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Angående beslagtagande av fordon 
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, deltog tillsammans med en rad 
aktörer, bland annat Rikspolisstyrelsen, under ledning av Trafikverket för att arbeta fram 
en ny gemensam strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped, version 2.0. 
Dokumentet publicerades vid Tylösandsseminariet september 2012.  
 
Skriften skapade en mycket het debatt inom MC-kollektivet och SMC. Orsaken är några 
textrader i skriften ” Ökad säkerhet på motorcykel och moped”, version 2.0 där RPS 
framhåller att:   
 
”Bestämmelserna om beslag av fordon bör tillämpas på samma sätt vid 
rapportering av vårdslöshet i trafik (t ex grova hastighetsöverträdelser) som vid 
olovlig körning och rattfylleri. Denna möjlighet nyttjas inte så ofta idag. RPS avser 
att sprida information kring möjligheten att beslagta motorcyklar till polis och 
åklagare.”  
 
Motorcyklister har tolkat dessa rader som att polis och åklagare ska öka 
beslagtagande av motorcyklar vid grova hastighetsbrott. Skäligheten har 
ifrågasatts och en rimlig fråga i sammanhanget är när en hastighetsöverträdelse är 
vårdslös enligt § 1 trafikbrottslagen (1951.649). I den nyligen publicerade 
promemorian DS 2012:42 ”Förverkande av fordon vid fordonsbrott” tydliggör 
utredaren på sidan 59 att även om samtliga brott i trafikbrottslagen kan föranleda 
förverkan, bör fokus ligga på de mest frekventa och trafikfarliga brotten, nämligen 
rattfylleri och olovlig körning. Inte heller Åklagarmyndigheten tar upp grova 
hastighetsöverträdelser i Rätts PM 2005:2.  
 
Med anledning av detta har SMC två frågor till Rikspolisstyrelsen: 
 

1. När är en hastighetsöverträdelse så grov att den är vårdslös respektive 
grovt vårdslös och därmed kan föranleda beslag av fordon? 
 

2. Varken i lagstiftarens uppdrag till utredaren eller på eget initiativ av 
utredaren har beslag av fordon vid grova hastighetsöverträdelser utretts 
och föreslagits. Mot bakgrund mot detta efterlyser SMC den information 
RPS kommer att sprida till polis och åklagare om möjligheten att beslagta 
motorcyklar vid grova hastighetsöverträdelser. 
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