 
Teknisk identifiering av fordon  

Mot bakgrund av de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka lämnas 
följande yttrande. 

När det gäller frågan om byte av identitetsbärare vill myndigheten peka på sitt 
tidigare remissvar (ÅM2020-2035, ert dnr TSF 2020-128) i vilket framhölls 
vikten av att begränsa möjligheterna att använda en utbytt identitetsbärare på 
ett oärligt sätt. Det skulle alltjämt vara av värde att den identitetsbärare som 
byts ut också förstörs i sin helhet, inte enbart märkningen. Enligt myndighetens 
uppfattning bör ett utbyte av en identitetsbärare genomföras under så 
kontrollerade former som möjligt, dvs. av en ackrediterad verkstad. 

Åklagarmyndigheten har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 
 

 

Detta yttrande har beslutats av chefen för Utvecklingscentrum, överåklagaren 
Lennart Guné, efter föredragning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den 
slutliga handläggningen av ärendet har också överåklagaren Mikael Björk 
deltagit. 
 
På Åklagarmyndighetens vägnar 
 
 
 
Lennart Guné 
 
     
   Johan Bülow 
 
 
 
Kopia till 

Kommunikationsavdelningen 
Rättschefen 
Biblioteket 

Transportstyrelsen 

 
 

Postadress 
 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 5553 
114 85 Stockholm 
 

Östermalmsgatan 87 C 
 

010-562 50 00 
 
  
 

registrator@aklagare.se 
 
Webbadress 
www.aklagare.se 
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