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Till statsrådet och chefen for Närings- och
handelsdepartementet

Regeringen beslutade den 18 januari 1996 tillkalla särskildatt en
utredare för genomföra lagstiftningenöversyn föratt handel meden av
skrot och begagnade dir. 1996:1. Genom beslut den 1 junivaror
1996 förordnades hovrättslagmarmen Gunnel Wennberg särskildsom
utredare.

Som förordnades den junil 1996experter direktören John
Arvidsson, Aktiebolaget Gotthard Nilsson, direktören Gustaf
Axelsson, Köpmannaförbundet, polisintendenten Stefan Carp,
Rikspolisstyrelsen, ordföranden i Sveriges konst- och antikhand-
lareförening Bo Knutsson, förste byråsekreteraren, byrådirek-numera

Cecilia Olsson,tören Konsumentverket, departementssekreteraren
Christina Lindbäck, Miljödepartementet, föredraganden Ulrica Dyrke,
Konkurrensverket och departementssekreteraren Herbert Silbermarm,
Närings- och handelsdepartementet. Ulrica Dyrke har fr.o.m. den

februari17 1997 entledigats fr.o.m.och dag harexpertsom samma
förordnats föredraganden Marie Römpötti,expert Konkurrens-som

verket.
Till sekreterare i utredningen förordnades den 29 maj 1996

hovrättsassessom Per-Anders Svensson.
Utredningen har antagit 1996 års skrothandelsutredning.namnet
Utredningen överlämnar härmed betänkandet Handeln med skrot

och begagnade varor.

Stockholm i juni 1997

Gunnel Wennberg

/Per-Anders Svensson
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Sammanfattning

Den yrkesmässiga handeln med skrot och begagnade har varitvaror
särskilt reglerad sedan år 1918. Syftet med regleringen den skallär att
motverka tillgreppsbrott hindra eller försvåra avsättningenattgenom

oärligt åtkommet gods och underlätta polisens spaning efterattav
sådant gods. För skrothandelns del innebär regleringen det krävsatt
tillstånd från den lokala polismyndigheten för driva sådan handel.att
Tillståndsprövningen grundas bedömning redbarheten ochen av
lämpligheten i övrigt hos handlaren. Skrothandelstillstånd kan tillges
verksamhet fast handlare eller uppköpare, dvs. handlare utansom som
skrotgård eller fast inköpsställe för skrot. För driva handelannat att
med vissa begagnade krävs registrering. Det endast vissaärvaror
slags begagnade omfattas regleringen.varor som av

Både för skrothandeln och för begagnathandeln gäller handlareatt
inte får gods den inte förkänd handlaren ochärta emot av som som
inte heller på tillförlitligt styrker sin identitet. Handlarna skallsättett

på särskilda s.k. inköpsnotor föraäven detaljerade anteckningar om
det gods och den lämnat godset till handlaren.tas emotsom om som
Om polismyndigheten begär det handlarna skyldiga sända kopiorär att

inköpsnotorna till polisen. sådanEn begäran kan samtligaav avse
inköpsnotor handlarna för den kan också visst slagssom men avse
gods eller gods tagits under viss tid. Handlarna ocksåäremotsom
skyldiga låta polismyndigheten beslut husrannsakan delsatt utan om
undersöka används i verksamheten, dels granskautrymme som
handlingar hör till verksamheten.som

Avregleringsfrågorna

En första uppgift för utredningen har varit bedöma det behövsatt om
någon särskild reglering för handeln med skrot eller för handeln med
begagnade För kunna bedöma dessa frågor har utredningenattvaror.
kartlagt skrotbranschen och "begagnatbranscherna". Dessutom har ett
omfattande frågeformulär huvudsakligen tillämpningenrörtsom av
den nuvarande regleringen till samtliga polismyndigheter.sänts

Utredningens arbete i den delen har i ställningstagandenautmynnat
den särskilda regleringen handeln med skrot inte bör bibehållasatt av
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begagnadevissahandeln med ärregleringfortsattmedan varoraven
nödvändig.

olikafrämst tvåställningstagandetdel byggerskrothandelnsFör
begränsadipolisen endasthardet förstaFöromständigheter.

handelntillsynkontroll ochtillmöjligheterutnyttjat deutsträckning av
grundallt påframförregleringennuvarande attden avger,som

grund däravPåverksamheten. ävenprioriteratinte harpolisen men
spåraregleringenmed hjälpmöjligheternagrund attatt avav

haftregleringen intesmå harmycketskrothandelnstöldgods i är
häleribrott istöld- ochupptäcktaför antaletbetydelsenågon större

varitpraktikendärför iRegleringen harskrothandeln.anslutning till
brottsförebyggande och brottsupp-i detför polisenvärdebegränsatav

brottslighetenutredningenandra bedömerdetarbetet. Fördagande att
Behovetminskat.branschen harövrigt inommisskötsamheten ioch av

tidigare.mindredärförskrothandeln änförreglering ärsärskilden
skötsammauppfattas änhandlarnatillHuvudskälet att mersom

förutsättningarnaförändringarbetydandedet sketttidigare attär att av
såvälkunskaperskrothandel. krävsDet störrebedriva omnumera

förKostnadernaåtervinningsmetoder.materialolika slags attsom
olikaoch bearbetaomhändertaförfordrasutrustningförvärva attsom

Även olikamiljökraven huråtervinningsmaterial ökat.harslag av
skärpts. Denomhand harskalloch substansermaterial mestslags tas

traditionella handeln meddenförändringen dockpåtagliga är att
långtidsavtals.k.till del harskrotmindre partier ersattsstor avav

sidan ochskrotbranschen åföretagen inomfrämst demellan större ena
å andratjänsteföretagochtillverkningsindustrier, kommunerbl.a.
bedrivaförtillbidragitfaktorer harAlla dessasidan. utrymmet attatt

harkonsekvens däravminskat. Sommindre skala harskrothandel i en
bedrivaupphört mednogräknade handlaremånga mindresannolikt att

handel med skrot.
funnithar utredningenbegagnademedBeträffande handeln attvaror

Polisenmindre tidigare.intei fallreglering är änbehovet vartenav
Oftavärde.betydanderegleringengällande ärockså gjorthar att av

visst stöldgodstillnågon änbindamöjligheterandrasaknas att person
Visserligen kani regleringen. sägasfinnsinstrumentde somgenom

håll i landet intemångahandelnoch tillsynenkontrollen överatt
och tillsynenkontrollenhartillfredsställande. Dessutomfungerat

utsträckningalltibegagnathandeln tenderar störreförsvårats attattav
dockUtredningenetablerade butiker.i ärandra platserbedrivas på än

vidareintebegagnathandelnförregleringenuppfattningen utanattav
försvåraalternativ förrealistiskaoch några andraavskaffaskan att
polisensunderlättagods ochoärligt åtkommetmöjligheterna avsättaatt

utredningen inte kunnatreglering harsådant godsefterspaning än en

10
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finna. Genom utredningens förslag avreglering handeln medom av
skrot kommer frigöras. Om dessa i framtiden används förattresurser
kontroll och tillsyn begagnathandeln bedömer utredningenav att en
tillfredsställande tillsynsverksamhet kommer kunna vidutövasatt
samtliga polismyndigheter.

Förslaget avreglera handeln med skrot berör bilskrotningsverk-att
samheten så densätt vandelsprövning dematt attav som avser
bedriva bilskrotning sker prövningsförfarandet enligtsom nu genom
skrothandelsförordningen kommer upphöra. Med hänsyn till detatt att
från flera håll efterlysts skärpta krav för beviljas auktorisationatt som
bilskrotare kan det ifrågasättas den effekten önskvärd. Fråganärom

vandelsprövning bör behållas för bilskrotarna, andra skäl änom en av
de utredningen har beakta, bör enligt utredningen behandlasattsom

sambandi med den förestående reglerna föröversynen auktorisa-av
tion.

Utredningens förslag till reglering handeln medav
begagnade varor

Utredningen föreslår inte några genomgripande förändringarmer av
bestämmelserna i den nuvarande regleringen begagnathandeln.av

Enligt nuvarande ordning regleringen tillämpligär yrkesmässig
handel med vissa begagnade Det alltså bara handlareärvaror. som
driver yrkesmässig handel omfattas regleringen. Den yrkes-som av
mässiga handeln skall vissa angivnanämnare slag begagnadeavse av

ÄvenMed begagnade förstås tidigare brukats.varor. varor varor som
obrukade omfattas regleringen de bjuds privat-utvaror av om av

till den driver yrkesmässig handel med vissa begagnadepersoner som
Auktionsförsäljning och liknande försäljning ärvaror. attannan anse

handel enligt förordningen. Utredningen föreslår inte någrasom
förändringar dessa bestärrnnelser.av

problemEtt vid tillämpningen har visat sig beteckningenattvara
begagnad vara" lämpar sig mindre förväl vissa konstföremål. För att
undanröja de tillämpningsproblem uppkommit med anledningsom
därav föreslår utredningen förtydligande det för-sättett att av
ordningstexten framgår sådana skall begagnadeatt varor anses som om
de tidigare varit föremål för handel.

Handel med pantsedlar begagnade har tidigareavsettsom varor
omfattats regleringen. Med hänsyn till sådan handel knappastattav
förekommer föreslår utredningen regleringen inte längreattnumera
skall tillämplig handel med pantsedlar.vara

11
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tillämplig på s.k.regleringenföreslår vidareUtredningen görsatt
förslaget detbearbetning. Skälet tilloch liknandeomarbetning är att

silverföremål lämnas tillguld- ochvanligare stulnablivit allt att
föremålför skall tillverkaguldsmeder dessaföreträdesvis att nya av

tillämplig på dennaintenuvarande regleringengodset. Den är typ av
handlare tagitspårapolisens möjligheterhantering och att varor som

förslag utvidgassmå. Genom utredningensomarbetningför äremot
föremål handlarna tagitkontrollerapolisens möjligheter ävenatt som

ändamål.för dettaemot
omfattas regleringen harbörurvaletVid ut-som avav varor

olika till istöldbegärligheten hostagit hänsyn tillredningen varor,
till möjligheternaförekommer i handeln ochomfattningvilken varorna

administrera menings-möjligheternaidentifiera och attatt envarorna
flesta debedömt deUtredningen harfull kontroll. att av varor som nu

ställas i dessakriterier börregleringen uppfyller deomfattas somav
slopade på grundföreslås dockVissaavseenden. attavvarugrupper

skriv-symaskiner,stöldbegärliga. Dit hörsärskiltinte längrede är
föremål nysilverpälsverk, projektorer,räknemaskiner,maskiner, av

tillförs uppräkningen.Andratill biltakräcken.packboxaroch varor
kringutrustning till datorer ochdatorer,tillkomponenterDet är

för fritidsbåtar inteobligatoriskt registerOmtelefaxapparater. ett
tillförs uppräkningen.fritidsbåtarföreslåsåterinrättas även att

äkta CD-antika möbler, s.k.föreslagitsFrån polisen har mattor,att
uppräkningen. Meddykutrustning tillförsgolfutrustning ochskivor,

identifiera dessa slagmöjligheternafrämst tillhänsyn attatt av varor
föreslå de skallvid inteutredningensmå harmycket attär stannat att

omfattas regleringen.av
fortsättningenföreslås ipolismyndigheternalokala ävenDe vara

handlarna.föra registerskalltillsynsmyndigheter och dessa över
uppgift handlarensinnehållaregistrering skallförAnmälan nanm,om

postadress ochorganisationsnummer,ellerfirma, personnummer
i behöverskillnad från dagförsäljningsställe. Tillfastförplatsen en

förföreståndareuppgiftinnehållalängre äranmälan inte ettom vem
anmälaskyldighetenföreslårUtredningenförsäljningsställe.fast attatt

handel meddär det skersamtliga platserregistrering skallförsig avse
drivs inomhandelomfattas regleringenbegagnade omavvaror som

denkontrollfår därigenomPolisen överpolismyndigheter. störreolika
föranmälansyfte föreslåsambulerande handeln. I även att ensamma

försäljningenpå vilketuppgift detinnehållaregistrering skall sättom
registreratvångsvisför polisenMöjlighetentänkt ske. attär att

föreslås finnas kvar.handlare
handlarnasbestämmelserinnehållerregleringennuvarandeDen om
begagnadefårhandeln. Handlaretilli anslutningskyldigheter ta emot

12
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endast kända eller kan legitimeravaror av personer av personer som
sig på tillfredsställande De skallsätt.ett anteckningaräven göra om
godset och överlämnar gods särskilda i kronologiskpersoner som
ordning numrerade inköpsnotor denär begagnadetar emot varor.
Vidare får har tagits inte lämnas eller bearbetasemotvaror som ut
förrän tidigast månad efter mottagandet. Utredningenen attanser
dessa föreskrifter nödvändigaär för regleringen skallatt vara
verkningsfull och föreslår därför de skall behållas. Däremotatt är
utredningen den uppfattningen föreskrifterna kan undvarasattav när
det gäller mindreär stöldbegärliga på grund de harvaror som attav

begränsat värde. Utredningen föreslårett därför kontrollföreskrif-att
identitetskontroll, liggetidterna och anteckningsskyldighetom görs

tillämpliga endast för begagnade med värde uppenbarli-ettvaror som
inte understiger 500 kronor. För naturpärlor, naturliga ochgen

syntetiska ädelstenar föremål helt eller till väsentligsamt delsom
består guld, silver och platina föreslås inte någon motsvarandeav
begränsning. För konstföremål föreslås värdegränsen tillsättsatt
2 000 kronor. Polismyndigheten får, det finns särskilda skäl,om
föreskriva eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från
kontrollföreskrifterna.

För åtminstone i någon mån ytterligareatt motverka stöldgodsatt
handelni föreslåsomsätts det införs förbud för handlarnaatt ett att ta

begagnade inte fylltemot 18 år ochvaror av personer som av
märkbart påverkadeär alkohol eller någotpersoner som av annatav

medel.
Utredningen den nuvarande bestämmelsenatt skyldighetanser om

för handlarna underrätta polisen deatt misstänkergenast när att
erbjudet gods stöldgods inteär bör behållas med hänsyn främst till att
motsvarande skyldighet för pantbankerna tagits bort. Däremot skall
handlarna i fortsättningenäven skyldiga efter anmodanattvara av
polismyndigheten undersöka vissa begagnade tagits ochom emotvaror

finns kvar. Handlarna bör i framtidenäven skyldigaom varorna vara
begäran lämna inköpsnotor och andraatt handlingar eller uppgifter

befattningenrör med tagits till polisen.som emotvaror som
I syfte underlätta för polisen i det brottsutredandeatt och brottsupp-

dagande arbetet har polisen särskild till tillträderätt till registreradeen
handlares lokaler och granskarätt handlingar hör tillatt verksam-som
heten behöva iaktta rättegångsbalkensutan att bestämmelser om
husrannsakan. Utredningen polisens nuvarande tillträdes- ochattanser
granskningsrätt inte kan undvaras och föreslår således inte någon
inskränkning den.av

För auktionshandeln finns i dag särskild bestämmelseen som
innebär handlare bedrivaatt auktionsförsäljning ellerattsom avser

13
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skall underrättaskriftligenbegagnadeförsäljningliknande varorav
försäljningsdagen.föresju dagarpolismyndighetenlokaladen senast

auktionsför-föroch platsuppgift tidskall lämnasunderrättelsenI om
förvaringsplatsenskall säljasvilka slag samtsäljningen, somvarorav

särskiltdet ärUtredningenförsäljningen.intill attför anservarorna
möjlighetfåri god tidpolisenauktionsförsäljningvid justviktigt att

normaltgodseteftersomsäljasskallgodsdetkontrollera somatt
underrättelseskyldig-Genomfå dagar.någraunderendastförvaras

fåmöjligheterpolisen störreauktionshandlarna attförheten ges
inteskyldighetsådanauktionerförestående änkännedom enomom

behålls. DäremotbestämmelsendärförförordarUtredningenfinns. att
innehållabehövaskallinteunderrättelsernautredningen attanser

auktionerna.säljasskallvaruslagvilkauppgift somom

Sanktioner

avkriminaliseringtilluttalade strävanstatsmakternasanledningMed av
delvisellerheltmöjligtdet är attutredningen övervägthar om

tillalternativEttregleringen.nuvarandei denstraffbudenavskaffa
sanktions-formnågoninföradiskuterats ärkriminalisering att avsom

dockharUtredningenbestämmelserna.överträdelseravgift vid av
nackdelardeinteavgiftssystem uppvägermedfördelarnafunnit ettatt

Utredning-medföra.skulleområdedettapåsanktionsfonnbyteett av
utredningenalternativet. Däremot attdetavvisatdärförhar anseren

vitesföreläggande ärtillgripapolisenförmöjligheter enutvidgade att
devissamedtillkomma rättaföråtgärdingripandetillräckligt avatt

anteck-föradelsUnderlåtenhetbeteendena. attkriminaliseradenu
sådanadels lämnagods,medbefattningen mottagetningar rörsom

underrättelse-iakttaockdelspolismyndigheten,till attanteckningar
beivradebliföreslåsauktionsförsäljningvidskyldigheten genom

vitet.utdömandehandoch i sistavitesföreläggande avgenom
reglermateriellaändradetillförslagutredningensföljdSom aven

polismyndighetenunderrättaunderlåtenhetvidare genastkommer att
avkrimina-stöldgodsgodserbjudet är attmisstänkerhandlaren attnär

liseras.
kriminali-allamöjligt ersättafunnit detinteharUtredningen att nu

Straffbudensanktionsforrn. mot attnågonmedbeteendenserade annan
begagnaderegistrerad, emothandel tabedriva att varorattutan vara

tidigare änbearbetaelleroch lämnaidentitetskontroll utatt varorutan
kvar.föreslås finnasdetefter emotmånad togsatt varornaen

be-handlaredåi fallkriminalisering emotföreslås tarDessutom
den ärellerårfyllt 18intedengagnade somavsomavvaror

14
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påverkad. I samtliga fall föreslås endast uppsåtligt handlande krimina-
liserat.

Fängelse bör ingå i straffskalan endast i de fall någon uppsåtligen
driver registreringspliktig handel registrerad.utan att vara

Avgifter

Utredningen har detövervägt lämpliga i avgiftsñnansiera polismyn-att
digheternas kostnader för registrering och tillsyn. Med hänsyn till att
avgifterna skulle bli förhållandevis betungande för handlarna, till att
syftet med regleringen enbart brottsförebyggandeär och brottsupp-
dagande och till avgiftsskyldighet kan medföraatt minskad viljaen en
bland handlarna låta registrera sig förordar utredningenatt inte att en
registreringsavgift eller tillsynsavgift handlarna.tas ut av

Överklagande

Utredningen föreslår endast den ändringen överklagandebestämmel-av
länsstyrelsen utesluts instansordningen.attserna ur

Kostnader och konsekvenser

Utredningens förslag är inte avsedda medföra någrasammantagna att
besparingar, inte heller några kostnadsökningar. Statensmen nuvaran-
de kostnader för tillstândsprövning och tillsyn skrothandelnöver
förväntas i framtiden användas för kontroll och tillsyn handelnöver
med begagnade För skrothandelns del innebär avregleringsför-varor.
slaget vissa marginella besparingar.

Avregleringsförslaget för skrothandeln kan leda till något ökaden
brottslighet i anslutning till handeln med skrot. Denna konsekvens bör
kunna ökadeuppvägas insatser från polisen det gäller handelnnärav
med begagnade vilket i sin kan medverka till minskadturvaror, en
brottslighet i anslutning till den handeln.

15
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SOU 1997:89

Författningsförslag

till1 Förslag lag handel med begagnadeom varor

Härigenom föreskrivs följande.

§l Denna lag har till ändamål försvåra avsättningen stulet elleratt av
olovligen åtkommet gods och underlätta polisens efter-attarmars

spaning sådant gods.av

2 får§ Regeringen föreskriva handel med begagnade i denatt varor,
omfattning regeringen bestämmer, får efterdrivas endastsom
registrering hos polismyndigheten.

3 § Regeringen eller den myndighet fårregeringen bestämmersom
meddela föreskrifter skyldighet för den registrerad medärom som
stöd denna lag föra anteckningar befattningen medrörattav som
förvärvat eller gods och tillhandahålla polismyn-mottaget attarmars
digheten anteckningar, handlingar eller uppgifter därom.

