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Lag
om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med
förverkad egendom och hittegods m.m.;

Utkom från trycket
den 30 november 2010

utfärdad den 18 november 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 a och 2 b §§ lagen (1974:1066)
om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ha följande
lydelse.
2 a §2 Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen
(1984:387) ska finnas tillgänglig hos polismyndigheten för avhämtning i
minst en månad efter det att en sådan underrättelse som anges i 24 d § polislagen har delgivits. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska det
förfaras med egendomen på det sätt som anges i denna lag.
Om egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärdedel av det
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde
då underrättelsen delgavs, tillämpas bestämmelserna i denna lag först efter
det att tre månader har förflutit sedan polismyndigheten genom kungörelse
uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på egendomen.
2 b §3 Egendom som ska lämnas ut enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst en månad efter delgivning av en sådan underrättelse
som avses i 27 kap. 8 b § första stycket rättegångsbalken finnas tillgänglig
för avhämtning hos den myndighet som förvarar den. Om egendomen inte
hämtas ut inom denna tid, ska det förfaras med den på det sätt som anges i
denna lag.
Egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt 27 kap. 8 a § första
stycket rättegångsbalken ska i minst tre månader efter det att beslaget
hävdes finnas tillgänglig hos den myndighet som förvarar den. Därefter ska
det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag. Om egendomens
värde sannolikt överstiger en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget gjordes, tillämpas
dock denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan den
myndighet som förvarar egendomen genom kungörelse uppmanat ägaren
eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på den.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)
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