
 
 

 

YTTRANDE          
Datum Beteckning  

2020-03-17 FM2020-3195:2 
         

Sida 1 (2) 
 

                          
 

         
   

 

 

(AST)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Kansliråd Martin Rhodin 2019-12-19 Ju2019/03808/L5 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV LEDS JUR Agneta Stenborg,  
08-788 84 97, agneta.stenborg@mil.se 

                  

Försvarsmaktens remissvar avseende promemorian Ett 
stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet 
och en utvärdering av den nedre promillegränsen för 
sjöfylleri (Ds 2019:22) 
         

          
         

Försvarsmakten har ombetts lämna synpunkter på promemorian Ett stärkt 
straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den 
nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22), som bl.a. innehåller ett förslag 
till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. 

Inledningsvis framhålls att Försvarsmakten anser att det är viktigt att 
trafikbrottslighet och sjöfylleri motverkas för att stärka trafiksäkerheten och 
främja säkerheten till sjöss.  

Trafikbrott 

Av promemorian framgår att en tjänsteman vid Tullverket och Kustbevakningen 
har samma befogenhet som en polisman har enligt 24 a § polislagen (1984:387) 
att tillfälligt omhänderta fordonsnycklar. Försvarsmakten vill uppmärksamma att 
enligt 1 och 11 §§ förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen är 
en militärpolisman också att anse som en polisman när vissa uppgifter utförs i 
syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten inom 
Försvarsmakten samt vid övningar som genomförs tillsammans med andra 
myndigheter. Det innebär bl.a. att när Försvarsmakten i sådana sammanhang 
fullgör uppgifter för att förebygga eller avslöja brott har en militärpolisman 
samma befogenheter som en polisman. Försvarsmakten konstaterar att under ovan 
nämnda omständigheter har en militärpolisman, i likhet med en polisman, rätt att 
tillfälligt omhänderta fordonsnycklar enligt 24 a § polislagen.  
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Sjöfylleri 

Försvarsmakten noterar att båtanvändandet enligt den s.k. båtlivsundersökningen 
har sjunkit mellan åren 2010 och 2015 vilket kan vara av betydelse vid 
utvärderingen av effekten av införandet av den nedre promillegränsen för 
sjöfylleri som infördes i sjölagen (1994:1009) år 2010. 

 

I beredningen av detta ärende har deltagit sektionschef Katarina Hellner, 
försvarsjurist Tomas Färndahl, löjtnant Tommy Andersson, örlogskapten Staffan 
Littorin, handläggare Magnus Lundquist och reservofficer Mattias Widlund. 

Detta remissyttrande har beslutats av chefsjurist Carin Bratt. I den slutliga 
handläggningen har som föredragande deltagit försvarsjurist Agneta Stenborg. 

 

Carin Bratt 
Chefsjurist 
   Agneta Stenborg 

 