Regeringen eller den myndighet fårregeringen bestämmersom
meddela föreskrifter förandra den i första stycket.även som avses

4 § Tillsynen efterlevnaden denna lag och föreskrifterdeöver somav
har meddelats med stöd polismyndigheten.lagen utövasav av

5 § Den registrerad med efterstöd denna lag skyldigär är attsom av
anmodan låta tillsynsmyndigheten undersöka område, lokal eller annat

används ochi verksamheten och granska den bokföringutrymme som
övriga handlingar hör till verksamheten.som

fängelse6 § Till böter eller i högst månader döms driverdensex som
handel med begagnade på föreskrivet registre-sättutan attvaror vara
rad.

ringa fall döms inte till straff.I
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för gärning i 6§ Näringsidkare sådan7 en som avses omansvarar
haft eller borde ha haftbegåtts i hans rörelse och han harden har

vetskap gämingen.om

juli 1998.lag träder i kraft den 1Denna
med skrot och1981 :2 handelGenom lagen upphävs lagen om

begagnade varor.
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till2 Förslag förordning handel med begagnadeom varor

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

l § Denna förordning tillämplig på yrkesmässig handelär med de
begagnade i 2varor som anges

Med handel auktionsförsäljning ochäven liknandeavses annan
försäljning.

Med handel likställs förordningeni omarbetning och liknande
bearbetning mottagnaav varor.

En obrukad skall begagnad den utbjuds ickevara anses som om
yrkesmässigt till den bedriver handel enligt denna förordning.som

Med handlare i förordningen den registrerad enligtäravses som
förordningen.

2 § Varor omfattas förordningen ärsom av
naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar föremålsamt som

helt eller till väsentlig del består guld, silver eller platina,av
2. mopeder, cyklar och motorsågar,

fritidsbåtar och utombordsmotorer,
videokameror4. kameror och med fototeknisk kringutrustning samt

kikare,ochur
datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,
radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanlägg-

ningar och musikinstrument,
föremål helt eller till väsentlig del består koppar,som av

mässing, eller brons,tenn
med undantag sådana skjutvapen omfattasvapen av som av

vapenlagen l996:67,
mobiltelefoner och kommunikationsradioapparater,

10. navigationsinstrument och telefaxapparater,
11. skidutrustning med undantag för kläder,

målningar,12. teckningar, grafik och skulpturer,
13. konstalster glas, porslin och keramik,av annan
Varor under punkterna 12 och 13 skall begagnade deanses som om

tidigare varit föremål för handel.
Varor under punkterna omfattas föreskrifterna2-11 i l1-13 §§av

endast under förutsättning värdet inte uppenbarligen understigeratt
500 kronor.

Varor under punkterna 12 och 13 omfattas föreskrifterna iav
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uppenbarligenvärdet inteförutsättningendast underll-13 §§ att
2 000 kronor.understiger

handel itillämplig på sådaninteFörordningen§3 är avsessom
1000.1995:pantbankslagen

registreringBestämmelser m.m.om

skalli och 2 §§handel 1driver4§ Den varasom avsessom
förordning.enligt dennaregistrerad

i varjepolismyndighetenskall hosregistreringför görasAnmälan
i 2§ skallsådant slaghandel meddärort som angesavvaror

bedrivas.

Är registreringspliktigverksamhetosäkert viss§ det utgör5 om en
förelägga denfår polismyndighetenbegagnadehandel med somvaror

behövs förupplysningarlämna deverksamhetenbedriver attatt som
vite.får förenas medföreläggandefrågan.bedöma Ett

fullgöraunderlåterpolismyndighetenanmodanDen atttrots avsom
myndigheten.skall registrerasregistreringsskyldighetsin av

uppgifterinnehållaskallregistreringAnmälan för§6 om
organisationsnum-ellerfirma,handlarens personnummernamn,

postadress,samtmer
polismyndighetdenförsäljningsställe inomför fastplatsen2. som

skall ske,försäljningenvilketdetochanmälan sättavser
omfattar.handelnbegagnadeslagvilka varor somav

föraregistreringbevisutfärdaskallPolismyndigheten§ samt7 om
handlare.register över

skallbedrivslängreoch 2 §§ intei lhandel8§ Om avsessom
harregistreringpolismyndighet därhos dendettaanmälan göras om

skett.

de före-förordning ochdennaefterlevnadenTillsynen9 § över av
förordningenstödmed utövasmeddelatsskrifter har avavsom

polismyndigheten.
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Bestämmelser handelom m.m.

10 § En handlare får inte begagnade den inteta emot varor av som
fyllt 18 år eller den påverkad alkoholär eller någotav som annatav
medel.

11 § handlare fårEn begagnade endast denta emot ärvaror av som
känd för handlaren eller tillförlitligt styrker sinsättettsom
identitet.

12 § begagnadeNär skall anteckningar pågörastas emotvaror
särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor.

Anteckningarna skall avse
damm när togs emot,varorna

2. och beskaffenhet antal, storlek, mängd ellerart samtvarornas
vikt,

fabrikat och tillverkningsnumrner eller andra särskildavarornas
kärmetecken,

4. det överenskomna priset för eller, det inte frågaärvarorna om
förenatsinköp, vilka villkor har med överlämnandetom som av

varorna,
och postadress avseende den har överlämnatnanm som varorna

denne inte känd för handlaren, ochär ävensamt, om personnummer
identitetshandlingens art.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter rörandenärmare an-
teckningsskyldigheten.

§13 Begagnade har tagits får inte lämnas elleremot utsomvaror
förrän månadbearbetas tidigast efter den dag då togs emot.en varorna

Mottagna skall förses med beteckningar hänvisar tillvaror som
motsvarande inköpsnotor. Beteckningama får inte avlägsnas förrän

får lämnas eller bearbetas.utvarorna

§ finns14 Om det särskilda skäl för det får polismyndigheten
föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från 11-13 §§.

Medges undantag från 13 § första stycket skall, polismyndig-om
inte föreskriverheten eller i enskilda fall beslutar in-annat,

köpsnotoma anteckningargöras om
datum för utlänmandet eller bearbetningen av varorna,

firma2. och postadress avseende den till vilken harnamn, varorna
lämnats denne inte känd för handlaren,är ävenut samt, om person-

och identitetshandlingens art,nummer
det överenskomna priset för eller, det inte frågaärvarorna om

21



Författningsförslag 1997:89SOU

utlämnandetmedförenatsharvilka villkorförsäljning, avsomom
varorna.

utplånas ellerfår inte görasinköpsnotomaAnteckningama15 §
räknatunder tio årskicki ordnatskall bevarasInköpsnotomaoläsliga.

gjordes.anteckningarnadåkalenderårdetutgångenfrån av

uppgiftssl-ryldighetBestämmelser m.m.om

ochinköpsnotoröverlämnabegäranskyldig påhandlare16 § En är att
medbefattninghandlarenshandlingar mottagnaandra rörsom

vissfårsådan begäranEnpolismyndigheten.tillbegagnade avsevaror
polismyndigheten.rapportering tillsystematisk

auktionsförsäljning ellerbedrivahandlare§17 En att annanavsersom
skriftligen underrättaskallbegagnadeförsäljningliknande varorav

Under-skallförsäljningen ägai den därpolismyndigheten ort rum.
föredagarsjumyndighetentillkommithaskall senasträttelsen

försäljningsdagen.
auktions-plats förtid ochuppgiftskall lämnasunderrättelsenI om

försäljningen.intillförförvaringsplatsenförsäljningen samt varorna
föreskrivapolismyndighetenfårför detskälsärskildafinnsdetOm

stycket.från andraundantagmedgeenskilda falleller i

14 §12skyldighet enligtfullgöraunderlåtitnågon har§ Om18 att
honomföreläggapolismyndighetenfår§16 § eller 17stycket,andra

vite.medfår förenasföreläggandeEttskyldigheten.fullgöraatt

undersökapolismyndighetenanmodanskall efterhandlare19 § En av
finns kvarochtagitsharbegagnadevissa emot varornaomvarorom

handlaren.hos

begagnademed ärhandel1998:000lagen§ Enligt20 varor enom
undersökapolismyndighetenlåtaanmodanefterskyldighandlare att

verksamheten ochanvänds ilokal ellerområde, utrymmeannat som
verksam-hör tillhandlingarövrigaochbokföringdengranska som

heten.
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Ansvarsbestämmelser

21 § 6 § lagenI 1998:000 handel med begagnade finnsom varor
bestämmelser för den driver handel med begagnadeom ansvar som

på föreskrivet registrerad.sättutan attvaror vara

22 § Till böter döms den bryter 10, ochll 13 §§, intemotsom om
gärningen belagd straffmed i brottsbalken.är

En handlare för sådan gärning i första stycketansvarar som avses
den har begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haftom

vetskap gämingen.om
ringa fall döms inte tillI straff.

Övriga bestämmelser

23 § Polismyndighetens beslut enligt denna förordning får överklagas
förvaltningsdornstol.hos allmän Prövningstillstånd krävs vid över-

klagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, inte annatom

bestämts.

denna förordning24 § föreskrifter för verkställighetenYtterligare av
meddelas Rikspolisstyrelsen.av

1998.i kraft den juliträder 1förordningDenna
handel meddrivaikraftträdandet registreradvid är2. Den attsom

handel med1981:403enligt förordningenbegagnade omvaror
förordning.dennaregistrerad enligtskallbegagnade varor anses

polis-bestämmelser,gäller äldreöverklagandefrågaI omom
ikraftträdandet.förebeslut meddelatsmyndighetens
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förordningentill förordning upphävandeFörslag3 om av

1981:402 handel med skrotom

förordningen 1981:402 handel medföreskrivsHärigenom att om
upphöra gälla den 1 juli 1998.skallskrot att
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till4 Förslag förordning ändring i bilskrotnings-om
förordningen 1975:348

föreskrivsHärigenom och14, 15 26 §§ bilskrotningsför-att
ordningen 1975:348 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bilskrotare efterkan ansökan erhålla auktorisation, om
de tillstånd kan be- de tillstånd kan be-som som

hövas enligt förordningen hövas enligt plan- och byggla-
1981 .402 handel med l987:10, naturvårdslagenom gen
skrot, plan- och bygglagen 1964:822 eller miljöskyddsla-
l987:10, naturvårdslagen 1969:387 har meddelatsgen
1964:822 eller miljöskyddsla- för verksamheten och till denna

1969:387 har meddelats hörande upplag, byggnad ellergen
för verksamheten och till denna anläggning,annan
hörande upplag, byggnad eller

anläggning,annan
han innehar maskinell anläggning för omvandling skrotbil tillav

metallskrot eller det avtal han ingått med auktoriseradgenom som
bilskrotare sådanhar anläggning eller kansättannatsom anses
säkerställt skrotbilar kommer slutskrotas,att mottagna att

anledning fimis till anledning finns tillan- an-
enligttagande tillstånd för- tagande sökanden åsidosätteratt att

ordningen villkorhandel med skrot gäller för tillståndom som
bör återkallas eller enligt plan-sökanden och bygglagen,att
åsidosätter villkor gäller naturvårdslagen eller miljös-som
för tillstånd enligt kyddslagen ellerplan- och hanatt
bygglagen, naturvårdslagen handlar i strideller medsättannat
miljöskyddslagen eller vad åligger honomhan i frågaatt som

verksamhetenhandlar i strid med enligt gällan-sättannat om
vad åligger lagstiftninghonom i fråga de angående be-som

verksamheten byggelse, naturvårdenligt gällan- eller miljö-om
de lagstiftning angående vård.be-
byggelse, naturvård eller miljö-
vård.

Auktorisation får inte meddelas den underårig eller i konkur-ärsom
stillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.som
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uppgiftskall innehållabilskrotareauktorisationAnsökan omavom
fråga fysiskpostadress ifirma ochsökandens samt, omnanm,

juridisk tilldelatfrågaoch, i person,ompersonnummerperson,
identitetsbeteckning174enligt lagen 1974:organisationsnummer om

m.fl.,för juridiska personer
och personnummernamn
föreståndare enligtgodkändpå

1981:402förordningen5 § om
sådanhandel med skrot, om

finns,föreståndare
upplag,belägenhetupplag,belägenhet3. avav

anläggningellerbyggnadanläggningbyggnad eller annanannan
ellersökanden bedriverdärbedriver ellersökandendär

bilskrotning,bedrivabilskrotning,bedriva attatt avseravser
iförhållandeniförhållanden4. avsessomsom avses

dennaförsta stycket och 23 § 1och 2 dennaförsta stycket l3 §
förordning.förordning.

vill åberopasökandenhandlingarskall fogas deVid ansökan som
första stycket li 3 §villkoruppfyller detill bevis hanatt angessom

förordning.andra stycket dennaoch 2 och

tillkommerskrotningsintygundertecknaBehörighet att
ihan intefysisk ärauktoriserad bilskrotare är person, omsom

föräldrabalken,§enligt kap. 7förvaltare lleller harkonkurs
föreståndare försådan

rörelseauktoriserad bi lskrotares
enligt §godkänts 5harsom

1981:402förordningen om
handel med skrot,

lämplig person somannan
auktoriserad bil-anställd hosär

länsstyrelsenochskrotare av
under-behöriggodkänts attsom

skrotningsintyg,teckna
konkursförvaltare för

harbilskrotareauktoriserad som
i konkurs,försatts

kommunen an-somperson
ilänsstyrelsenmäler till sam-

upplag ellermedband annatatt
skrotbilarmottagningsställe för
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inrättas kommunen, inrättas kommunen,av av
förvaltare enligt kap.11 förvaltare enligt 11 kap.

§ föräldrabalken7 med uppdrag föräldrabalken7 § med uppdrag
omfattar rörelsen. omfattar rörelsen.som som

Godkännande i Godkännande isom avses som avses
första stycket 3 upphör gälla första stycket 2 upphör gällaatt att

den anställde försätts i den anställde försätts iom om
konkurs eller får förvaltare konkurs eller får förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabal- enligt kap. föräldrabal-11 7 §
ken eller anställningen ken eller anställningenom om
upphör. Godkännande kan upphör. Godkännande kan
återkallas, anmärkningar återkallas, anmärkningarom om

vederbörandes lämplighet vederbörandes lämplighetmot mot
anledning därtill. anledning därtill.ger ger

Auktoriserad bilskrotare eller Auktoriserad bilskrotare eller
sådan bilskrotares dödsbo, sådan bilskrotares dödsbo,
konkursförvaltare eller förvalta- konkursförvaltare förvalta-eller

föräldra-enligt 11 kap. 7§ enligt kap.11 7 § föräldra-re re
balken med uppdrag balken med uppdragsom om- som om-
fattar rörelsen skall skriftligen fattar rörelsen skall skriftligen
anmäla till länsstyrelsen anmäla till länsstyrelsenom om

föreståndare §i 14 behörighet i 14§som avses som avses
första stycket avgått eller2 första stycket 2 har upphört attny
föreståndare godkänts eller gälla. Dödsbo, konkursförvalta-om
behörighet i 14 § förvaltareoch enligt kap.llsom avses re
första stycket 3 har upphört 7§ föräldrabalken skall ävenatt
gälla. Dödsbo, konkursförvalta- anmälan dödsfallet,göra om

och förvaltare enligt kap. egendomsavträdetll respektivere
7§ föräldrabalken förvaltarförordnandet.skall Anmälanäven

anmälan dödsfallet, skall ske dröjsmål.göra utanom
egendomsavträdet respektive
förvaltarförordnandet. Anmälan
skall dröjsmål.ske utan
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26 §
Beslut enligt 3-5 eller 9eller 9enligt 3-5Beslut

eller andra§ första stycket 2eller andra 14första stycket 314 §
andra ellerstycket eller 21 §andra ellerstycket eller 21 §

stycket får överklagas hostredjefår överklagas hostredje stycket
förvaltningsdomstol.förvaltningsdomstol. allmänallmän

vid överklagande till kammarrätten.Prövningstillstånd krävs

hos Statensb§ får överklagasbeslut enligt 22Länsstyrelsens
förordninglänsstyrelsen enligt dennabeslutnaturvárdsverk. Annat av

överklagas.får inte
enligtöverklagad fråga ellerbeslut inaturvårdsverksStatens en

överklagas.§ får inte22 c

gjortsjuli 1998. Har ansökankraft denförordning träder i 1Denna
bestämmelser.äldreikraftträdandet gällerföre
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Utredningens uppdrag

Som framgår direktiven bilagase 1 utredarens uppdrag bl.a.ärav
bedöma handeln med skrot och begagnadeatt i fortsätt-ävenom varor

ningen bör reglerad särskild lagstiftning och, så visarvara genom om
sig fallet, utarbeta förslag till lagstiftning. Utredaren skallvara ny
också utvärdera tillsynen handeln med skrotöver och begagnade varor
och, det bedöms lämpligt, redovisa förslag till organisationom som ny

tillsynen.av
Utredningen har under arbetets gång inhämtat upplysningar om

skrot- och begagnathandeln hur den nuvarande regleringensamt om
tillämpas från olika myndigheter, organisationer och företag. detNär
gäller handeln med skrot har utredningen haft kontakter med bl.a.
Återvinningsindustrin Swedish Recycling Association, Svenska-

ochJärn- Metallskrothandlareföreningen, Svensk återvinningsförening
och Sveriges Bilskrotares Riksförbund. Beträffande begagnathandeln
har utredningen fört diskussioner med bl.a. Cykel- och Sporthandlar-

Riksförbund, Elektronikförbundet, Svenska IT-företagensnas
organisation, Sveriges Juvelerare- och Guldsmedsförbund och Sveriges
konst- och antikhandlareförening.

syfte fåI information tillämpningen regleringen haratt om av
utredningen omfattande frågeformulärsänt till samtliga polismyn-ett
digheter i landet. Frâgeformuläret redovisas i bilaga Utredningen
har också besökt Stockholmspolisens godsrotel och informerats om
bl.a. hur polisens godsspaning går till. Vidare har överläggningar
hållits med poliser arbetat med godsspaning vid Göteborgspolisen.som
Regleringen har diskuterats med enskilda poliseräven från andra
polismyndigheter.

Genom Sveriges ambassader i utlandet har utredningen fått del av
den lagstiftning gäller för handeln med skrot och begagnadesom varor
i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Belgien. Genom Justitie-
ministeriet i Danmark, Närings- och energidepartementet i Norge och
Handels- industriministerietoch i Finland har utredningen fått del av
nordisk lagstiftning området. Den utländska lagstiftningen redovisas

bilagai 3.
De gällande författningarna återges i bilaganu
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1 historikKort

Handeln med skrot, lump och vissa begagnade har varit regleradvaror
sedan tillkomsten 1918 års förordning angående handel med vissaav
begagnade föremål Syftet med införa regleringenattm.m. attvar
försvåra avsättningen olovligen tillgripet gods underlättasamtav att
polisens efterspaning sådant gods. Målsättningen skapaav attvar
kontroll handelnöver därigenom nedbringa antalet tillgrepps-samt
brott. Erfarenheten hade nämligen visat lättheten finnaatt att av-
sättning för stöldgods i skrot- och lumpaffärer gjort många fallit föratt
frestelsen begå tillgreppsbrott.att

Förordningen tillämplig på yrkesmässig handel med skrot,var
lump, dit hänförliga begagnade metallvaror, begagnade kläder och
skor artiklar jämförliga med sådana föremål.samt För-som var
ordningen inte tillämplig marknadshandel och på handelvar som
avsåg endast antikviteter föremål med konst- eller samlarvärde. För

bedriva sådan handelsrörelse avsågs i förordningenatt krävdessom
tillstånd länsstyrelsen, hadeäven sökandensprövaattav som
lämplighet. Om sökanden juridisk skulle rörelsensvar en person
föreståndare godkännas länsstyrelsen. Särskilda regler gälldeav om
rörelsen bedrevs grosshandel eller försäljning från bod ellersom som
liknande. Näringsidkaren hade skyldighet föra affärsbok för varjeatt
affär. Förordningen innehöll detaljerade regler hur affärsbokenom
skulle föras godsets märkning och dess förvaring.samt Länsstyrel-om

kunde bevilja dispens från bestämmelserna förvaringsställe,sen om
bokföring, märkning och förvaringstid. Näringsidkaren ñck inte göra
affär med inte fyllt 18 år och han skulle biträda polisenpersoner som
vid efterforskning tjuvgods och förkommet gods. Ett beviljatannatav
tillstånd kunde i vissa situationer förverkas eller dras in. Länsstyrelsen
kunde meddela särskildaäven ordningsföreskrifter.

