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Polislagen 1984:387 
 
14 § Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta 
att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid 
anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift 
om sin identitet eller det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig. 
  
19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar 
någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är 
nödvändig  
1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, 
enligt Brottsbalken 36:3 eller 
2. för att hans identitet skall kunna fastställas. 
 
En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter  
1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller 
hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan 
förklaras förverkat  
 
2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar 
skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med 
åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna 
kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt Brottsbalken 36:3  
 
20 § För att söka efter en person som med laga stöd skall omhändertas får en 
polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat hus, rum eller 
ställe som tillhör eller disponeras av honom. Detsamma gäller i fråga om en lokal 
som är tillgänglig för allmänheten.  

20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att 
söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot 
liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant 
föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt Brottsbalken 36:3.  

 

Brottsbalken 36:3 § Förverkande får beslutas i fråga om föremål  
1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan 
befaras komma till brottslig användning, 
2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa och som har 
påträffats under omständigheter som gav anledning att befara att de skulle komma till 
sådan användning, eller 
3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på 
egendom och som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar anledning 
att befara att de skulle komma till sådan användning. Lag (1989:136). 
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