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Remissyttrande över PM Ett modernare
straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga
intrång
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och lämnar
följande yttrande.
Brå tillstyrker förslagen i promemorian och vill därtill lämna en övergripande kommentar.
Med utgångspunkten att hemfridsbrott och olaga intrång ska motsvara varandra (endast
det skyddade objektet skiljer sig) framstår de skillnader som finns mellan de båda
lydelserna som omotiverade. Med nuvarande förslag finns skillnader där lydelsen för
hemfridsbrott först tar sikte på bostaden eller annat liknande boende, och där tillhörande
trädgård och gårdsplan innefattas i andra meningen. Lydelsen avseende olaga intrång
omfattar både byggnader och gårdsplaner eller annan liknande plats i en och samma
mening. Det framgår dock av promemorian (sid. 7) att även tillhörande trädgård och
gårdsplan endast utgör exempel på sådana områden som omfattas av lydelsen för
hemfridsbrott. Läsaren kan då bli undrandes kring vari en eventuell skillnad består och i
vilka delar som de exempel som ges är uttömmande eller inte. Kan det finnas skäl att
lagtexten för båda brottstyper utformas på samma sätt för att göra lagtexten mer
lättförståelig och lättolkad?
En sammanslagning av platser inom- och utomhus och ett likalydigt och avslutande ”eller
annan liknande plats” skulle tydligare öppna upp för att det finns fler områden som är
(eller kan bli) aktuella utifrån andra sammanhang inom vilka dessa brott sker. Innehållet i
promemorian präglas överlag starkt av syftet att klargöra tillämpningsområdet avseende
framför allt olaga intrång med bakgrund av brott som begåtts av djurrättsaktivister på
gårdsplaner, något som Brå ställer sig bakom. I promemorian lyfts dock exempelvis även
värdet som denna lagstiftning har i relation till händelser som sker mellan personer som
har eller har haft en nära relation. Rimligen kan även sådana brott ske både inom ramen för
hemmet och arbetet.

Detta yttrande avges av generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av biträdande
enhetschef Johanna Olseryd. I beredningen har även David Shannon och Jenny Sonesson
deltagit.
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