År 1941 begärde två branschföreningar 1918 års förordningatt
skulle bli föremål för omarbetning. Föreningarna framhöll bl.a. att
förhållandena inom branschen och inom handeln med avfallsråvaror

annorlunda förordningenän när tillkom. Förordningens tillärnp-var
ningsområde borde därför göras till då rådande för-avpassatmer
hållanden. Vidare borde vissa begrepp definieras i förordningen samt
bestämmelserna och hur affärsbokennär skulle föras omarbetasom
och till vad visat sig praktiskt genomförbart.anpassas som
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handelsdepartementetchefen förbemyndigade år 1945Kungl. Maj
och förslagverkställa utredningförsakkunnigatillkalla attatt avge

Utredningenårs förordning.revision 1918fråganrörande avom
till ståndskälig avvägning komviktenskulle bl.a. beakta attav en

förhindra handel medsamhällets intresseå sidanmellan attavena
lump, skrotintressenäringslivetså andra sidangodsstulet attsamt av

former kundeföremål i enklast möjligabegagnadeliknandeoch andra
till kravendärför angelägetmarknaden. Det attattomsättas sevar

föremålmed dylikarörande handelkontrollföreskrifterbetryggande
verksamhetför landet nyttiglegitim ochför sigmedförde i ochinte att

försvârades.onödigt
förslag tillbetänkande medsittär framsakkunniga lade 1947De ny

gods SOUoch begagnatlumphandel med skrot,angåendelagstiftning
angående1949:723förordningenledde tillFörslaget1947:22.

1949:137, LUgods prop.lump och begagnatmed skrot,handel
kungörelse medutfärdadesSamtidigt1949:385.rskr.1949:51, en

förordningen SFStillämpningenangåendeföreskriftervissa av
april 1950.trädde i kraft den 1Författningarna1949:725.

förtillämpningsornrådetutvidgadesförordningårs1949Genom
gjordesvaruslag. Dessutomvissaomfattatillregleringen att nya

iräknadesvaruslagentydligaretillämpningsornrâdet att uppgenom
yrkesmässigtillämpasskulleRegleringenförfattningstexten. nu

godsbegagnatlumpmetallskrot,ochmed järn-handel samtannat av
och till-delarcyklarskor,pälsverk,slag: kläder,följande samt av

ädlaäkta pärlor,smycken,kikare,klockor,kameror,till cyklar,behör
helt ellerföremål, vilkanämndatidigarehalvädlaoch samtstenar

nysilver, koppar,platina,silver,guld,del bestodväsentligtill av
inteundantogsantikviteterHandel medeller brons.mässing, tenn

defini-uppköparehandlare ochfastregleringen. Begreppenfrånlängre
fastaför denkontrollföreskrifternaochförfattningstextenierades

handlarnade fastaåladesavseenden. Bl.a.vissaihandeln skärptes en
okända säljare.legitimationkrävaskyldighetovillkorlig att av

Ävenaffärsboken.iskullelegitimationen görasAnteckning om
Vidareskyldighet.situationerålades i vissauppköparna gavssamma

polismyndighetentillhandlarnafastaålägga delänsstyrelsen atträtt att
affärsbokReglernaslag.föremål visst närförvärvanmäla omavav
förvaringochmärkninggodsetsreglernaförasskulle samt om
handlarefastaför såvällättnaderbetydandeinnebarvilketändrades,

affärsbokföraskyldighetenupphävdesExempelvisuppköpare. attsom
falli dessaräckteskrot. Detoch visstmed lumphandelsåvitt avsåg

inköpsnotornumreradepågjordesanteckningarmed som varatt
märkas ellerhellergodset intebehövdefallblock. I dessahophäftade i

handlarefastaföreskrivet. Medanförvaras sätt varsom annars
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idkaskulle handel i hela landet kunde uppköpama normalt få
tillstånd bedriva handel endast i visst län eller del län. Enatt av
betydelsefull förändring befogenheten meddela tillståndatt attvar
flyttades från länsstyrelserna till de lokala polismyndighetema.över

Sedan företrädare för skrotbranschen vid flertal tillfällen framförtett
önskemål ändringar i bestämmelserna i syfte skärpa kontrollenattom

verksamheten inom handeln genomfördesoch år 1963 vissasanera
ändringar i förordningen SFS 1963:579. Förordningen utsträcktes till

omfatta handel med begagnade mopeder och begagnadeävenatt
i vissa fall,utombordsmotorer handel med begagnade skriv- ochsamt,

begagnade radio- och televisionsapparaterräknemaskiner, och
begagnade musikinstrument. Begagnade skor bort. Entogs annan

tillstånd för uppköpare tidsbegränsades till gälla inyhet att attvar
år tillstånd till fast handel och till uppköparverksam-högst atttre samt

het inte samtidigt fick innehas.
År skrothandelsutredningen för1974 tillsattes göra översynatt en

års förordning. Utredaren lade under år 1978 fram sitt betän-1949av
förslag till ändrad lagstiftning H 1978:5. Förslagetkande med Ds

ledde till lagen 198122 handel med skrot och begagnade varor,om
handel med skrot och förordningenförordningen 1981:402 om

handel med begagnade1981:403 om varor.
därefter i förordningen handeländringar har gjortsVissa smärre om

tillfällen SFS 1985:433, SFS 1992:223 och SFSmed skrot vid tre
har förordningen handel medVid fyra tillfällen1994:412. om

1988:995, SFS 1995:233, SFSbegagnade ändrats SFSvaror
1996:76.1995:1383 och SFS
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2 Gällande rätt

2.1 Inledning

Syftet med regleringen handeln med skrot och begagnade ärav varor
motverka tillgreppsbrott hindra eller försvåraatt attgenom av-

sättningen oärligt åtkommet gods och underlätta polisensattav
spaning efter sådant gods. Man har alltså regleringen velatgenom
förebygga olika former brottslighet, främst stöldbrottslighet, iav
anslutning till de nämnda näringarna. Vid utformningen denav
nuvarande regleringen har avvägning gjorts mellan å sidanen ena
målsättningen förhindra och motverka tillgreppsbrott och å andraatt
sidan intresset fritt marknadstillträde och handel får skeett attav av

friaunder så och ohämmade former möjligt.som
Regleringen består tillståndskrav för den drivaattav som avser

handel med skrot och registreringskrav för den drivaattsom avser
handel med vissa begagnade Därtill finns flertal handlings-ettvaror.
föreskrifter för handlarna medför inskränkningar i det påsättsom
vilket handlarna får verksamhet. Ett exempel sådanutöva en
föreskrift handlarna har skyldighet föra utförligaär anteckningaratt att

säljare och gods s.k. inköpsnotor, skallmottagetom som vara
tillgängliga för polisen. Ett exempel sådan föreskrift ärannat atten
handlare inte får gods okända förärta emot av personer som
handlaren och inte heller tillförlitligt kan styrka sinsättettsom
identitet. I det följande länmas redogörelse för innehållet ien
regleringen.

2.2 Lagen handel med skrot och begagnadeom

varor

Lagen handel med skrot och begagnade i huvudsakärom varor en
bemyndigandelag regeringen för skrothandelns delrätt attsom ger
föreskriva tillstånd myndighet skall krävas för driva handelatt attav

det för sådan handel skall finnas föreståndareansvarigsamt att en som
godkänd myndighet. Vidare lagen regeringen förär rätt attav ger

handeln med begagnade föreskriva sådan handel, i denattvaror om-
fattning regeringen bestämmer, skall underkastadnärmaresom vara
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innehåller bestämmelsemyndighet.hos Lagenregistrering som geren
skrothandel och för dendriverför denregeringen rätt att somsom

föreskrifter skyldighetmeddelamed begagnadedriver handel omvaror
lämnaskyldighetgodsanteckningarföra attsamtmottagetatt om

bemyndigasRegeringengods till myndighet.uppgifter mottagetom
tillsynsmyndighetenföreskrifter. harandra Dessutommeddelaäven att

verksamhetenanvänds iundersökasåvälrätt utrymmeatt somsom
verksamheten. Dehandlingar hör tillbokföring och andragranska som

lagensfråga för den bryterikan kommasanktioner motsomsom
månader. Lagenfängelse i högstellerbestämmelser böterär sex

näringsidkarebestämmelse innebärinnehåller slutligen attsomen
gärningarförstraffrättsligtförutsättningar harvissaunder ett ansvar

anställda.begåttshar avsom

Förordningen handel med skrot2.3 om

handel med skrot. Medyrkesmässigtillämplig påFörordningen är
tackormetallskrotoch" järn-skrot annatsamtannat avavses

eller definitionavgränsningNågonjärnskrot".metallskrot närmareän
dock begreppetregleringen.till Däri förarbetena sägsfinns inte att

bilarskrotfärdigaBl.a. fallervid mening.skall fattas iskrot som
vidare i nedskrotatslutskrotning och säljsföryrkesmässigt köps upp

handelnbeteckningen skrot. Förslutskrotning undereller förskick att
vissverksamheten harfordrasyrkesmässigbetecknasskall att ensom

för yrkesmässigutmärkande dragoch omfattning. Ettvaraktighet
förvärvssyfte dettavinst- ellerbedrivs i ävenverksamhet denär att om

skrotgårdharyrkesmässighet. Denförutsättning förnågoninte är som
bedriva yrkes-alltidskrot tordeupplagsplats föreller ansesannan

Även levererar skrotregelbundenhetmed visshandel. denmässig som
skrotgårdmedskrothandlarehåll tillfrån fleraihopsarnlatärsom

bedrivs påverksamhetenyrkesmässig handel. Attbedrivamåste anses
yrkesmässigt.den skerför bedömningenbetydelsedeltid saknar av om

verkställighetsföreskrifterutfärdatRPS harRikspolisstyrelsen
förordningen.avseendekommentar1986:26RPS FS samt en

förordningen bedrivasenligtmed skrot fårYrkesmässig handel
den lokalasådan handelerhållit tillstånd tillhardenendast avsomav

bedöm-skall grundasTillståndsprövningenpolismyndigheten. en
handlaren. Vidövrigt hoslämpligheten iochredbarhetenning av

be-tillmätaslaglydnadallmännaskall sökandensprövningen stor
häleri- ellersig skyldig tillgjortrelativt nyligensökandentydelse. Om

hanindikation påstarkkan dettaegendomsbrott utgöraandra atten
Även misskötsamhetsökandensskrothandel.lämplig drivainte är att
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vad gäller skatteinbetalning och skatteredovisning betydelse vidär av
tillståndsprövningen. Om sökanden systematiskt åsidosatt t.ex.
mervärdesskattebestämmelserna kan hans redbarhet och lämplighet

fallifrågasättas. Skäl kan i sådana finnas honom tillstånd.vägraatt
juridiska skall prövning ske hos styrelseledamöterFör personer samma

avgörande inflytande företaget. finnsoch andra med i Om detpersoner
skäl företaget drivs bulvan kan olärnplighet hos deatt anta att genom
egentliga intressenterna medföra ansökan tillstånd avslås RPS:satt om
kommentar 8.s.

juridisk verksamhet och för verksamhet vid filial skallFör persons
finnas särskild föreståndare skall godkännas polismyn-det en som av

Ävendigheten. föreståndaren skall uppfylla kraven redbarhet och
lämplighet.

fastTillstånd kan till verksamhet handlare ellersom somges
vidare.uppköpare. fasta handlare gäller tillståndet i allmänhet tillsFör

tillståndet tidsbegränsat till högst år i sänderFör uppköpare är samttre
till visst eller vissa polisoinråden.begränsat

Även skrotgård och upplagsplats för skrot skall godkärmas avannan
lokala polismyndigheten.den

får denEn skrothandlare inte skrot än ärta emot av annan som
legitimera sig eller denkänd för handlaren, den kansom som

i sin bostad eller affärslokal. Om säljaren okändöverlärrmar skrotet är
bl.a.för handlaren skall handlaren vid identitetskontrollen anteckna

och identitetshandlingens Handlarna harsäljarens art.personnummer
till handelskyldighet undersöka säljaren har tillstånd näräven att om
sådan handel.finns säljaren bedriver yrkesmässigmisstanke att

särskildaföra anteckningar sina förvärvHandlarna skall vidare om
Anteckningama skallordning numrerade inköpsnotor.i kronologisk

beskaffenhet och viktuppgifter bl.a. skrotetsinnehålla samtart,om
sådana uppgifterpriset för skrotet. Vidare skalldet överenskomna om

identifiera denne. Inköpsnotor-säljaren antecknas det möjligtäratt att
skäl får polis-skall bevaras under tio år. Om det finns särskildana

från antecknings-myndigheten medge undantag bestämmelserna om
skyldighet.

tillhandahållerkräva handlarnaPolismyndigheten har rätt att att
uppgiftermyndigheten inköpsnotorna, andra handlingar eller om

får också frågahandlarens befattning med skrot. Myndigheten i ettom
besluta skrotet inte fårvisst parti skrot eller skrot visst slag attav

övrigt relativtbearbetas under månads tid. Handlarna har iäven enen
polismyndigheten vid bl.a.långtgående skyldighet underrättaatt

misstanke brott.om
återkallasTillstånd till handel och godkännande föreståndare kanav

föreskrift villkornågon bestämmelse i förordningen eller ellernär som
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har meddelats med stöd förordningen har åsidosatts. Detsammaav
förutsättningarnagäller för tillståndet eller godkännandet inteom

föreligger.längre Polismyndigheten kan meddela varning.även
Förordningen innehåller bestämmelser skyldighet föräven om

åklagare underrätta polismyndighet någon handlare dömts föratt om
vissa brott. Slutligen finns vissa och besvärsbe-typer av ansvars-
stämrnelser.

Förordningen handel begagnade2.4 medom varor

tillämplig yrkesmässig handel med begagnadeFörordningen är
följande slag:varor av

mopeder, cyklar, utombordsmotorer och motorsågar,1
symaskiner,2

projektorer,kameror objektiv till kameror, videokameror,3 samt ur
och kikare,

skrivmaskiner, räknemaskiner och datorer,4
videobandspelare,radio- och televisionsapparater, bandspelare,5

skivspelare, musikanläggningar och musikinstrument,
pälsverk,6

naturliga och syntetiska ädelstenar föremål7 naturpärlor, samt som
består silver eller platina,helt eller till väsentlig del guld,av

består mässing,8 föremål helt eller till väsentlig del koppar,avsom
brons eller nysilver,tenn,

omfattasför sådana skjutvapen9 med undantag som avvapen
1996:67,vapenlagen

bildkonst,10 alster av
glas, porslin och keramik,konstalster11 av annan

mobiltelefoner kommunikationsapparater,och12
navigationsinstrument,13

förpackboxar biltakräcken,14
förskidutrustning med undantag kläder.15

för skrothandeln,yrkesmässighet ställs det motsvarande kravFör som
Handelhar viss varaktighet och omfattning.dvs. verksamhetenatt en

fastbegagnade sker disk i affär ellermed över annatvaror som
handel. Om handlare,försäljningsställe normalt yrkesmässigutgör en

ochhandlar med fabriksnyanormalt även tar emotsom varor,
blir hanvidareförsäljer begagnade motsvarande slagvaror av

blirregistreringsskyldig handeln med de begagnadenär varorna
handel ieller når viss omfattning. Medregelbunden avsesen

inbyteshan-och försäljning, s.k.sammanhanget, förutom inköp även
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auktionsförsäljningdel. I förordningen uttryckligen ochattanges
liknande försäljning handel. Förordningen ärär attannan anse som

idäremot inte tillämplig på sådan handel pantbankslagensom avses
1995:1000.

omfattas regleringenhandlare driver sådan handelEn som avsom
skall registrerad hos denbehöver inte ha tillstånd till denna, men vara

polismyndighetenlokala polismyndigheten. Den lokala är även
till någon lämplig-tillsynsmyndighet. Registreringen inte koppladär

förskyldiga själva anmäla sighetsprövning. Handlarna är att
initiativmöjlighetregistrering. Polismyndigheten har dock att eget

registrera handlare.
och bestäm-förordningens tillämplighetbestämmelserFörutom om

delinnehåller förordningenmelser registreringsskyldigheten enom
medbedriver handelBl.a. får denföreskrifter kontrollnatur. somav

bara gods fråndet aktuella slaget ärta emot sompersonervaror av
tillförlitligtstyrker sin identitet påkända för honom eller sätt.ettsom

medaffärerallaHandlarna skall vidare föra anteckningar om
numreradekronologisk ordningbegagnade särskilda ivaror

uppgifteranteckningarna skall framgå bl.a.inköpsnotor. Av om
storlek,antal,och beskaffenhetsäljaren samtartsamt varornasom

föremålens tillverknings-fabrikat,eller vikt. Vidare skallmängd
gällerPåsärskilda kännetecken antecknas.och andra sätt somnummer
lokalaär.under tio Denskrothandeln skall inköpsnotorna bevarasför

inköps-föreskriva kopiorpolismyndigheten har möjlighet attatt av
sändas till myndigheten.och andra handlingar skallnotorna

ellerfâr inte lämnatagit begagnadeEn handlare utemot varorsom
månad efter det hanbearbeta dem förrän tidigast emottogatten

polismyndighetenauktionsförsäljningVidare skall vidvarorna.
lämnasskallunderrättelsenunderrättas vecka i förväg. Iorten en

slagvilkauppgift plats för auktionsförsäljningen,tid och varoravom
försäljningen.intillförvaringsplatsen förskall säljas och varornasom

påfrån kravenvärde undantashar begränsatVissa ettvaror som
lokalaidentitetskontroll. Deanteckningsskyldighet ochliggetid,

medgefallenskildafår föreskriva eller ipolismyndigheterna även
undantagfall dåfrån kontrollbestämmelserna. Iandra undantag

förafallflestafrån liggetidskravet skall handlarna i demedgetts
vilkentilljämväl avseende bl.a. denanteckningar inköpsnotorna

lämnatshar ut.varorna
anledning deninser eller har skäligOm handlare anta att somen
olovligen har kommittill honom,bjuder begagnade överut varor

utbjuda den, skallanledning inte harelleregendomen rätt attav annan
ocksåHandlarna harpolismyndigheten.underrättahandlaren genast

undersökapolismyndigheten,efter anmodanskyldighet att, omav
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och finns kvar hosvissa begagnade tagits emotvaror om varorna
handlaren.

och besvärsbestärmnel-Förordningen innehåller vissaäven ansvars-
ser.

Även RPS utfärdatbeträffande handeln med begagnade harvaror
kommentarverkställighetsföreskrifter FS 1985:8RPS samt en

förordningen.avseende
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och andraHandeln med skrot3

âtervinningsvaror

Skrot3.1

järn- ochdefinieras skrotmed skrothandelförordningenI somom
Definitio-skrot järnskrot.tackormetallskrot änannatsamtannat av

traditio-med skrotbranschensavpassad för överensstämmaär attnen
Med metallskrotmetallskrot.järnskrot ochmellannella åtskillnad
Allametaller järn.andra ämnenbranschen skrot änförstår somav

innefattas ikvicksilver,exempelvismetall,kemiskt är att somanse
definitionNågon tydlig närmetallskrot.begreppet anger en varasom

skrot finns inte. Detbetraktametall blirellerjärn att somannanav
eller metallmängden järnavgränsninggjorts någoninte hellerhar av

under förordningen.skall fallaför denskall ingå i attvaransom
ifrån olika ledhärrörskrotskiljerBranschen även som

produktionmetallsmältverkensstålverkens ochVidproduktionen.
cirkulationsskrot.restprodukterformmängd skrot ifaller aven

reguljäradenhanterasåtervinns iskrotDetta attutan avprocessen
produk-primärskrot, dvs.s.k.slags skrotskrothandeln. Ett ärannat

tillverkningsindustrin. Huvud-frånspån och klipp,tionsspill, såsom
säljervilka i sinskrothandlare,säljs tillprimärskrotetdelen turav

mängdermetallsmältverk. Vissastålverk ochtill bl.a.primärskrotet
slutligadirekt till deindustrin avnämarnaprimärskrot säljer utan

sekundär-skrot s.k.tredjeskrothandeln. En ärförmedling typ avav
produkter.från uttjäntahuvudsakligenhärrörskrot, dvs. skrot som

lantbrukindustri ochfrån ävenmaskineruttjäntakanDet menvara
samlas in hanterassekundärskrotAlltkonsumentledet.från somvaror

överstiger bran-skrotbranschenfrånuppgifterskrothandeln. Enligtav
sekundärskrot.handeln medväsentligtprimärskrothandel medschens

vidareförsäljer skrotet. Bear-ochsamlar in, bearbetarSkrothandeln
olika kvalitets-idetgår till på såskrotetbetningen sätt sorterasattav

format dettill sådantnedellervarefter det klipps attklasser pressas
Årligen skrothandeln insamlarkan användas avnämarna. caav

betydligtjärnskrotHandeln med störreär000 skrot.1 450 ton av
företagflestametallskrot. De ärhandeln medomfattning än som

ochjärnskrotsäljer bådeochskrotbranschen köperverksamma inom
någonspecialiseradeföretagfinns dockmetallskrot. Det är typsom

skrotbranscheninomföretagfrämstskrot. Det störreär somav
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handlar med primärskrot medan sekundärskrot ofta samlas in av
mindre företag. De företagen står för bearbetningstörre merparten av
och vidareförsäljning till stålverk och metallsmältande verk.

