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Kammaråklagare Lucas Eriksson

Angående förvaring och förstörande av beslagtagen narkotika
m.m.
Åklagarmyndi gtens Utve cklingscentrum Stockho lm bifaller förslaget att
ändra fürvaringstiden hos SKL från sex månader till fyra månader

Förstörande innan lagakraftvunnet beslut om fürverkande får ske av
beslagtagen narkotika, narkotikaprekursorer och föremål som är särskilt
ägnade att användas för missbruk eller annan befattning med narkotika liksom
av dopningsmedel och hälsofarliga varor (se 7 $ 2 st narkotikastrafflagen, 6 $
2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och 5 $ 3 st lagen
(1999:42) om ftirbud mot vissa hälsofarliga varor samt 2 $ I och 3 $ lagen
(1958:205) om ftirverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.). En florutsättning
för ett ftirtida förstörande av den beslagtagna narkotikan m.m. är att värdet är
ringa eller om det arìnars måste anses försvarligt att förstöra egendomen.
Beslut om att ftirstöra narkotikan m.m. får enligt 2 $ 1 lagen (1958:205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. fattas av undersökningsledaren
eller av åklagaren samt, vid utredningar enligt 23 kap. 22 $ ftrsta stycket
rättegångsbalken, av polismyndighete
Nuvarande praxis på området àr att Polisen i sin begäran om analys till SKL
anger att materialet som visar sig vara av ovan angivet slag ska förstöras efter
en fürvaringstid hos SKL på sex månader. Vid begäran om analys, som sker
elektronisk, kan Polisen härvid välja mellan alternativen:

o Enligt beslut av förundersökningsledaren ska samtliga material
o
o

innehållande narkotika, dopningsmedel, hälsofarlig vara eller andra
narkotikarelaterade ft)remål kvarligga vid SKL i sex månader och
därefter destrueras. Övriga material i ärendet återsändes.
Samtliga material önska åter
Samtliga material avhämtas.

i fall där åklagaren är ftirundersökningsledare

àr det Polisen som vid
begäran om analys meddelar SKL att narkotikan får ftirstöras. Någon formell
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åklagarkontakt i frågan om ftirvaring och fürstörande av den beslagtagna
narkotikan tas normalt inte dessförinnan. Man kan kanske invända att det i

dessa

fall inte finns något formellt beslut om

ftirstörande

av

undersökningsledare/åklagare (jfr JK:s beslut den

10 augusti 2004 dnr 280503-22). Förfarandet är dock så etablerat att det får anses som godtaget och
vedertagen praxis. Den åklagare som inte ger besked om annat får sålunda i
dagsläget anses ha godtagit att fürstörande sker efter sex månaders förvaring
hos SKL.

Förvaringstiden är, som framgått, für närvarande sex månader. SKL har nu
begåirt att praxis ska ändras så att fürvaringstiden förkortas framöver och i
stället blir fyra månader. Orsaken till begäran är enligt SKL att de på grund av
ökade volymer inte har kapacitet ftir lagring i sex månader.
Rikspolisstyrelsen, Polisavdelningen, har den 29 november 2013 godtagit
SKL:s förslag. Utvecklingscentrum Stockholm anser också att en generell
förvaringstid om fyra månader kan godtas. I de fall där omständigheterna ger
skäl till en längre ftirvaringstid ankommer det på ft)rundersökningsledande
åklagare att begära detta.

Utvecklingscentrum Stockholm har i beredningen av frågan bl.a. inhämtat
synpunkter från åklagarkamrarnas kontaktåklagare ftir narkotikabrott.
Rättsavdelningen och Områdesansvariga överåklagare har också beretts
möjlighet att inkomma med synpunkter; några invändningar har härvid inte
gjorts mot en ändrad förvaringstid.
Sammanfattningsvis godtas att det framöver begärs, om inte åklagaren i det
enskilda fallet bestälnmer annat, att beslag av aktuellt slag skall ligga kvar fyra
månader hos SKL innan de far förstöras.

På Äklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm vägnar
<'

Astrid Eklund
Vice överåklagare
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