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Remissvar avseende kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt
erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)
I avsnitt 8.4.5 föreslås att åklagaren ska få anlita biträde av Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen när ett beslut om frysning ska verkställas
som ett beslut om beslag eller penningbeslag och vid förvarstagande av egendom.
Kustbevakningen anser att myndighetens befogenheter vid biträdet och förhållandet till
bestämmelserna i kustbevakningslagen (2019:32) behöver klargöras, så att är tydligt vilka
åtgärder som en kustbevakningstjänsteman har rätt att vidta och vilken lagstiftning som ska
tillämpas.
Även om kustbevakningslagen inte innebär en sådan begränsning när det gäller
Kustbevakningens biträde till åklagaren, så utgår Kustbevakningen från att åklagaren kommer
att begära biträde från Kustbevakningen i de fall som beslutet har anknytning till
myndighetens geografiska ansvarsområde enligt kustbevakningslagen, d.v.s. i områden där
Kustbevakningen har i uppdrag att närvara med fartyg och andra resurser. I andra fall bör
andra utpekade myndigheter, t.ex. Polismyndigheten som har ett generellt ansvar, vara bättre
lämpade att bistå åklagaren.
I avsnitt 12 om förslagets konsekvenser framgår att endast ett tjugotal utländska beslut har
översänts till Sverige för erkännande och verkställighet här sedan år 2015.
Utifrån dessa förutsättningar förväntas antalet ärende där Kustbevakningen ska bistå
åklagaren på grund av den föreslagna lagstiftningen bli mycket få. Kustbevakningen delar
därför utredningens bedömning att biträdet kan lämnas inom ramen för myndighetens
nuvarande ekonomiska resurser.
Utöver detta har Kustbevakningen, utifrån sitt verksamhetsområde, inga synpunkter att
anföra.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit enhetschef brottsutredningsenheten Ulrica Carlson, och verksjurist
Monica Blidner, föredragande.
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