3.2 Jämskrot

ärnskrotet brukarJ branschen indelas i olegerat stålskrot, gjutjärns-av
skrot rostfrittoch stålskrot. finns också stålskrotDet legeratärsom
med olika metaller. Bestämmelser klassificering stålskrot ochom av
gjutjärnskrot finns i den s.k. skrotboken, givits ut ettsom av numera
upplöst samarbetsorgan för leverantörer och järnskrotavnämare av
Skrotnämnden.

årligaDen insamlingen järnskrot uppgår enligt branschen tillav ca
1 300 000 10 gjutjärnskrot. Skrothandelnutgörton, procentvarav ca

stâlskrotet gjutjärnsskrotetoch till både stålverk ochavsätter gjuterier.
Skrotbranschen uppskattar omkring 30 det järnskrotatt procent av som
samlas in Enligt stâlverkens inköpskanal har mängdenexporteras.

stålskrot varierat kraftig under år. Under mittenemottaget senare av
1980-talet stälverken 600 000 stålskrot medan1tog emot tonca
tillförseln stålskrot i början 1990-talet låg 900 000 ton.av av ca
För närvarande uppskattar branschen 200 000 stålskrot1att ton tasca

stålverken, 30-40 importeras.emot procentav varav
Det vanskligt värdetuppskatta den totala mängden insamlatär att av

järnskrot. Branschen mycket konjunkturkänslig och prisernaär
järnskrot framför allt den internationella industrins efterfråganstyrs av
på stål. Under år har priserna på olika kvaliteter järnskrotsenare av
varierat kraftigt från tid till Som exempel kan prisetnämnas attannan.
på olegerat stålskrot klass ll i 1995 950 kronor tonmars var ca per
medan priset på slags stålskrot i augusti 1996 650samma var ca
kronor Priserna skrothandelns försäljningspris. Medton.per avser
utgångspunkt från de angivna priserna skulle värdet den totalaav
mängden insamlat järnskrot de tvâ åren ha varierat mellansenaste ca

miljarder1,25 kronor och 850 miljoner kronor.ca

3.3 Metallskrot

Branschen bedömer 150 000 metallskrot samlas in årligen.att tonca
Även metallskrot kvalitetssorteras och bearbetas skrothandeln tillav
sådant format kandet användas direkt metall-Föravnämarna.att av
skrotet finns klassificeringsbestämmelser i skriften "Handelsregler och
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Standard sorteringslista för metallskrothandeln i Sverige F.M.--
reglerna.

består skrot koppar ochdelen insamlat metallskrotDen största av av
har goda egenskaper ledare förkopparlegeringar. Koppar som

formbart och står bra korrosion.elektricitet och värme är emotsamt
byggindustrin huvudsakliga användareelektriska industrin ochDen är

koppar ochutvinns årligen i landet 70 000koppar. Det toncaav
produktionen iskrot. totala kopparvarorkopparlegeringar Den avav

Återvinningen alltsåuppgår till 140 000Sverige är storton. avca
jämförelsevis lättför landets kopparproduktion. Kopparbetydelse är

snabbt och kontinuer-recirkulationen koppar skeråtervinna ochatt av
något billigare framställa kopparprodukterligt. ocksåDet är att av

och smälts hosKopparskrotet förädlaskopparskot malm.än omav
Olof ABi Gusum och i Rönnskär, Mannerbland andra Boliden AB

Västerås.Outukumpu Copper ii Mölndal och
ÖverstyrelsenÄven in. Enligt förmängder aluminium samlasstora

ÖCB:s skrift återvinning försörjningen"LönsamCivil Beredskaps -
sekundäraluminium 60 000produktioneni kris och krig" är tonav ca

för återvinningdet skapatsår. Endast system avgenom somper
000 aluminium. Såväl importenreturburkar utvinns årligen 15 tonca

omfattande.aluminium De störstaär mottagarnaexporten avavsom
AluminiumFinspång Aluminium AB och Gotthardaluminiumskrot är

och huvuddelenbolaget smälter processkrotförstnämndaAB. Det om
samlas in.aluminiumburkarde somav

för-återfinns i batterier. Insamlingmängderna blyDe största av
1940-talet.skrothandlarna sedanblybatterier har bedrivitsbrukade av

företagår 1988 de svenskaReturbatt AB, bildadesbolag,Ett somav
ioch Boliden ABblybatterier, skrothandlarna Bergsöetillverkar

Norden återvinner blyenda företaget iLandskrona, detär somsom
det i landetför Returbatt AB samlasEnligt företrädareblyskrot.ur

bly.sammanlagt 12 000blybatterier innehållerårligen in toncasom
Lands-fabrik iproduktionen vid Boliden Bergsöe AB:sårligaDen

från förbrukadehälften härröruppgår till 37 000krona ton, varavca
från andra länder.blyskrotbatterier. Företaget även emottar

Övrigt står endastzink, nickel och krommetallskrot, såsom tenn,
totala metallskrothanteringen.för liten del denaven

återvinningsvarorAndra3.4

metallskrot. Andrainte endast järn- ochSkrotindustrin hanterar
harplast, gummi ochsåsom glas,återvinningsvaror träreturpapper,
hoskretsloppstanken vunnit gehörbetydelse i och medfått ökad att
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såväl företag allmänhet. järn-Det och metallskrot intesom som
föråtervinns närvarande inte lönsamt för skrotföretagenär att

omhänderta alltförgrund kostsam hantering. Som exempel kanav
små kvantiteter komplext material. Genom breddanämnas attvaror av

verksamheten och omhänderta skrot skapas möjligheteräven änannat
för skrotföretagen expandera. De skrotföretagen har bildatstörstaatt
olika bolag specialiserar sig på någon återvinningsvara, exempel-som
vis returpapper.

Det nyligen införda producentansvaret för förpack-returpapper,
ningar och däck SFS 1994: 1205, 1235 och 1236 samt prognoser om

införsproducentansvar för andra de nämnda haräven änatt varor
inneburit samarbetet mellan varuproducenter företagoch inomatt

ökat. skrotföretagenskrotbranschen har De har slutit avtal medstörre
företag kommuner och förbundit sig flertaletoch att ta emot restpro-

i företagensdukter uppkommer och kommunernas verksamheter.som
har medfört skrotbranschen omhändertar fler åter-Det att numera

vinningsvaror tidigare. Vanligen ställer skrotföretagenän upp
containrar och andra behållare avsedda för olika slags material hos

Ävenleverantören. På så det godssätt grovsorteras tas emot.som
skrotföretag slutit med företag kommuner.mindre har avtal och De

ofta specialiserade något särskilt slagsmindre företagen är
återvinningsmaterial och de ofta inte skrothandlare på sättär som

förordningen handel med skrot. för övrigt sällsynti Det äravses om
mindre skrothandlare hanterar återvinningsvaror inte utgöratt som

skrot.
kvantitativtMed undantag för skrot denär störstareturpapper

Över årligen in.återvinningsvaran. 000 000 samlas1 ton returpapper
den reguljära skrothan-Insamlingen hanteras delsreturpapperav av

deln, dels företag specialiserat sig på returpapper.somav
skogsrâvara vid tillverkningblandas med och användsReturpappret

kvalitet inte så höga.sådant där kraven Returpapperärpapperav
år anläggningar i Sverige. denanvändes under 1995 vid 17 Av

år returråvara.samlade produktionen 1992 utgjorde 14,2 procentca
omfattades pappersavfall det kommunala renhållnings-Tidigare av

emellertid producentansvarmonopolet. Sedan den 1 oktober 1994 har
införts för returpapper.

År återvanns 96 000 glas, den övervägande delen1995 tonca varav
förpackningsglas. små mängder planglas återvanns.utgjorde Endast

Glasåtervinning isamlas in hand Svensk ABAllt glas tassom om av
glasför-Askersund, producenter och importörerägs avsom av

Återvinningsglaset samlas inpackningar livsmedelsindustrin.samt av
avtal med Svenskkommuner och tecknatde entreprenörer somav

mängdenGlasåtervinning står för ungefär halvaAB. Kommunerna
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någon någrainsamlat glas. Endast eller möjligen de entreprenörerav
tecknat avtal med Svensk Glasåtervinning skrothandlare.AB ärsom

kommer under år 1997 upphöra med planglasåtervin-Företaget att
ningen.

Åter-delen det gummi återvinns däck.Större utgörsav som av
vinningen sker dels energiåtervinning, dels användninggenom genom

däck råvara i produktion. Sedan den oktober 1994 har1som nyav
skyldighet hand uttjänta däck. Däcksleveran-producenterna att ta om

regummeringsindustrinoch har tillsammans bildat Svensktörerna
Däcksåtervinning AB i syfte bygga återtagningssystem föratt ettupp

samlas flera olikadäck. Däcken in vissaentreprenörer,av varav
tillhör skrotbranschen. Under tiden den januari 1995-30 juni 19961

det in 60 000 däck. återvanns 52 000samlades Däravton ton.caca
Skrotindustrin hanterar del den plast årligen samlas in,somen av

företag000 Huvuddelen torde dock hanteras30 ton. av somca
och pappersåtervinning.specialiserat sig plast-

skrotföretag åtar sig rivaåtervinns huvudsakligen deTrä attav som
industrier och andra byggnader.

Branschens struktur3.5

partihandlare och grossister.uppdelad i uppköpare,Skrothandeln är
fasta handlare enligt nuvarandetvå sistnämnda kategoriernaDe är

regelmässigt säljer skrot till deföretagen,förordning. De större som
övrigaräknas i allmänhet till grossisterna och deslutliga avnämarna,

partihandlare.fasta handlarna är
branschföreningar harföretag inom skrotbranschen ellerVarken

Enligtföretag bedriver skrothandel.någon statistik antaletöver som
centralbyrånsfinns tillgå, Statistiskaofficiella statistikden attsom

under näringsgrenenfanns det i november 1995företagsregister,
företag.med avfallsprodukter och skrot" 807 Dessapartihandel

arbetsställen. Näringsgrenen omfattarhade sammanlagt 909företag
bilar,metallskrot, skrotadeoch återförsäljning skrot,inköp av

pappersavfall. Vidare omfattar dengummiavfall, lump ochglasavfall,
Äventextilavfall. bil-och metallskrotpartihandel med järn- samt

Definitionenåtervinning ingår i näringsgrenen.demontering och av
företagomfattar såledesnäringsgrenen i företagsregistret även som

i förordningenhandel sådan skrothandelbedriver än som avsesannan
verkliga antalet skrothandlare får därförhandel med skrot. Detom

företagsregistret utvisar.något lägre vadänanses vara
frågeformu-tillställt samtliga polismyndigheterUtredningen har ett

mångapolismyndigheterna ombads bl.a. huri vilketlär att ange
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gällande tillstånd såväl för fast handel för uppköparverksamhetsom
fanns meddelade den oktober1 1996. Av framgår attsom svaren

antalet tillstånd då tilluppgick 1 600, fördelade 400ca ca upp-
köpartillstånd och 1 200 tillstånd för fast handel. Som närmareca
kommer utvecklas i avsnitt 9.2 antalet meddelade tillstånd vidatt ger
polismyndigheterna inte någon fullständig bild hur många verksam-av

skrothandlare finns i landet.ma som
flesta företag inomDe skrotbranschen mindre företag medär upp

Övertill fem hälftenanställda. handlarna har inte några anställdaav
alls. Bland de mindre företagen dominerar bilskrotningsföretagen. För

bedriva sådan verksamhet krävs enligt bilskrotningsförordningenatt
auktorisation1975:348 länsstyrelsen i det län där bilskrotningenav

huvudsakligen skall ske. Vid årsskiftet 1995/1996 fanns det 760ca
auktoriserade bilskrotare i landet. Branschen uppskattar 450att ca av
dem bedriver verksamhet i sådan omfattning verksamheten falleratt
under skrothandelsförordningens bestämmelser. Bilskrotningsföre-

vanligen till användbara delar säljstagen tar vara som som reserv-
delar. Bilarna sänds därefter till någon fem fragmente-de störreav
ringsanläggningar finns i landet. Fragmenteringsanläggningarnasom

under år 1992 370 000 skrot, huvuddelen tordeemot tontog ca varav
bestått skrotade bilar. Andra vid fragmente-ha tas emotav varor som

ringsanläggningarna vitvaror och elektroniska produkter. Vidär
fragmentering skrotade bilar återvinns ungefär 75 procentav av en

stål- metallmaterial. Vissa bilskrotningsföretag ornhän-personbils och
för och vidareförsäljerinte endast bilar slutskrotning köperdertar utan

skrot.även annat
flesta fasta handlare inte sysslar med bilskrotning köperDe som
från privatpersoner och mindre företag varefter skrotet vidare-skrot

försäljs till närliggande partihandlare bedriver skrothandel ien som
omfattning. Skrotet säljs därefter vidare till grossist.något större en

finns 100 partihandlare säljerBranschen bedömer detatt ca som
till grossister. Antalet renodlade åkerinköpt skrot uppköpare, som

med lastbil och köper skrot från bl.a. hantverkare,runt egen upp
industrier lantbrukare, har minskat betydligt. finnsmindre och Det

företag åtar sig riva anläggningar olika slag föräven att taattsom av
skrot.till bl.a.vara

företag och handlare står dock endastDe nämnda kategorierna av
för blygsam del skrothanteringen inom landet. Branschenen av
domineras grossisterna. Två koncerner, Aktiebolagetstörreav
Gotthard Nilsson och Stena Metall Aktiebolag, omsluter tillsammans

80 svensk skrothandel. Ett tiotal medelstora grossisterprocentca av
mindre företagen ochberäknas omsluta tio och deprocentca

Gotthard Nilsson ochhandlarna resterande tio Aktiebolagetprocent.
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Stena Metall Aktiebolag har fyrtiotal arbetsställen vardera medett
anläggningar för insamling och bearbetning järn- och metallskrotav

i hela landet. I båda koncernerna finns två bilfragmente-över stort sett
ringsanläggningar.

Huvuddelen det skrot hanteras skrothandeln bestårav som av av
produktionsspill från tillverkningsindustrin primärskrot. Det iär
huvudsak grossisterna hanterar primärskrot. företrädareEnligt försom
Aktiebolaget Gotthard Nilsson skrotleveranser-75utgör procentca av

Gotthardskoncernentill produktionsspill från tillverkningsindustrin.na
långtidsavtal med industrierna åtar sigGenom grossisterna handatt ta

samtliga restprodukter bildas vid tillverkningsprocessen. Detom som
inte vanligt produktions- och processkrot köps grossisternaär att av

via någon uppköpare eller mellanhand. Grossisterna hämtar såannan
alltid skrotet hos leverantörerna. många fallI har grossister-gott som

redan hos leverantörerna förskapat skräddarsydda sorteringsystemna
átervinningsmaterialet.av

Skrotindustrin återvinningsmaterial från butiker ochäventar emot
varuhus, industrier, hushåll, statliga och kommunala förvaltningar

avfallsanläggningar. Dessa leverantörer tillhandahåller skrothan-samt
deln skrot i form bl.a. uttjänta produkter sekundärskrot samtav
andra återvinningsvaror hanteras skrotbranschen. Grossisternasom av

intedominerar sekundärskrotmarknaden, lika kraftigtäven änom som
långtidsavtaldet gäller hanteringen primärskrot. Denär av som

omfattargrossisterna ofta sluter med tillverkningsindustrier ibland
också sekundärskrot. Grossisterna har slutit långtidsavtal medäven

sekundärskrot, bl.a. kommunala avfallsanlägg-andra leverantörer av
del skrotpartier köps dock efter anbudsförfarande.ningar. En

Huvuddelen allt sekundärskrot levereras direkt från kund tillav
mindre, fasta handlarna saknargrossist. Såväl uppköparna desom

möjligheter bearbeta skrotet sådant det kansättatt att tas emot av
slutliga vilket innebär huvuddelen det sekun-de avnämarna, att av

in uppköpare och mindre handlare vidareför-därskrot samlassom av
grossisterna. skrothandlare inte grossistersäljs till De avsätterärsom

företag inom skrotbranschen.således insamlat skrot till
järn-Grossisternas kunder det gäller insamlat och bearbetat ochnär

stålverken. finns för närvarandestålskrot i huvudsak de svenska Detär
flesta dem direkt eller indirekttio stålverk i landet. De äravca

uppgiftJärnbruksförnödenheter har tilldelägare i AB JBF, attsom
och fördelning olegerat stålskrot och olegeratombesörja inköp av

Något enstaka stålverk stårgjutjärnskrot för medlemmarnas räkning.
för stålverken, slutit avtal medutanför har, företrädareJBF. JBF som

vissa delarvissa grossister inom skrotbranschen. Avtalen reglerar av
och olegerat gjutjärnsskrot mellan dehandeln med olegerat stålskrot
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slutitoch stâlverken. De grossister avtalavtalsbundna grossisterna som
benämnas verksleverantörer.för närvarande fem, brukarmed JBF,

två grossister levererar viafinns för närvarande ytterligareDet som
utgångspunkt från vissa formlerlångtidsavtal slutits. MedJBF utan att

stâlverken betalar verksleve-gång månad det prisfastställs somen per
och gjutjärnskrot. Prisernaför olika kvaliteter stålskrotrantörerna av

internationella priser. Prisförhandlingar kanrelaterade till aktuellaär
fall. verksleverantören detförekomma i speciella Omdock accepterar

Ävenviss mängd skrot.avtal leveransfastställda priset sluts av enom
någon verksleverantörerna skrotpartihandlare levererar viavissa av

förekommer också,till JBF. Detstålverk anslutnatill de är omsom
tillverkningsindustrinföretag inomomfattning,i mycket litenän att

skrot-skrotet hanterastill stâlverkenlevererar skrot utan att av
försvarsindustrin och inom SJfaller inomVisst skrotbranschen. som

levereras direkt tillskrotbranscheninte hellerhanteras utanav
avtal.stâlverken enligt särskilda

rostfritttill gjuterier ochgjutjärnsskrotgäller leveranserNär det av
skrothandeln ochdirekt mellansluts avtalstålskrot till stâlverken

avnämarna.
Någonmetallsmältverken.avsättning hosfinnerMetallskrotet

finns inte för demotsvarande JBF,inköpsorganisation,gemensam
skrotbranscheninommetallskrot. Företagenslutliga avnämarna av

metallsmältverken. Prissätt-direkt medsluter avtalförhandlar och
metall-utgångspunkt från prisernamedframför alltningen sker

Metal Exchange.i London Londonbörsen

Branschföreningar3.6

bland andrabranschföreningar,finns fleraskrotindustrinInom
Återvinningsindustrin SvenskaRecycling Association,Swedish-

âtervinningsföreningSvenskmetallskrothandlareföreningen,ochJärn-
Riksförbund.Sveriges Bilskrotaresoch

Återvinningsindustrin Association SRARecyclingSwedish-
och har bildatsskrotbranscheninomorganiserar grossisterna genom

Föreningenärnskrotgrossisterna ochFöreningen Jsammanslagning av
ochSvenska Jmedlemmar.SRA har ärn-Metallskrotgrossisterna. sex

och har 57organisationenden äldstametallskrothandlareföreningen är
företagflera dessabakgrundMotföretag medlemmar. att avavsom

på ungefärföretagföreningenplatser organiserarfilialer på olikahar
grossisterfinns såvälmedlemmarnaarbetsställen. Bland150 som

âtervinningsförening,Svenskbilskrotningsföretag.partihandlare och
mindre och medelstoraorganiserar demedlemmar,har 70-talettsom
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RiksförbundBilskrotaresinom skrotindustrin. Sverigesföretagen
knappt 200 medlemmar.SBR har

Skrothan-organisation,fanns det inom skrotbranschenTidigare en
branschensuppgift förBranschkommitté, bl.a. hade tilldelns attsom

etik inomlagstiftningfrågor och verka för högrebeaktaräkning en
nämndutsåg SkrotbranschensBranschkommitténbranschen. även som

tillståndsprövningen.yttranden till polismyndigheterna vidbl.a. avgav
verksamhet.någonorganisationer bedrivernågon dessaInte numeraav

utvecklingBranschens3.7

skrothandlareantaletför skrotbranschen harflera företrädareEnligt
sig ochFå handlare etablerarbörjan 1980-talet.minskat sedan nyaav

skrothandelsverksamhet.upphört medmindre handlare harantalett
Ävendet gäller uppköparna.särskilt markantMinskningen närär

grundpåför år sedan, huvudsakligenfärre 15grossisterna än attär av
harmindre. Däremotnågra degrossisterna köptde större upp av

bilskrotningsföretag ökat.antalet
tordeminskatskrothandlare hartill antaletHuvudskälet attatt vara

Etthar skärpts. störresådan verksamhetbedriverpå denkraven som
skrothandeln och äromhandåtervinningsvarorantal tas varornaav

därförkrävs störrematerial. Detkomplexaolikaofta sammansatta av
återvinningsmetoder. Förmaterialtidigare såvälkunskaper än somom

förvärvanödvändigtdetåtervinningsvarorvissa attomhänderta äratt
saknarskrothandlarnamindreflestautrustning. Deavanceraddyr

Även ochkravenutrustning.sådanköpaekonomiska möjligheter att
ifinnsärrmenmiljöskadligahanteringen dekontrollen somavav

skärpts,harskrothandelnomhändertasdet godsmycket avsomav
fortsättakunnasigintehandlarevissainneburit ansettvilket bl.a. att

skrothandelsverksamhet.med
branscheninomgrossisternaframför allthartidigareSom nämnts

avtal harSådanaoch kommuner.industriermedlångtidsavtalslutit
endasttillverkningsindustriermed avsetttid träffatslångsedan men

fåttbörjan har avtalen1990-taletsSedanprimärskrot. ettleveranser av
isigförbinderGrossisterna stortinnehåll. emotatt tanumeraannat

i leverantörensuppkommeråtervinningsvarorsamtliga somsett
Även destruktionförmåste sändasmaterialverksamhet. externsom

tillverkningsindustriermedenbartinteingåsAvtalenemot.tas numera
Branschentjänsteföretag.ochkommunermed bl.a.ocksåutan

allt fler leverantörerträffas medkommeravtalsådanabedömer attatt
för mindremarknadengoda grunderpåframtiden. Det kani antas att
långtidsav-grundbetydligt påminskatuppköpareskrothandlare och av
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talen, vilket i sin kan skäl till antalet skrothandlareutgöratur ett att
minskat.

Enligt skrotbranschen kommer det i framtiden finnasäven att en
marknad för de mindre skrothandlarna och uppköparna. Transportkost-
naderna spelar mycket roll i branschen. De mindre handlarnastoren
har ofta konkurrensfördelar sin närhet till leverantörerna. Framförav
allt mängderna skrot små kommer de mindre handlarnanär är att
kunna konkurrera med grossistema. förutspåsDet också mindreatt
handlare kommer specialisera sig någon eller några ochatt varor
dänned kunna konkurrera med pris och service.

efterGrossisterna har hand breddat sin verksamhet och tar numera
flera slags återvinningsvaror tidigare. har också skapatDeänemot

anläggningar för inom den organisationen kunna förädlaatt egna
insamlade Bestämmelserna producentansvar för vissavaror. om varor
har sannolikt bidragit till den utvecklingen.

Tidigare hade Sverige, i likhet med de flesta andra västeuropeiska
länder, exportförbud på skrot. Skrot fick då endast efterexporteras
dispens. Stålverken hade skyldighet allt järnskrotatt ta emot som
samlades in och verksleverantörerna förband sig till stålverkenatt
leverera viss årlig minimikvantitet järnskrot. Någon konkurrensen av
mellan skrotbranschens kunder farms inte. innebar priset på in-Det att

låghemskt skrot 10- 15 under priserna på den västeuropeiskaprocent
marknaden. Under slutet 1980-talet och början 1990-taletav av
avskaffades successivt exportförbuden för olika skrot.sorters
Därigenom förändrades förutsättningarna för skrotbranschen väsent-
ligt. Skrotbranschen har inte någon skyldighetlängre leverera detatt
insamlade skrotet till inom landet, vilket inneburit ökadavnämare en

mellan skrotindustrins svenska utländskakonkurrens och avnämare av
skrot. Prissättningen har blivit rörligare och prisskillnaderna mellan
inhemskt och utländskt skrot har jämnats 30Numera exporterasut. ca

Ävensamlasdet skrot in. importen järnskrot harprocent som avav
ökat kraftigt.

omfattandeDen svenska stålindustrin har genomgått strukturföränd-
ringar under de åren. stålverk till följdAntalet har minskatsenaste av
sammanslagningar och uppköp. De kvarvarande stålverken har
specialiserat sig på avancerade Utvecklingenprodukter. harmer
medfört det för många viktiga produkter stål finns endastatt av en
inhemsk tillverkare. utländska ägandet har och industrin harDet ökat
blivit exportinriktad.mer

En liknande utveckling har skett det gäller de slutliganär av-
metallskrot. Företagen dock fler till antalet och detnämarna ärav

utländska ägandet inte lika framträdande.är
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begagnadeHandeln med4 varor

uppgifterfå fram tillförlitligavisat sig mycket svårtharDet att om
begagnadeoch värdet den totala handeln medomfattningen varor.av

finns inteolika branschförbundenflera skäl till det. Inom definnsDet
företrädare för förbunden harbegagnathandeln ochnågon statistik över

handel.omfattningen dennavanskligt i siffror bedömadet attansett av
enbart handlar medmånga de företagkommerDärtill att somav
branschförbund. Entill någotinte anslutnabegagnade ärvaror

också mellan privat-begagnade skerbetydande handel med varor
på platser ibegagnathandel ofta andraVidare bedrivs änpersoner.

omfattande handel medskeroch butiker. Blandvaruhus annat en
och på olika slags lopp-auktionergodsbegagnat samt torg

ioftagods säljs dessutommarknader. Begagnat genom annonser
exempelvis i Gulaannonstidningar,i särskildadagstidningar och

Tidningen.
flera poliserbranschförbundenför de olikaföreträdareFlera samt

för utredningenbegagnathandeln harmed tillsynenarbetar översom
med begagnaticke reguljära handelnbedömer dendeatt attuppgett

gods.butikshandeln med sådantomfattninglikagods är stor somav
denmedhaft kontaktförbund utredningen ärSamtliga avsom

omsättningmedlemsföretagenshögst tiouppfattningen procentatt av
omfattasde flestabegagnade Förhandel med varor somvaror.avser

lägre.andel betydligtbedöms nämndaförordningen varaav
utredningenbegagnade harbutikshandeln meddet gällerNär varor

Nedan lämnasbranschförbund.från någraupplysningarinhämtat en
sida.från förbundensupplystsredogörelse för vadöversiktlig som

550Riksförbund harSporthandlarnasCykel- och uppgett att ca
vilket 75till förbundet,anslutna utgörföretag procentär avca

organise-Förbundetoch cyklar.med mopederhandlarföretagen som
Enligtskidutrustning.motorsågar ochhandlar meddemäven somrar

begränsad.begagnade mopederhandeln medförbundet är ytterst
samtligavanlig. Ibegagnade cyklar däremotHandel med är stort sett

cyklar.fabriksnyasåväl begagnadecykelhandlare handlar med som
kundernadellikvidcyklarofta in begagnade närHandlarna tar som

25uppskattarcyklar. Förbundetfabriksnyaköper procentatt uppemot
antals-begagnade, vilketsäljermedlemmarnade cyklar ärsomav

000-150 000 begagna-försäljning 100mässigt skulle motsvara aven

51



Handeln med begagnade SOU 1997:89varor

de cyklar år. Handeln med begagnade cyklar bedöms betyd-per vara
ligt i storstäder och universitetsstäderstörre den i övrigt.än är
Försäljning begagnade cyklar sker dessutom vid sidan denav av

Överskottsbolagetsreguljära handeln. Bland försäljningärannat av
Omhändertagna cyklar betydande.

Försäljningen begagnade motorságar har minskat, huvudsakligenav
på grund försäljningen motorsågar minskat. Motorsågarattav av nya

sådan blir omodern först efter långär tid. medförDet atten vara som
andrahandsvärdet relativt högt. En inte obetydlig försäljningär av

Ävenbegagnade motorsâgar sker alltjämt. försäljningen begagnadav
skidutrustning har minskat. Sådan försäljning sker i princip endast i
storstäderna och alpin skidutrustning. Det förekommer inteavser
någon försäljning begagnad utrustning för längdskidäkning.av

Från Elektronikförbundet har 1500 företag äruppgetts att ca
anslutna till förbundet, vilket uppskattningsvis 80motsvarar procent

företagde handlar med elektroniska Förbundetav som varor.
organiserar fotohandlarna. En relativt andeläven medlemsföre-stor av

handlar med begagnade inte omfattas förordning-tagen varor som av
Bland dessa kan vitvaror. Enligt förbundetsnämnasen. varor

uppfattning har handeln med begagnade bland medlemsföretagenvaror
minskat betydligt i omfattning sedan början l980-talet. Enav
bidragande orsak elektroniska produkter blir omodernaär att numera
relativt snabbt grund den allt hastigare tekniska utvecklingen. Deav
flesta kunder efterfrågar tekniskt avancerade. Det har lettärvaror som
till priserna begagnade elektroniska produkter har gått ned.att
Handlarna lämnar ofta garantier beträffande begagnadeäven varor.
Sådana produkter behöver därför ofta och i vissa fallöverses

innan de säljs. Det har lett till det mindre lönandeäratt attrepareras
handla med begagnade produkter.

affärskedjornaDe för hemelektronik handlar normalt intestörre
med begagnat gods. händerDet dock de i särskilda kampanjeratt
erbjuder sig begagnade produkter inbytesvaror.att ta emot som
Vanligtvis kasseras inbytesvarorna. I storstadsregionerna säljs
begagnad hemelektronik huvudsakligen företagmindre med högav en
servicegrad. Där finns det fåtal handlare enbart sigäven ägnarett som

handel med begagnad hemelektronik. i allmänhetDe inteär
organiserade. Enligt Elektronikförbundet förhållandena annorlundaär
utanför storstadsregionerna. Där handlar de flesta företagen med såväl
begagnade fabriksnya produkter. Handeln med begagnadesom
produkter då normalt underordnad betydelse.är av

Enligt Elektronikförbundet handeln med begagnade kameror ochär
begagnad fotoutrustning handeln med begagnad hem-större än
elektronik. Huvudskälet till detta förmodligen kameror ochär att
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fotoutrustning i allmänhet har högre andrahandsvärde andraänett
finnselektroniska produkter. Det också kameror vissa märken,av

Leica och Hasselblad, tillverkats i begränsade serier ochsåsom som
fotohandlare specialiseratdärför fått högt samlarvärde. Vissa harett

handel med begagnade kameror och begagnade kameradelar. Isig
förbundet till fem företag.Stockholm det sig enligtrör treom
projektorer och skivspelare i detHandeln med begagnade är

videobandspelareobefmtlig. Dessa produkter harnärmaste ersatts av
bandspelarecd-spelare. Begagnade videokameror, radioapparater,och
någotvideobandspelare säljs den reguljära handeln ioch störreav

enligtomfattning. Med undantag för kameror och fotoutrustning har
musikanläggningarhandeln med televisionsapparater ochförbundet

elektroniskagäller handeln med begagnadeomfattning detnärstörst
musikanläggningar det anläggningarprodukter. Vad störreäravser

säljs begagnade. Begagnathan-betydande ekonomiskt värdemed som
också omfattande.musikinstrumentdeln med är

organiserar 350IT-företagens Organisation SITOSvenska ca
flesta medlemsföretagenhandlar med datorer. Deföretag äravsom

originaldelar till datorer. Blandoriginaldatorer ochleverantörer av
inte särskilt omfattande. Dethandeln med begagnade datorerdessa är
vid datorer.begagnade datorer byts in leveranshänder dock att nyaav

Begagnathandelndatorerna säljs då vidare eller skrotas.begagnadeDe
ofta inteáterförsäljarföretag,betydligt bland mindre ärstörreär som

säljerfinns också s.k. datormäklareorganiserade. branschenI som
Handeln med stulna,företag och privatpersoner.begagnade datorer till

omfattande. I högrebedömer förbundetbegagnade datorer änsom
förbundetsEnligtsäljs stulna begagnade datorkomponenter.grad

huvud-och stulna datorkomponenteruppfattning säljs stulna datorer
sakligen privatpersoner.av

350Guldsmedsförbund organiserarochSveriges Juvelerare- ca
branschenomsättningen iförhållande till den totalabutiker i landet. I

medlemsföretagenblandhandeln med begagnadeinteär varor
med begagnatmedlemsföretag handlarsamtligaomfattande. I stort sett
Guldfynd,såsom Hallbergs ochaffärskedjorna,gods. De större tar

vid försäljninghuvudsakligen dellikvidbegagnat godsdock emot som
handeln meddestoföremål. mindre företagenJu ärär störreav nya

enbart medfåtal företag handlarfinnsbegagnat gods. Det även ett som
omarbetning,gods förgods. Vissa företag begagnatbegagnat emottar

in.föremål det gods lämnatsföretagaren tillverkardvs. av somnya
det inlämnadeföretaget får behålla viss delförekommerDet att av

förbetalaallra flesta fall måste dock kundengodset i likvid. I de
handeln medmedel. Enligt förbundetarbetet med kontanta är

i övrigt. Handeli storstadsregioner denbegagnade än ärstörrevaror
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med begagnade föremål ädla metaller ädelstenar och pärlorsamtav
förbundetsker enligt i mycket omfattning auktioner och inomstor

antikhandeln.
Föremål omfattas punkterna i förordningens7-11 andrasom av

paragraf avsnitt 2.4 köps och säljs bl.a. konst- och antik-se av
organisation, antikhandlareförening,handeln. En Sveriges konst- och

finns för dessa handlare. Föreningen har 60 medlemmar. flestaDe
dylikthandlare handlar med gods inte organiserade. Enligtärsom

tid. Framförföreningen har handeln inom branschen ökat under senare
Ävendet handeln med begagnade möbler. antalet handlareallt gäller

under 1980-talet. början 1990-taletÖkade markant slutet Iav av
därefter antalet varit relativtminskade antalet handlare och har

frånhandlare driver verksamhet i mindre skala någotkonstant. Många
försäljning vidtillfälligt försäljningsställe, bl.a. s.k.genom sam-

Auktionshandeln med begagnadeeller enstaka auktioner.larmässor
omfattningslag behandlasföremål det är större änavav som nu

butikshandeln.
diverse olikabutikshandeln hör affärer handlar medTill även som

föremål, auktionsgods- eller loppmarknadsbutiker.begagnade s.k.
åren har sådana butiker ökat markant i antal. VarorUnder de senare

överskottspartierfrån dödsbon, konkurslager ochköps in ävensamt
tillfälliga fastaFörsäljning sker i såvälfrån enskilda sompersoner.

hjälporganisa-omfattning bedrivs denna handel olikalokaler. vissI av
ifråga,till organisationernabjuder skänktstioner ut somsom varor
såsomideella sammanslutningar,andra eller mindreävenmen av mer

någon branschorgani-skolklasser. ñmis inteidrottsföreningar och Det
uppgifter den handelnshandeln. Någrasation för den nämnda om

få fram det kan på godaomfattning har utredningen inte kunnat men
värden.handelngrunder omsätter storaantas att

skerhandel med begagnade intedet sedan gäller denNär varor som
omfattningbedöma såväletablerade butiker det svårarei är än att som

ochföreträdare för branschförbundenTidigare harvärdet. nämnts att
omfattninghandeln likaflera poliser den är storattansett somav

skäl med mycketUppgiften måste naturligabutikshandeln. stortasav
bjuds till försäljningförsiktighet. mängdEn utstor genomvaror

huvudsakoch särskilda annonstidningar. Ii dagstidningarannonser
försökerden kanalentorde det privatpersoner attsom genomvara

källarför-samlats vindar och ibohag bytts ellersälja ut somsom
emellertid inte heltförekommer via dessaråd. Det enannonser

betraktas yrkesmässig.obetydlig handel kansom som
begagnade lopp- och pryl-säljer ocksåPrivatpersoner varor

formen marke-marknader ordnas normalt i denmarknader. Dessa att
Marknaderna hållstill olika säljare.rade platser eller bord hyrs ut
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utomhus och förekommer på många olika håll,såväl inomhus som
inomhusmarknaderttai storstadsområdena. En defrämst störstaav

marknaden dei Skärholmen utanför Stockholm. Denligger är öppen
mycketveckodagar året och antalet besökareflesta är stort.runt

och flertalet platseromfattar drygt 400 försäljningsplatserMarknaden
förplatserna hyrstill dag. Ungefär tredjedelhyrs från dag utut aven

säljeroch företagtid, minst månader. Personerlängre tre somen
ofta inteförsäljningsplatsemafrån de stadigvarande ärmervaror

begagnadeförordningen handel medregistrerade enligt ävenvarorom
förordningens mening.yrkesmässig ikan betraktashandeln somom

de nämndaförsäljningyrkesmässigt bedrevTidigare skulle den som
1975:985tillstånd enligt lagensöka särskiltmarknaderna även om

1990:1183år 1991 lagenundertillfällig handel. Lagen ersattes av
tillämplig deinteoch den lagentillfällig försäljning är varorom

utredningenavgivetbetänkandeintresse. Iär omavavsom nu
tillstånd tillnågotframgår inte1988:46tillfällig handel SOU att
1983-1985årenunderprylmarknaderellerlopp-försäljning

drasslutsatsensagda kan dendetårs lag. Avenligt 1975 attmeddelats
mindreellerunderskermarknadernanämndadehandeln mer

former.okontrollerade
ochockså påföremål sker mässorbegagnadeFörsäljning av

samlar-antik- ochtordesammanhangetmarknader. Itraditionella
fleraårligenSådanaintresse.störstmässorna arrangerasvara av

vissa falloch iantikhandlareetableradeoftai landet. Detplatser är
Deställer mässorna.auktionsgodshandlare ut varor somvarorsom

Enligt vadallmänheten.tillfallflestasalubjuds i de ut-ställs ut
godsbjuderhandlareflestaallraerfarit de utredningen är som

förordningen.enligtregistreradesamlarmässorantik- och
auktioner.skerbegagnademedhandelomfattandeEn varor

miljoner kronor.250år 1976bedömdes omsättaAuktionsbranschen ca
auktionshandeln betydligt iinhämtat störreutredningenvad ärEnligt

branschens omsättning haruppgifteraktuellaNågradag. ut-om
grund det inte finnsfram, bl.a.fåkunnainteredningen attav

väsentlig delhög anslutningsgrad. Enbranschorganisation mednågon
begagnade och vissaauktionersäljsföremål ärde som avav

handelomfattas förordningendesådant slagföremålen är att omavav
obmkadeframhållasdockbör ävenbegagnade Detmed attvaror.

föremål från konkurs- ochexempelvisauktion,säljsvaror
överskottspartier.
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Tillämpningen gällande5 rättav

Inledning5.1

den därförfattningar polismyndighetennuvarandeEnligt utövar ort
efterlevnadentillsynenhuvudsakligen bedrivshandeln över av

den praktiska tillämpningenfå uppfattningregleringen. För att omen
begagnadehandeln med skrot ochförfattningar reglerarde somav

från arbetarupplysningar poliserutredningen inhämtathar somvaror
ocksåUtredningen hararbetat med tillsynen. säntmed eller har ut ett

43 myndig-samtliga polismyndigheterfrågeformulär tillomfattande
polismyn-kommit in från 42sändes Svar harformuläret ut.heter när

dessutom inhämtatsyfte har utredningendigheter. I upp-samma
handlare.branschföreningar och enskildafrånlysningar

kommitharmed polismyndigheternakontakterVid utredningens
gällerdetmellan myndigheternaskillnader närdet finnsfram att stora

Stockholmspolisen ochtillsynen. Inomuppbyggnadenden interna av
huvud-vilka har tillpoliser avdelade,finns särskildaMalmöpolisen

stulet elleroch identifiera sättuppgift spårasaklig annatatt
verksamhetenled i dengods. naturligt ärolovligen åtkommet Ett att

innefattarGranskningenmed begagnadehandelngranska varor.
begagnadehandel medförordningenkontroll att varoromav

kontrolle-förarbete åtgårdel polisernasefterföljs. En även attstor av
poliserhar dessaMalmöpantbankerna. Ide tas emot avvaror somra

Stockholmmed skrot. Ihandelnuppgift tillsyntillockså utöva överatt
uppgiften.närpolisområdena för denår tillbakasedan någraansvarar

tidigareMalmö harStockholm ochden iliknande ordningEn som
skrot,handeln medGöteborgspolisen. tillsynenDär överfunnits vid är

pantbankernakontrollenochmed begagnadehandeln numeraavvaror
städeroch medelstoramindrenärpolisområdena. Iutlokaliserad till

skrot och be-handeln medtillsynenlandsbygdenoch överär
denVanligtvis utgöruppbygdgagnade sätt.ett annat envaror

samarbetar,polismyndigheterpolisarbete. Någraibegränsad del annat
för fleratillsynregistreringsärendentillstånds- ochvarvid samt

Påpolisområde.någothandläggspolismyndigheter gemensamt av
ochskrot-kontrolltillsyn elleraktivsker ingenvissa platser av

begagnathandeln.
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5.2 Handeln med skrot

Som redovisats under avsnitt 2.2 krävs särskilt tillstånd förett att
bedriva handel med skrot. Tillståndsprövningen skall grundas på en
bedömning redbarheten och lämpligheten i övrigt hos handlaren.av
De omständigheter enligt Rikspolisstyrelsens kommentar tillsom
förordningen handel med skrot bl.a. skall tillmätas betydelse vidom
tillståndsprövningen framgår avsnitt 2.2.av

Polismyndigheternas rutiner vid tillståndsprövningen har visat sig
Ävenmindre enhetliga. kraven på sökandena varierar mellan polis-

myndigheterna. Regelmässigt inhämtas upplysningar från ochperson-
belastningsregistret, från kronofogdemyndighetens register över
restförda och från näringsförbudsregistret innan ansökanpersoner en

bedriva skrothandel Dessutom kontaktas iprövas.att stortom sett
alltid den aktuella kommunens miljöförvaltning. nämligenDet inteär
tillåtet anlägga skrotupplag eller anläggning för bearbetningatt av
skrot anmäla det till den kommunala nämnd fullgörutan att som
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsomrâdet 19 § miljöskyddsför-
ordningen l989:346. För vissa fabriker och andratyper av
inrättningar inte anmälan tillräcklig.är Verksamheten i sådanaären
fall tillståndspliktig enligt 2 § miljöskyddsförordningen.

Vidare kontaktas alltid skatteförvaltningen för upplysning om
sökanden mervärdesskatteregistrerad och denneär betalatom
mervärdesskatt och arbetsgivaravgift i tidigare bedriven verksamhet.

Vissa polismyndigheter begär sökanden företeskall intygäven att
från socialnämnden i kommunen uppgiftmed sökandens nykterhetom
och skötsamhet i övrigt. Andra polismyndigheter begär sökandenatt
skall förete intyg sina kunskaper i bokföring alternativt intygom som
utvisar han anlitat revisionsbyrå eller liknande. Några polismyn-att en
digheter kallar sökanden till samtal, varvid bl.a. kunskaper ochom
erfarenheter skrotbranschen kontrolleras. Vid dessa samtal kanav
eventuella bulvanförhållanden uppdagas. andra fall kontrollerasI bl.a.
branschvana och vandel referenser.genom

Vid del polismyndigheter kontrollerar polisen sökandens skrot-en
gård eller förupplagsplats skrot innan ansökan prövas,annan en
såvida platsen inte tidigare godkänts för handlare. Om denannan
kommunala miljöförvaltningen kontrollerat skrotgården finnautan att
några anmärkningar underlåter ofta polisen inspektera skrotgården.att

Om det fråga uppköpartillstånd kontrolleras oftaär sökandenom om
har körkort för lastbil. Ibland begärs yttrande från den kommunala
räddningstjänsten och byggnadsnämnden.

Svaren utredningens frågeformulär tyder kraven föratt att
erhålla tillstånd varierar mellan polismyndigheterna. kanDet nog
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bevilja tillstånd fordrarpolismyndigheter förde flestasägas attattatt
under deallvarlig brottslighetsig skyldig tillsökanden inte gjort

Sökandensiakttagit skattebestämmelserna.och denneåren attsenaste
polismyndig-hos olikatillmätas olika vikti övrigt tycksförhållanden

antalet avslag igrundslutsatsen kan drasDenheter. attav
polismyn-kraftigt mellanansökningar varierarförhållande till antalet

detdet uppskattaspolismyndigheternas kandigheterna. Genom attsvar
skrothan-tillstånd bedrivaansökningaroch 20avslås mellan 15 attom

år.omkring 120uppgår tillAntalet ansökningarår.del perper
sökanden antingenflesta fall hari deAvslagsgrunderna varierar men

betydandehaftbrottslighet elleromfattandeskyldig tillgjort sig
någotuppskattningosäkermycket ärallmänna. Enskulder till det att

skälfallen. Andrai 80skäldessa procentangetts somavcaav
brottsutredning,föremål försökanden varitför avslagåberopats är att

bokföring,kunskaper itillräckligahan harsökanden inte visat attatt
tillställtsökanden intekonkurs,försatt isökanden varit attatt

fastdisponerarsökanden intehandlingar,begärdamyndigheten att
för denbygglovsökanden inte meddelatsinköpsställe för skrot, att

miljöförvalt-inte godkäntsskrotgårdenskrotgården,tilltänkta att av
skrotbranschen,erfarenhetersökanden saknarningen, attatt av

klaraförutsättningarekonomiskahabedömssökanden inte att
redovisaskyldigheteniakttagitsökanden inteverksamheten attattsamt

fall har polismyn-någrabedriven rörelse. Ii tidigaremervärdesskatt
yrkesmässigbedrivatillståndfasta handlarebeviljatdigheterna att

begränsad tid.undermed skrothandel en
vilkauppfattningklarofta relativtharPolismyndigheterna omen

handlare hartillsynsområdet. flestaDeinomverkarskrothandlare som
underhandlare harantalettid ochunder långetableradevarit nya

detsärskilt markant närMinskningeni antal.minskat ärårens lopp
enkelt förrelativtdetPersonkännedomen görgäller uppköparna.

sig. Nyahandlare etablerarfastnågonupptäckapolisen att om ny
oftapolisen blirupptäckanågot svårareuppköpare kan att menvara

polisenönskarnågon konkurrentviainformerad dessa attsomom
flestatillstånd. allrahar Denyetableradehuruvida dekontrollerar

upptäckerdet sällanpolismyndigheter har är attuppgett att mansom
beräkningartillstånd. Avhandelbedriverhandlare utan somen

detfrågor kanutredningenspolismyndigheternasgrundas svar
oftadå detår ochtiotal fallsig ärdetuppskattas rör ettatt perom

handlarnaövriga fallsitt tillstånd. Iförnya ärglömtuppköpare attsom
mellanfall varierarAntalettillstånd krävs.ofta okunniga attom

påintensiteten i tillsynenberoende på ävenpolismyndigheterna men
i andra,intevissa kommuner,miljöförvaltningarna igrund att menav

miljöprövningeni samband medtillståndsplikteninformerar avom
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skrotgårdarna.
Inom tiotal polismyndigheter sker regelbundna kontrollerett av

skrothandlarna uppsökande verksamhet. Intensiteten i kontrol-genom
lerna varierar från besök halvår till besök femte år. Vidett ett vartper
ungefär hälften polismyndigheterna sker sådana kontrollerav utan
någon regelbundenhet och endast stickprov. Vid andragenom
polismyndigheter utförs kontroller endast efter tips eller vid skrotstöl-
der inom tillsynsområdet. Vid tiotal polismyndigheter utförsett över
huvud inte några kontroller skrothandeln. Skrothandlarnataget av
anmodas inte, på sker beträffande handelnsätt med begagnadesom

sända samtliga inköpsnotor till myndigheten. Det kanattvaror,
förekomma inköpsnotor avseende viss tid infordras från någonatt
handlare huvudsakligen kontrolleras inköpsnotorna attmen genom
polisen undersöker dem hos handlarna. de allraI flesta fall har en
sådan föregåttskontroll något tips viss handlare köptattav om en
stulet skrot.

Enligt polisen för de flesta skrothandlare anteckningar på inköps-
godtagbart Vid brister oftastdet säljarenssätt. ärnotorna ett

saknas. När någon handlare slarvar med anteck-personnummer som
ningarna påtalar polisen normalt bristerna för denne och instruerar
honom i hur anteckningarna skall föras. Det mycket sällsyntär att
polismyndigheterna meddelar varning eller återkallar tillståndett
grund brister i anteckningsskyldigheten. Varning meddelasav
ungefärligen i fall år. Förutom i sådana fall då handlarenett vart annat
lagt ned sin verksamhet eller avlidit återkallas 2-3 tillstånd år.per
Skälen till tillstånd återkallas framför allt handlaren gjort sigäratt att
skyldig till brott eller han försatts i konkurs.att

5.3 Handeln med begagnade varor

Den driver yrkesmässig handel med sådana omfattassom varor som
regleringen skall registrerad hos den lokala polismyndigheten.av vara

Företrädare för polisen har det vanligt handlarnaär äruppgett att att
okunniga registreringsplikten de inleder handel med begagnadenärom

En del handlarna registrerar sig först sedan polisenstorvaror. av
informerat dem denna skyldighet. För handlarna skall låtaattom
registrera sig krävs aktiv tillsyn från polisens sida. I de störreen
städerna, med särskilda poliser avdelade har till huvuduppgift attsom
spåra och identifiera stöldgods, har tillsynen förhållandevisvarit aktiv.

harDet enligt polisens bedömningar medfört de allra flestaatt
handlare handlar sådanamed omfattas registrerings-som varor som av
plikten i etablerade butiker verkligen har registrerat sig. l de mindre
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städerna och på landsbygden, där tillsynen varit mindre aktiv, bedöms
andelen registrerade handlare betydligt lägre. handlareDevara som
bedriver handel olika slags loppmarknader och viatorg,

tidningarprivatannonser" i sällan registrerade handelnär även om
förordningen.faller under Handlare anslutna till olikaärsom

branschförbund bedöms registrerade i utsträckningstörre änvara
inte anslutna till sådana förbund. Ungefär hälftenhandlare ärsom av

harpolismyndigheterna antalet registrerade handlare iuppgett att stort
med antalet registreringspliktiga handlare medanstämmer överenssett

fallet.övriga polismyndigheter så inte Skillnaderna iärattanser
uppfattning dels omfattningen den tillsyn utförs inomberor av som

enskilda polismyndigheterna, dels flertal polismyndigheterde att ett
någonkontrollerat huruvida registrerade handlare alltjämt bedriverinte

verksamhet.
handlarna upplysts dels registreringsplikten, dels övrigaNär om

förordningen begagnadeskyldigheter enligt handel medom varor
frivilligt för registrering.anmäler sig i samtliga handlare Detstort sett

fall förekommit polismyndigheterna utnyttjathar endast i enstaka att
möjligheten tvångsvis registrera handlare. GöteborgspolisenInomatt

åberopandedock erfarit flertal konsthandlare, underhar att ett avman
registrera sig.de handlar med inte begagnade,de är vägratatt varor

tvângsregistreraflera fall sig sakna möjligheterPolisen har i attansett
handlarna.

iakttar också skyldig-allra flesta handlare registrerat sigDe som
på särskilda inköpsnotor. Huruvidaheten föra anteckningaratt

underlåter föra anteckningar beträffande vissa inköp kanhandlare att
flesta bransch-handhaft tillsynen inte bedöma. Dede poliser som

fram förtryckta inköpsnotor utvisar vilkaförbund har tagit som
framgå Kvaliteten på de anteckningaruppgifter skall notorna.som av

varierande. Inköpsnotorna avseendehandlarna för på inköpsnotorna är
kontrolleras polisen, huvudsakligende varuslag särskiltsom av
tillfredsställande ifyllda medan det finnsföremål ädelmetaller, ärav

inköpsnotor för andra varuslag. Denbrister det gällernärstora
undermålig ellerbristen beskrivningen godsetvanligaste ärär att av

identifiera. de fall inköpsnotorna brist-säljaren inte går I ärattatt
brukarpolisen det för handlarna. Inköpsnotornafälliga påpekar

förordningen ställer. Enligt polisendärefter uppfylla de krav som
föråterkommande påstötningar inköpsnotornaskrävs det emellertid att

kontinuerligt hög.kvalitet skall vara
erfarenheter iakttar handlarna bestämmelsenEnligt polisens att

förrän tidigastbegagnade inte får lämnas eller bearbetasut envaror
fall meddelarefter den dag då I vissamånad togs emot.varorna

Ofta har dispensbe-polismyndigheterna dispens från bestämmelsen.
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slutet föregåtts polisen undersökt de aktuellaattav varorna.
Vid de polismyndigheter där det finns eller funnitshar poliser

identifieraavdelade för spåra och stöldgods har handlareatt som
sådana begagnade omfattashandlar med regleringenvaror som av

regelmässigt sända antingen inköpsnotor visstanmodats att som avser
silverföremål, fotoutrust-slags gods, såsom guld- och kameror, annan

ning, och cyklar, eller samtliga inköpsnotor till polisen. Så skerur
också vid vissa andra polismyndigheter, normalt dock i mindre

medomfattning. Oftast har endast handlare handlar guld- ochsom
silverföremâl anmodats sända samtliga inköpsnotor till polisen. Såatt

hälftenfallet vid ungefär polismyndigheterna. Vid delär av en
polismyndigheter i registreringsbeviset för samtliga handlare attanges

inköpsnotor till polisen. Någon uppföljningde skall sända alla attav
föreskrifter inte. Vid tiotalhandlarna följer dessa sker i allmänhet ett

inkomma medpolismyndigheter har inte någon handlare anmodats att
Även sända in listorpantbankerna anmodasinköpsnotor. överatt

jämför därefter listorna från pantbankerna ochgods. Polisenmottaget
anmälningar stulet gods. Kontrollen sker medinköpsnotorna med om

finns två slagspolisens datoriserade godsregistersystem. Dethjälp av
flera lokala. det rikstäckanderikstäckande och I systemetsystem; ett

ellerhar tillverkningsnummerendast gods ärär är graverat,som
lokala in-något registrerat. Desärpräglat sätt systemenannat

anmäler stulet inom visstallt godsnehåller däremot är ettsom som
handlare ellermisstänkasområde. det vid jämförelsen kanOm att en

stulet polisenföremål anmältspantbank tagit taremot ett somsom
föremålet stuleti beslag. Visar utredningenvanligen föremålet äratt

ursprunglige betalar lösenregelmässigt denhandlarnabegär ägarenatt
de flesta fall betalas lösen.återfå egendomen. Iför att

godsspaningsverksarnhet undersysslat medpoliserDe ensom
tidigareskaffat sig god kännedomtid har oftalängre om personer som

Vid flera polismyndigheterhälerisammanhang.förekommit i stöld- och
någon känd tjuvhuruvidadärför särskilt inköpsnotornakontrolleras

fallet uppsöker polisenföremål. Om såsålt begagnadeeller hälare är
Listornaidentifiera godset.för möjligt kunnaofta handlarna att om

föremål kanOm någotpantbankerna kontrollerasfrån sätt.samma
undersöker polisen hos andratill viss stöldidentifieras och härledas en

sålt föremålethandlare och pantbanker ävenpersonen somom
tillfälle.vidföremål stulitsöverlåtit eller andrapantsatt som samma

identifiera misstänktmöjlighetVanligtvis den bestulne attges
olovligen åtkommetovanligt mängdstöldgods. Det inteär att storen

spåras dettagods kan sätt.
rutinmässigtspåra stulet godsidentifiera ochEtt ärsätt attannat att

kontrollerhandlarna. Sådanaoch inköpsnotor hosundersöka bl.a. gods
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främstsker hos handlare tidigare varit försumliga, exempelvis vidsom
hanteringen inköpsnotor, och hos handlare just påbörjat handelav som
med begagnade Vid del polismyndigheter sker sådanavaror. en
kontroller med viss regelbundenhet medan andra myndigheter ibland

Ävenutför stickprovskontroller. det skett stölder inomnär större
området brukar handlarna uppsökas.

förekommerDet också stöldgods identifieras med hjälpatt av
fotografier stulna föremål sänds till polisen. Fotografiernaöver som
samlas i olika vilka poliserna med sig de uppsökerpärmar, närtar
handlarna. I vissa fall kan handlarna lämna sådana upplysningar om
föremålen de spåras.kanatt

Från polishåll har betonats vikten och förtroendefullanäraav
mellan poliskontakter och handlare. Enligt polisen de allra flestaär

handlare inte intresserade handla med stulet gods och de ärattav
därför positivt inställda till polisens godsspaningsarbete. De är
vanligtvis behjälpliga med identifiera och spåra stöldgods. Mångaatt
handlare kontaktar polisen för kontrollerad och det äratt en vara

ovanligt handlarna förevisarinte de misstänkeratt varor som vara
förekommerstulna för polisen. Det handlare lämnar uppgifteräven att

till polisen någon handlare stöldgods. Sådanaköptattom annan
uppgifter visar sig ofta korrekta.vara

finns inte någon riksomfattande statistik antalet beslagDet över som
polisens godsspaningsverksamhet leder till. finns inte heller någonDet
riksomfattande statistik värdet det gods kan spåras påöver av som
detta En viss lokal statistik har dock kunnat fram. Vidsätt. tas
Stockholmspolisen City polismästardistrikt spåratuppgick värdet av
och återanskaffat gods under delen 1980-talet till drygtsenare av

miljoner kronor år. drastisk förändring skedde år 1991 då2 Enper
värdet spårat och återanskaffat gods ökade till drygt miljoner5av

Sedan dess har värdet gods legat i nivå med 1991kronor. nämntav
då för miljonerårs siffror. värdet år 1994 gods 6,7Högst var ca

för miljonerspårades och lägst år 1995 då gods drygt 3,8kronor
kronor spårades. Angivna siffror innefattar gods tagits i beslagsom

från begagnathandeln. Stockholms-såväl från pantbankerna Avsom
polisens statistik avseende de åren framgår vad för slagsävensenaste
gods spårats och återanskaffats. Datautrustning utgjorde storasom

under åren 1993 och 1994. Sådan utrustning kunde under dessaposter
spåras till värde miljoner respektive miljonerår 2 kronor 1,4ett av ca

silverföremålkronor. Andra i statistiken guld- ochärstora poster samt
090 kronor år 1993, 170 118 kronor år 1994 och 350 000557ur

kronor år konst 556 000 kronor, 990 000 kronor och 705 0001995,
kronor ochkronor och antikviteter 117 800 kronor, 1259 750

gjorde poliser450 000 kronor. Enligt beräkningar de somegna
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godsspaningsuppgifter årinom Göteborgspolisen undersysslade med
gods kunde identifieras. Varje beslag200 beslag1993 av somca

föremål. Värdet det gods sparadesvanligtvis flerainnefattar av som
Norrköpingspolisen hartill miljoner kronor.beräknades 1,5ca

år80 000 kronorbeslagtaget gods till drygtuppskattat värdet perav
år. bakgrundGävle till 30 000 kronor Motoch polisen i per avca

godsspaningsverksamheten i helasiffror bedömer utredningendessa att
kronor spåras varje år.stöldgods för 10 miljonerlandet leder till att ca

andra platserhandel med begagnat gods skeromfattande änEn
framhållits bedöms huvuddelenSom tidigarevaruhus och butiker.i av

på lopp-begagnade pä ochutbjuderde handlare torgvarorsom
godsspaningsverksarnhetregistrerade. Polisensintemarknader vara

till den reguljärapolismyndigheter koncentreratsflestahar inom de
talat medpoliser utredningenpantbankerna. Enligt dehandeln och till

etableradeinte sker iden handelsvårt kontrolleradetär att som
reguljäraden ickesjälva tillsynende bedömerbutiker och över

polisenförsäljarna,bristfällig. vanligtDet närhandeln är attsom
inteinvänder handelnregistreringsplikten, ärupplyser attom
Polisenomfattas registreringsplikten.inteoch denyrkesmässig att av

varaktighet ochhar sådanhandelnsvårt leda i bevishar att att en
handelnicke reguljäratvångsregistrering kan ske. Denomfattning att

för-bytervarefter handlarennågon platsofta tillfälligtbedrivs
kontinuerligtfördärförsäljningsställe. krävsDet attstora resurser

handel.kontrollera denna
Även Någonbristfällig.auktionshandeln bedömstillsynen över som

polismyndig-vid någraendastauktionshandeln skeraktiv kontroll av
polis-underrättarfåtal handlareendastvidareheter. Det är ett som

auktionsförsäljningbedriva sättdemyndigheterna att attavserom
begagnadehandel medförordningeni §föreskrivs 16 varor.omsom

försvårassilverföremâlguld- ochdet gällerGodsspaningen när av
omarbetning, vilketförbegagnat godsvissa handlare emottaratt

föremåltillverkarräkningför kundensföretageninnebär att avnya
handel påinteOmarbetning sätttill företaget.lämnas utgörgods som

ochbegagnadehandel medförordningeni varoromsom avses
föravarken skyldigahandlarnagodsbeträffande sådant är att

bestämmelseniakttaeller skyldigainköpsnotoranteckningar attatt
viss tid.inominte får bearbetasgods

polisensmed hjälpofta klaraskanoch häleribrottStöld- avupp
enkeltkan stöldgodsinköpsnotornagodsspaningsverksamhet. Genom

kontroll inköpsnotornaPolisenssålt det.till denbindas avperson som
vadEnligtbrottslighet uppdagas.tillledakan ut-även att annan

brottslighetekonomiskfall omfattandeerfarit har fleraredningen av
inköpsnotorna.kontrollervid rutinmässigaupptäckts av
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Brottslighet i anslutning till handeln6

med skrot och begagnade varor

häleribrottslighetenStöld- och6.1

fullständigfram någondet möjligheternaturliga skäl saknasAv att
hanteringstölder, hälerier ochförekomsteninformation avavom
emellertidfrågor kanviss information i dessastöldgods. En man

finns. Denofficiella kriminalstatistikstudera denatt somgenom
ochmisstänktauppgifter polisanmälda brott,innehållerstatistiken om

faktiskauppklarade brott. alltså inte denDetlagförda ärsamtpersoner
Näri statistiken den anmälda.beskrivsbrottsligheten utan mansom

anmälnings-brottsligheten på grundvalfaktiskabedömer den av
faktiskadentillförlitligheten förhållandet mellanstatistiken beror

tvådetbrottsligheten. brukar äranmälda Manoch den säga att
anmäldafaktiska och denskillnaden mellan denfaktorer avgörsom

anmälaviljanmöjligheten upptäcka brottet ochbrottsligheten; attatt
upptäckts-tillgreppsbrottpolisen. det gällertill Närbrottet attanses

beroendevarierandeanmälningsbenägenhetenhög medanrisken ärär
för-någotfinnshuruvida detdet tillgripna ochvärdetfrämst av

brottetdetsannolikthögre värdet desto ärsäkringsskydd. Ju är attmer
försäkringsskyddomfattasbrottGenerellt gälleranmäls. att avsom

självriskenunderstigervärdet det tillgripnaOm emellertidanmäls. av
låg.anmälningsbenägenhetengoda skäl ärfinns det att anta att

utredningenstatistiken hartill den officiellakomplementSom
vissaochförsäkringsbranschenfrån polisen,upplysningarinhämtat

sådanamedhandlarinom de branscherbranschorganisationer som
stöldbegärligt gods.begagnade utgörsomvaror

stöld-medförknippadbrottslighetgäller den ärdetNär som
uppgifterdetaljeraderelativtinnehåller statistikengodshantering om

finnstillgripnadetStatistik värdettillgreppet.för överplatsen av
någoninteStatistiken innehållerår 1987.föreför tidenendast

fortskaffnings-avseende vissastjäls,vadinformation utomsomom
medel.

BrottsförebyggandefrånkriminalstatistikpubliceradAv ännu
BRÅ anmäldesårdettaunderframgår detår 1995avseenderådet att

319661utgjordedessatill polisen. Av149 brottsammanlagt 0771
drygtvilketstöld,bl.a.brottsbalken dvs.8 kap.brott motsvararmot

inbrottsstölderAntaletanmälda brott.samtliga60 somprocent av
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anmäldes 138 282 medan det anmäldes 323 666 fall övrig stöldvar av
och snatteri, 68 007 fall tillgrepp motordrivet fortskaffnings-av av
medel fall120 495 tillgrepp fortskaffningsmedel intesamt av av som

Siffrornamotordrivet. inkluderar inte tillgrepp skjutvapen.var av
Av tillgreppen fortskaffningsmedel utgjorde försök56 369 tillav

och fullbordade tillgrepp bilar, tillgrepp2 252 motorcyklar,av av
812 tillgrepp mopeder,5 4 191 tillgrepp båtar 118 525samtav av

tillgrepp cyklar. Som tidigare redovisats finns det inte någonav
officiell anmälningsstatistik tillgrepp föremålandra deöver änav nyss
nämnda. viss bild vadEn stulits dock brottsplatsstatistiken.av som ger

Av brottsplatsstatistiken framgår det år 1995 anmäldes 120 362att
tillgrepp och från motordrivna fortskaffningsmedel, vilket motsva-ur

20 samtliga anmälda tillgrepp. Ett antalnärmare procent stortrar av
anmälningar avsåg tillgrepp i butiker och varuhus. Anmälda inbrotts-
stölder dominerades tillgrepp i källare och vindar. Andra platserav
där antal tillgrepp anmäldes i bostäder, fritidshus, skolor,ett stort var

Ävenbibliotek och fritidshem. antalet anmälda fickstölder högt.var
jämförelseVid med motsvarande statistik för år 1981, årdet denen

gällande lagstiftningen för handel med skrot och begagnadenu varor
trädde i kraft, kan anmälda brott 8 kap. brottsbalkennoteras att mot
ökat med 30 Antalet anmälda inbrottsstöldernärmare harprocent.
sedan år 1981 ökat endast marginellt medan anmälningar övriga fallav

stöld och snatteri Ökat med 40 Anmälda tillgreppnärmare procent.av
fortskaffningsmedel, såväl motordrivna motordrivna, harav som

ökat väsentligt. amnäldesDet 40 fler cykelstölder år 1995procentca
år 1981.än

Om jämförelsen i förstället med statistik år 1990 kangörs noteras
anmälda tillgreppsbrott har minskat överlag. Anmälda brottatt mot

8 kap. brottsbalken har minskat med drygt tio Ett viktigtprocent.
undantag cykelstölderna sedan år 1990 ökat med drygtutgör 11som

BRÅ:sEnligt kommer antalet tillgreppsbrott underprocent. prognoser
något år ligga kvar på ungefär nivå 1995 års siffror seatt samma som

BRÅ-PMförPrognoser brottsutvecklingen 1994-1996, 1994:5,
37.s.
Erfarenhetsmässigt vissa slag egendom särskilt stöldbegärliga.är av

Så fallet med föremål guld och silver, konst, antikviteter,är t.ex. av
begagnade möbler, kameror och fotoutrustning, olika slag av
elektronisk utrustning, cyklar, båtar och bilar. Såväl poliser som
arbetar med godsspaning företrädare för branschförbund ochsom
företrädare för försäkringsbranschen har bekräftat det alltjämtatt
förhåller sig så. Det inte heller vad kan utläsasmotsägs av som ur
brottsplatsstatistiken.

BRÅzsNär det sedan gäller häleribrottsligheten framgår av
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kriminalstatistik det under år 1995 anmäldes sammanlagt 858 fall5att
häleriförseelse. dessa utgjorde 784 fall hälerihäleri och Av somav

vanemässig eller i övrigt omfattning. Sedan år 1981 harstoravvar
hälerier och häleriförseelser minskat med 50antalet anmälda närmare

anmärkningsvärt minskningen antalet anmäldaDenprocent. stora av
har skett l990-talet.häleribrott

inte tillgripnatidigare redovisas värdet detSom nämnts numera av
statistiken. bild de ekonomiska skadeverkningamai En avav

dock fås den statistik Sverigestillgreppsbrottsligheten kan genom
sammanställer den ersättning försäkrings-Försäkringsförbund över

Årvarje år grund olika brott. 1994 beräknadebolagen betalar ut av
ersättning betalades med drygt 925 miljonerförsäkringsbolagen att ut

grundinbrott, drygt 152 miljoner kronorkronor grund avav
miljoner kronor grund rån och drygt 183cykelstölder, drygt 34 av

beräknade utbe-kronor grund övriga stölder. Denmiljoner av
rån undantaget, 1,2grund tillgreppsbrott,talningen av var ca

Statistiken innehåller också uppgifter detmiljarder kronor. om
jämförelse mellan deninträffade skador. Enuppskattade antalet

skador vid handenutbetalningen och uppskattadeberäknade attger
inträffad skada.betalade 500 krförsäkringsbolagen 7ut perca

författningar reglerar handeln6.2 Brott demot som
och begagnademed skrot varor

frånstatistik omfattande tidentagit del tillgängligUtredningen har av
straffbe-år tillämpningenår 1987 till och med 1994och med över av

begagnadehandeln med skrot ochi regleringenstämmelserna över
tillämpningen straffbe-siffror angåendeNedan redovisade avvaror.

bild antaletinte helt korrektstärnmelserna personer somen avger
antalsiffrorna detför författningarnalagförts brott utanmot anger

då någon vidtillämpats. innebärtillfällen visst lagrum Det attettsom
förseelser för-lagförts för flera olikatillfälleoch motett samma

Även i fall dågjorts i statistiken.har flera anteckningarfattningarna
anteckningarflera har flerainnefattar brott lagrumgärning motsamma

gjorts.
straffbestärnrnelserna kommitallmänt kanRent sägas attatt

År straffbe-1987 tillämpadesmindre utsträckning.tillämpas i allt
lagenHuvuddelen 27 avsåg brottvid 36 tillfällen.stämrnelserna mot

går ocksåbegagnade Av statistikenhandel med skrot och varor.om
avsågförfattningarnautläsa de flesta brott motatt att sompersoner

Antaletregistrerade.tillstånd ellerdrivit handel utan attutan vara
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Årbrott författningama har sedan år 1987 minskat i jämn takt.mot
1988 tillämpades straffbestämmelserna vid 20 tillfällen, år 1989 vid 16
tillfällen, år 1990 vid tillfällen, år11 1991 vid 7 tillfällen, år 1992 vid
5 tillfällen, år 1993 vid 6 tillfällen och år 1994 vid endast 3 tillfällen.

Av statistiken framgår vidare åtalsunderlâtelse har meddelats iatt
ungefär 20 fallen, strafföreläggande utfärdats i 30procent attav ca

fallen och dom meddelats i ungefär hälften fallen.procent attav av
straffbestämmelsernaAtt kommit tillämpas i allt mindre utsträck-att

ning sammanhänger med tillsynen skrot- och begagnathandelnöveratt
har kontinuerligt minskat från polisens sida. Detta torde i sin berotur

brottsbekämpning inom andra områden i allt högre grad haratt
prioriterats polisen. Den slutsatsen kan dras grundvalav av
polismyndigheternas utredningens frågeformulär. Av dessasvar
framgår nämligen entydigt tillsynen handeln medöver skrot ochatt
begagnade under år har fått stå tillbaka till förmån förvaror senare
andra polisiära uppgifter. Enligt polisen finns det emellertid flera
förklaringar. En polisens förhållningssätt tillär handlareatt som

bestämmelserna förändrats. Tidigareöverträtt sådanarapporterades fall
i klart högre utsträckning vad fallet skerän är Det i dagsom numera.
i princip endast vid upprepad eller misskötsamhet. Anledningengrav
till denna förändring enligt polisen detär värdefullt med godaäratt
och förtroendefulla kontakter mellan polis och handlare. Genom att
samarbeta med handlarna kan polisen ofta erhålla värdefull informa-
tion misstänkt stöldgods och misstänkta tjuvar och hälare. Omom
polisen i stället skulle varje överträdelse regleringenrapportera av
finns risken polisen skulle miste mycket nyttig information.att om
En förklaring till straffbestämmelserna tillämpas allt mindreattannan

skrotbranschen följa bestämmelsernaär i högre utsträckningatt anses
tidigare.än
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miljöLagstiftning till för ochskydd7

hälsa

Inledning7.1

får bedrivaslagstiftning reglerar hur verksamheterdenGenom som
miljö ställs särskilda krav påtill skydd för liv, hälsa ochmed hänsyn

Sådana kravavfall och återvinningsmaterial.hanterar bl.a.den som
lagstiftningskyldigheter i anslutning tillexempelviskan omvara

avfallshanteringen eller till bestämmelserförproducenternas ansvar
skall bedrivas.för miljöfarlig verksamhetkrävsvad attom som

i grad sådanskrotbranschen påverkas högVerksamheter inom av
lagstiftning.

miljö-utredningen beakta statsmakternasdirektiven skallEnligt
ökat producentansvar,ställningstaganden avseendepolitiska ett

avsnittetåteranvändning. Iöka återvinning ochsyftande bl.a. till att
avfall ochhanteringenbestämmelser reglerarförstredovisas avsom

avfallshantering-förreglerar producenternasbestämmelser ansvarsom
skydd för liv, hälsa ochlagstiftning tillDärefter redovisas annanen.

påverka skrotbranschen.miljö kan antassom

Avfall och producentansvar7.2

producenter-och1979:596 reglerar kommunernasRenhållningslagen
lagen haravfallshanteringen. Enligtdet gällerskyldigheter närnas

omhändertagandeinsamling ochfördet primärakommunerna ansvaret
avfall och orenlighethushållsavfallhushållsavfall. Med somavsesav

principavfall §. Idänned jämförligt lfrån hushåll ochhärrör
hushållen, däriblandfrånallt avfall kommeromfattar ansvaret som

farligtförordningen 1996:971farligt enligtsådant avfall är omsom
hushållsavfallavfallänföreskrivafåravfall. Regeringen ävenatt annat

Så harkommunerna.slutligt omhändertasforslas bort ellerskall avav
frysarkylskåp ochkasseradebeträffande avfallskett utgörssom av

renhållningsför-pappersavfall och 8 §§beträffande visst 4samt a
Även utvidgakommunfullmäktige harl990:984. rättordningen att

hushållsavfall 5 §avfalltillkommunala ändet annatansvaret att avse
renhållningsförordningen.

föreskrivarenhållningslagenfår enligt 8 §Regeringen även om
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källsortering för visst slag avfall det betydelse frånärav om av
återanvändnings-, återvinnings- eller miljövârdssynpunkt. Samma
befogenhet har regeringen delegerat till kommunfullmäktige enligt 6 §
renhållningsförordningen.

riksdagens beslut år återvinningI 1975 och omhändertagandeom av
avfall lades principen producenternas för avfallshanteringenom ansvar
fast 1975:32, bet. 1975:JOU 10, rskr. 1975:161.prop. Iproposi-
tionen anfördes för produktionsavfall kan handattatt ansvaret tas om

miljö- och resurssynpunkt riktigt förstai hand måsteett sättur
åvila producenterna. Innan produktionen påbörjas bör detav en vara

känt hur det avfall följd själva produktionsprocessenärvara som en av
skall behandlas liksom hur den färdiga skall omhändertas sedanvaran
den 28. Någon lagstiftning producentansvara.a.använts prop. s. om
infördes dock inte.

I den s.k. kretsloppspropositionen 1992/93: 180 behandladesprop.
frågan för avfallshanteringen ånyo.producenternasom ansvar

undantagsfallIndustrin och distributörerna hade endast i arbetat efter
den princip i 1975 års riksdagsbeslut. Därför föreslogsantogssom
lagstiftning producentansvar. Den lagtekniska lösning valdesom som

införa bestämmelse i renhållningslagen bemyndigadeatt en somvar
meddela föreskrifter producentansvar. Därmedregeringen att om

enkelt införas successivt på områdenkunde producentansvar sättett
motiverat från miljö- och resurshushållningssynpunktdär detta var

ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. Förhoppningen docksamt var
branscher på frivillig skulle åta sig producentansvarolika vägatt

återtagnings- ochutveckla effektiva och miljöriktigaattgenom
frivilliga lösningar inte fungerade skullehanteringssystem. Om

utnyttjas.möjligheterna meddela föreskrifteratt
bestämmelser producentansvar 6 ochRenhållningslagens aom

regeringenregeringen eller den myndighet6 b §§ innebär bl.a. att
får meddela föreskrifter skyldighet för producenternabestämmer om

avfallet de eller de förpackningar detillatt att somav varor avse
forslas bort, återanvänds, återvinnstillverkar, importerar eller säljer

kan krävas för miljömässigteller omhändertas sätt ensom
avfall från denavfallshantering. får gällagodtagbar Detta även

skyldighetde bedriver. Föreskrifterna kanverksamhet även attavse
förpackning lämna uppgiftermärka eller samt att omvara enen

för-återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andrainsamling,
avfall för fysiskthållanden. mindre lämpatFör är ett pro-som

föreskrivaskan i stället ekonomiskt producentansvarducentansvar
för bortforsling och slutligt omhändertagan-avgift utatt tasgenom en

försorgde kommunens 17 §.agenom
förRegeringen har hittills föreskrivit producentansvar returpap-om
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för däck1994:1235 ochförpackningar SFS1205, förSFS 1994:per
åter-har vissa målsättningarförordningarna1994:1236. ISFS om
För-för de olikaåteranvändningochvinning satts upp.varorna

skyldig-producenternasbestämmelserinnehåller bl.a.ordningarna om
tillhandahållaskyldigheterochförbrukadeheter attemotatt ta varor

uppgifterskall lämnaProducenternainsamlingssystem. ävenlämpliga
återanvändningen,insamlingsverksamheten,bl.a. resultatet avom

ochimporttillverkning,uppgiftermaterialåtervinningen samt om
Tidigarenaturvårdsverk.till Statensde olikaförsäljning varornaav

allainnebarrenhållningslagenistraffbestämmelserfanns attsom
straffsanktionerade.automatisktproducentansvarföreskrifter varom

SFSjanuari 1997denfrån lhar upphävtsStraffbestämmelserna
bestämmelseför varjeregeringen,harDärigenom1996:544. som

skyldig-bedömamöjlighetskyldighet,producentenålägger att omen
harRegeringeninte. ännuellerstraffansvarförenas medskallheten

överträdelsesanktionstraffansvarföreskrivitinte mot avsomom
Enligtmeddelats.producentansvarföreskrifterdenågon somomav

dettillsynsmyndighet närkommunernabl.a.renhållningslagen är
möjlighetharKommunernaproducentansvaret.efterlevnadengäller av

efterlevs.inteproducentansvaretförelägga viteatt om
prop.bilar,uttjäntaförProducentansvarpropositionenI m.m.
ibemyndigandetstödmedregeringenhar1995/962174 ren-av

bilaruttjäntaförinförsföreslagit producentansvarhâllningslagen att
1996:543SFSförslagregeringensantagitharRiksdagenSverige.i

inriktningenanförtregeringengodkänt vadoch1996:544och avom
rskr.21,1995/96:JoUbilar bet.för uttjäntaproducentansvarett

1995/962295.
1996:12april 1996 rapportiföreslogKretsloppsdelegationen

elektroniskaochelektriskaförinförsproducentansvarregeringen att
SOU1996februariföreslog iBatteriutredningenochprodukter,

förproducentansvartillledakanåtgärder ettvissa1996:8 som
produ-föreslagithar dessutom attKretsloppsdelegationenbatterier.

rivningsavfall rapportochför bygg-införasskallcentansvar
regeringenantagitsochbearbetatsförslag harAlla dessa av1996: 1 l.

hållbartekologisktiuttjäntaHantering ettpropositioneni varorav
1997/98:3.allaför prop.samhälle ett ansvar- huvudbetänkandesittihar1993:04MMiljöbalksutredningen

finns iavfallreglerdeföreslagit1996:103 somSOU att om
kapitelsärskiltimiljöbalkenin iskall ett omrenhållningslagen tas

balkenidetföreslagitharUtredningen attavfall och producentansvar.
föremål,varjeutfallMedavfall:definitionföljandeinförs avsesav

till1bilagaikategorierdeingárisubstansellerämne angessomsom
ochavfall1975juliden 1575/442/EEGdirektivrådets somomav
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innehavaren sig med eller eller skyldiggör är siggöraattav avser av
med. Definitionen med denöverensstämmer gäller inom EU.som
Bilaga innehåller1 uppräkning antal produkter ochett storten av
material i generell fonn och mycket vid. Kommissionen harären

beslut den 20 december 1993 94/3/EG antagit 18 sidorgenom en
lång förteckning Europeiska avfallskatalogen det avfallöver som
tillhör de kategorier i bilaga Förteckningen skallsom anges ses

periodiskt och vid behov omarbetas. Beträffandeöver reglerna om
producentansvar föreslår utredningen huvudsakligen den ändringen att
regeringen, för omfattas producentansvar, skall fåävenvaror som av
meddela föreskrifter för producenter skyldighet lärrma uppgifterattom

vilka och material eller förpackningämnenom som en vara en
innehåller.

7.3 Farligt avfall

Genom förordningen farligt avfall,1996:971 i kraft denträttom som
januari 1997, har regler farligt avfall1 EU:s rådets direktivom

91/689/EEG implementerats i Sverige. Förordningen tillämpas på
hantering farligt avfall definieras i bilaga tillnärmareav som en
förordningen företeroch särskilda egenskaper definieras isom som en

bilaga. Som exempel på avfall betraktas farligt enligtannan som som
förordningen kan visst slaggavfall från järn- och metallindu-nänmas
strier, oljeavfall och vissa batterier. Förordningen integällertyper av
bl.a. farligt avfall ingår beståndsdel i hushållsavfall.när som

farligt avfallFör uppkommer i yrkesmässigatt transportera som
verksamhet krävs särskilt tillstånd länsstyrelsen 12 §. Förett attav
beviljas tillstånd måste sökanden dels visa han personella,haratt
tekniska och ekonomiska förutsättningar det avfallatt transportera som

på från miljöskyddssynpunktmed ansökan hälso- ochettavses
falltillfredsställande dels inneha de tillstånd i förekommandesätt, som

erfordras enligt lagstiftning. Tillstånd krävs dock inte för denannan
bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer det gällernärsom

tillmindre mängder. I sådana fall skall denne docktransport av
länsstyrelsen anmäla han avfall.att att transportera egetavser

lämnar farligt avfall för skyldigDen över är atttransportsom
uppgifttransportdokument, skall innehållaupprätta ett omsom

Ävenavfallsslag och avfallsmängd.avsändare, transportör,mottagare,
avfalls-skall föra anteckningar varifrån de olikatransportören om

ofta- avfallsslagen samlas in och tillslagen kommer, hur de olika
vilken anläggning och på vilket olika slag avfallsätt transporteras.av

ellerTillstånd krävs för yrkesmässigt mellanlagra, återvinnaäven att
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visa han harSökanden måstebortskaffa farligt avfall 22 §. att
ellerförutsättningar behandlaoch ekonomiskapersonella, tekniska att

hälsoskyddssynpunktfrån miljö- ochavfallet påmellanlagra ett
mellanlagringTillstånd tilltillfredsställande 25 § första stycket.sätt

ekonomisk säkerhetsökanden ställer godtagbarbeviljas endastfår om
andra stycket.§25

delvis åter-får länsstyrelsen helt ellerförutsättningarUnder vissa
tillstånd.kalla ett

enligtmiljöfarliga batterierför hanteringSärskilda regler gäller av
finnsmiljöfarliga batterier. Dessutom1989:974förordningen om

förord-spillolja iför hanteringenkompletterande bestämmelser av
Batteriutred-harspillolja. tidigare1268 Somningen 1993: antyttsom

SOUreglering för batteriområdet seföreslagit bl.a.ningen en ny
1996:8.

miljöskyddsförordningenMiljöskyddslagen och7.4

miljönsyftar till skydda1969:387Miljöskyddslagen motatt
påtillämpligstörningar. Denutsläpp och andra ärförorenande

egendom ellerfastanvändningenanknytning tillharstörningar avsom
lagenaktiviteteroch andraverksamheteranläggningar. Defasta som
förstaAv lagensmiljöfarliga verksamheter.kallas förgäller för

miljöfarligaskallverksamheterparagraf framgår vilka varaansessom
och andrahantering skrotSkrotbranschensmening.i lagens av

verksamhet.miljöfarligbetraktaoftaåtervinningsvaror är att som
vadbestämmelserhållnaantal allmäntfinnsI lagen ett som anger

få bedrivas. Omverksamhet skallmiljöfarligförkrävs att ensom
enligttillåtligverksamhetenuppfylldabestämmelserdessa ärär

miljöfarlig verksamhetförskall detEnligt 4§miljöskyddslagen.
intrång ochmed minstavinnasändamålet kansådan platsväljas att

miljösyn-bästplatsoskälig kostnad. Den ärolägenhet utan ursom
skall väljas.bedrivasoch för sig kanverksamheten ioch därpunkt

Tillstånd fårförhållanden.till ekonomiskaocksåskallHänsyn tas
områdesbe-ellerdetaljplanmeddelas i stridinteemellertid mot

avvikelser får dockMindrestycket. göras§ förstastämmelser 4 a
Verksam-motverkas.bestämmelserna inteellersyftet med planenom
1987: 12i lagenbestämmelsernaförenlig medvidareheten skall vara

stycket.§ andra4medhushållning naturresurser am.m.om
verksamhet skallmiljöfarligeller utövaDen ämnarutövarsom

verksam-begränsningskyddsåtgärder, tåla dendevidtadessutom av
fordraskanskäligenförsiktighetsmått i övrigtiaktta deheten och som

Medstycket.förstaolägenhet 5 §avhjälpaförebygga ellerför att
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skyddsåtgärder framför allt tekniska åtgärder i form renings-avses av
utrustningar för begränsa utsläppen olika föroreningar. Medatt av
begränsningsätgärder bl.a. omfattningen verksamhetenattavses av
begränsas. Utgångspunkten de effektivaste tekniska anordningarär att
och metoder används i Sverige eller utomlands skall användas.som
Tekniken skall dock utprovad och tillämpad i praktiken. Såvälvara
allmänna enskilda intressen skall beaktas vid tillåtlighetsbe-som
dömningen enligt 5 Särskild hänsyn skall dessutom till åtas ena
sidan omgivningens beskaffenheten och betydelsen störningensav
verkningar áoch andra sidan verksamheten kostnadennyttan samtav
för skyddsâtgärd.

miljöfarligOm verksamhet befaras föranleda olägenhet väsentligav
betydelse de försiktighetsmått i § iakttagits, får5trots att som avses
enligt första6 § stycket verksamheten endast särskilda skälutövas om
föreligger. För särskilda skäl skall föreligga krävsatt attanses
verksamheten medför fördelar från allmänna eller enskildasom
synpunkter överstiger olägenheterna. skallavsevärt Det med andra ord

klar, dokumenterad nyttoövervikt för miljöfarligaden anlägg-vara en
ningen. Om olägenheterna innebär antal människor får sinaatt ett stort
levnadsförhållanden väsentligt försämrade, betydande förlust frånatt
naturvärdssynpunkt uppkommer eller liknande allmänt intresseatt
skadas får verksamheten inte Regeringen kan dockavsevärt utövas.
lämna tillstånd till verksamheten förden synnerlig betydelseärom av
näringslivet eller för eller från allmän synpunkt 6 §orten annars
andra stycket. Vissa verksamheter har undantagits från bestämmelser-

i första6 § och andra styckena.na
Enligt får7 § vissa slag avloppsvatten inte släppas iut vatten-av

drag, sjö eller vattenområde det inte uppenbart det inteärannat attom
kan ske olägenhet. 8I § regeringen bemyndigande heltutan attges
förbjuda utsläpp bl.a. avloppsvatten inom vissa särskilda områden.av

bedrivaFör vissa miljöfarliga verksamheter eller vidta vissaatt
miljöfarliga åtgärder krävs tillstånd. För andra, likaledes miljöfarliga,
verksamheter eller åtgärder räcker det med aktiviteten anmäls. Iatt
10 § miljöskyddslagen regeringen bemyndigande meddelaattges
föreskrifter tillstânds- och amnälningsplikt. Regeringen har iom
2-4 §§ och16 17 §§ miljöskyddsförordningen 1989:364samt
reglerat tillstánds- och anmälningspliktens omfattning. Som exempel
på åtgärder kräver tillstånd kan uppförande anläggningnämnassom av
för behandling sådant farligt avfall i § förordningen1av som avses
1996:971 farligt avfall och förordningen 1989:974om om
miljöfarliga batterier, anläggning för deponering farligt avfall,av
anläggning för mottagning och mellanlagring viss mängd oljeavfallav
respektive viss mängd förbrukade bilbatterier, bilfragmenteringsan-
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för sortering ellermalningsanläggning anläggningmedläggning samt
ochfrån bl.a. industri bygg-mängd avfallomlastning viss samtav

exempelvis förAnmälningsskyldighet gällerrivningsverksamhet. att
skrot.för bearbetningeller anläggninguppföra skrotupplag av

får utförasden intetillståndspliktig innebäråtgärdAtt är atten
miljöskydd harKoncessionsnämnden förlänsstyrelse ellerförrän

förprövning. Detfrågatillåtlig. Detden ärärprövat om enom
miljöfarligprövningkrävasefterhand inte kandet iinnebär att av

däremotkantillstånd sökts. Utövareninlettsverksamhet utan attsom
tillsynsmyndighetenså sker kantillstånd. Om inteansökafrivilligt om

iakttagitinteverksamheten 40 §. Denförbudmeddela bl.a. mot som
miljöskydds-dömas för brottriskerarförprövningsplikten även motatt

åtgärdanmält sådanför den integäller45 §. Detsammalagen som
fullgörnämndkommunalaanmälningspliktig till denär somsom
fall tillhälsoskyddsområdet eller i vissamiljö- ochuppgifter inom

förfördelarmedfört ekonomiskaharöverträdelsenlänsstyrelsen. Om
skall dessutomverksamhetenmiljöfarligadenden utövar ensom

§.till 52miljöskyddsavgift betalasavgiftsärskild staten
tillståndkräververksamhet ärplanerar utövaDen att somensom

statliga ochsamråda med dein,ansökan lämnasskyldig innanatt,
kan haenskildaorganisationer ochmyndigheter,kommunala ettsom

uppfyllts kansamrådspliktenSedan12 §.i sakenintresse ena
ilänsstyrelse ochfall aktuelli vissain tilltillståndsansökan lämnas

skallansökanför miljöskydd. EnKoncessionsnämndenfallandra
deförslag tillmiljökonsekvensbeskrivning ochbl.a.innehålla en

förbehövsförsiktighetsmåttandraellerskyddsåtgärder attsom
tilloch förslagverksamhetenolägenheter frånavhjälpaellerförebygga

bör ske.verksamhetenkontrollhur av
dentillståndsbeslutetibifalls skall detansökanOm noggrant anges

skallde villkorochtillståndetverksamhetmiljöfarliga somavsersom
preciserasverksamheten börmiljöfarligadenOmfattningengälla. av

Miljö-Bjällås-Rahrrm,tillståndsmeningen sei självanågotpå sätt
viss tidskallbeslutet105. l ävenuppl.skyddslagen, 2:a anges ens.

igångsättningstid.igånghaverksamheten skallvilkeninom satts
bedömningspegla denskalltillståndsbeslutetiVillkoren som

tillåtlighet. Detverksamhetensgjort vadtillståndsmyndigheten avser
Naturvårdsverketsvillkor. Iolikamängdförekommer typer aven

beskrivsmiljöskyddslagentillståndsbeslut enligtVillkor ipublikation
kanåsidosättstillståndsbeslutivillkorenOmolika villkoren.de ett

för brottförutsättningar dömasunder vissaansvarige motden
miljöskyddslagen.

eller de kommuna-denlänsstyrelsernanaturvårdsverk,Statens samt
hälsoskyddsområdetmiljö- ochuppgifter inomfullgörnämnder som
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tillsynen miljöfarligutövar verksamhet.över Naturvårdsverket har den
centrala tillsynen, samordnar tillsynsverksamheten och lämnar vid
behov bistånd till övriga tillsynsmyndigheter. Länsstyrelserna utövar
tillsyn bl.a. sådan verksamhetöver kräver tillstånd medan desom
kommunala nämnderna tillsynenutövar övrig miljöfarligöver
verksamhet. Länsstyrelserna kan dock under vissa förutsättningar
överlåta tillsynen tillståndspliktig verksamhetöver till de kommunala
nämnderna.

Det den verksamhetär utövar kan befaras miljöfarligsom som vara
har det primära för kontrollen miljöfarliga verksam-ansvaretsom av

heter och för dessa bedrivs i överensstämmelse med meddeladeatt
beslut. För tillståndspliktig verksamhet skall den verksam-utövarsom
heten varje âr särskild miljörapport. miljörapportenI skallavge en
redovisas de åtgärder vidtagits för uppfylla villkoren iatt ettsom
tillståndsbeslut och resultaten dessa åtgärder. Tillsynsmyndigheternaav
har givetvis också möjligheter kontrollera miljöfarlig verksamhet.att
De har exempelvis till tillträde till bl.a. fabrikrätt eller annan
anläggning sig den i bruk eller ej, företaär rättsamt attvare
undersökningar inom anläggningen eller omrâde hör till denna.som
Innehavaren verksamhet kan befaras miljöfarlig ärav en som vara
skyldig begäran lämna tillsynsmyndigheten behövligaatt upp-
lysningar anläggningen. Tillsynsmyndigheterna får meddelaävenom
råd föreläggaoch sådana försiktighetsmått eller förbud behövsom som
för lagen eller föreskrifter meddelats med stöd lagen skallatt som av
efterlevas. Om den miljöfarlig verksamhetutövar inte sigrättarsom
efter tillsynsmyndighetens beslut fâr tvángsvisa rättelseåtgärder vidtas
på bekostnad.utövarens

Miljöbalksutredningens förslag till miljöbalk innefattar förslag till
omfattande förändringar miljöskyddslagens och miljöskyddsför-av
ordningens bestämmelser. Den 3 april 1997 beslutade regeringen om
lagrådsremiss angående miljöbalk. Utredningen redovisar inte
ändringsförslagen.

Särskilt7.5 bilskrotningsverksamhetom

I bilskrotningslagen 1975:343 och bilskrotningsförordningen
1975:348 finns bestämmelser reglerar bilskrotningsverksamhet.som
Författningarna har till syfte motverka utrangerade fordonatt att
placeras i För bedriva verksamhet bilskrotare krävsnaturen. att som
auktorisation länsstyrelsen i det län där bilskrotningen huvud-av
sakligen skall ske. Auktorisation kan erhållas endast tillståndom
meddelats för verksamheten enligt plan- och bygglagen 1987:lO,
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naturvårdslagen 1964:822, miljöskyddslagen 1969:387 och
förordningen handel med skrot, under förutsättning tillståndattom
behövs enligt dessa författningar. För auktorisation krävs även att
bilskrotaren innehar maskinell föranläggning kunna omvandlaatt
skrotbilar till skrot eller denne kan tillsättatt annat mottagnaattse
skrotbilar kommer slutskrotas finnsdet inte skälatt samt att att anta

tillstånd till handel med skrot bör återkallas, bilskrotarenatt att
åsidosätter villkor enligt någon nämnda lagar eller handlar iav nyss
strid med lagstiftning angående bebyggelse, naturvård eller miljövård.

Auktoriserade bilskrotare skyldiga skrotbilarär att ta emot som
lämnas vid anläggningen och länsstyrelsen får föreskriva bilskrotareatt

skyldigskall ersättning avhämta skrotbil inom visstatt motvara
område.

vissa förutsättningar kan auktorisationen återkallas.Under Exempel-
vis auktorisationen återkallas bilskrotarens tillstånd enligtkan om
förordningen handel med skrot återkallas.om

Bilskrotaren skall utfärda skrotningsintyg hannär tar emot en
fordonet avregistrerats på grund skrotningsintygetskrotbil. Sedan av

utfallet bilskrotningspremie till bilägaren. Bilskrotningspremiernaen
medel frånfinansieras bilskrotningsfonden i sin uppbärturav som

fordonetbl.a. bilskrotningsavgift betalas i samband med attsomen
registreras i bilregistret.

20 uttalat denRegeringen har i 1995/962174 attattprop. s. avser
skärpning reglerna auktorisation.behovetöverväga av omav en

författningar inom miljö-7.6 Andra och

påverkarhälsoskyddsområdet som
skrotbranschen

författningar inom miljö- ochdetta sammanhang bör vissa andraI
hälsoskyddsområdet eller kannämnas sättannatett antassom

förutsättningarna för bedriva handel med skrot.påverka att
1986:225 finns bestämmelser striktmiljöskadelagenI om

för den förorsakar skador vissaskadeståndsansvar som genom
hälsoskyddslagen 1982:1080 finns be-störningar miljön. Iav

sanitärabl.a. sikte på hindra uppkomstenstämmelser atttar avsom
olägenheter. Hälsoskyddslagenolägenheter och undanröja sådana är

innehåll föreskrifters.k. ramlag och får till del sittstor genom somen
eller myndighet med stödmeddelas regeringen, kommunen avav

produkterbemyndiganden i lagen. Lagen 1985:426 kemiskaom
produkter.på dem hanterar eller importerar kemiskaställer krav som
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Bland skall de vidta de åtgärder och iaktta försiktighetsmåttdeannat
förbehövs hindra eller motverka skador på människor eller iattsom

miljön. kemiskaDe produkter kan farligamed mindreersättassom
produkter skall undvikas.

Lagen 1982:349 återvinning dryckesförpackningar iom av
aluminium innehåller regler för återanvändning ochretursystemom
återvinning nämnda förpackningar och lagen 1991:336 vissaav om
dryckesförpackningar innehåller regler hanteringstillstånd för s.k.om
PET-flaskor. Vidare har införtregeringen förordning tung-en om

förpackningarmetaller i SFS 1997:186, i kraft den juni1trättsom
1997.

lagen 1987:12 hushållning med finnsI naturresurserom m.m.
bestämmelser tillståndstvång för uppförande bl.a. vissaom av
anläggningar för behandling miljöfarligt avfall. Bestämmelserav om
under vilka förutsättningar farligt fårgods finns i lagentransporteras
1982:821 farligt gods.transportom av
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8 Bestämmelser betydelse förav

stöldgodshanteringen

8.1 Häleri och häleriförseelse

Bestämmelserna häleri och häleriförseelse finns i 9 kap. 6 ochom
§§ brottsbalken.7
Genom bestämmelserna har skapats straffrättsligt förbudett mot att

på olika främja andras brott, främst tillgreppsbrott.sätt
I 9 kap. 6 § brottsbalken straffbeläggs såsom häleri flera olika typer
gärningar bl.a. hanteringen stöldgods.rör Den häleriav typsom av av

vanligast förekommandeär s.k. sakhäleri. Det bestårär isom att
någon befattning någotmed frânhäntär brott påtar som annan genom

försvårasätt dessär ägnat återställande förstaett stycketattsom
första punkten. En förutsättning för gärningen harär attansvar
föregåtts brott, s.k. förbrott, vilket någon blivitett annat ettav genom
berövad egendomen. För brott skall kunna förbrott tillatt ett ettvara
sådant häleri krävs bl.a. det individuellt bestämd egendomatt avser

det brottet uppsåtligt Carl Holmbergär m.fl. kommentar tillsamt att
,

brottsbalken, Del 6 uppl., 458 f.. För krävs befattningatts. ansvar
tagits med godset. Som exempel på straffbar befattning kan nämnas
köp, försäljning, utbjudande till försäljning, omarbetning och
brukande. Vidare skall befattningen med godset ägnad attvara
försvåra dess återställande. Det krävs således inte återställandeatt ett
faktiskt försvåras.

Näringshäleri föreligger någon i näringsverksamhetnär eller såsom
led i verksamhet, bedrivs vanemässigt eller iett störreen som annars

omfattning, försvårasätt återställandeär ägnatett att ettsom
förvärvar eller något skäligen kan frânhäntmottar antassom vara

brott andra stycket. Ansvar för nämnd gärningannan genom nyss
infördes bakgrund den svårighet ibland kunde föreliggamot av som

fastän det tydligt egendomen hade frânhänts någonatt, attvar annan
brott, bevisa så fallet. Lagstiftaren har därför eftergettattgenom var

kravet på styrkt förbrott skall föreligga för föratt ett att ansvar
näringshäleri skall kunna ådömas. Det räcker således med att
omständigheterna objektivt skälig anledning tillsett ger- -
antagande egendomen frânhänts brott. Näringsbe-att annan genom

i lagrummet skall fattas i vidsträckt mening se NJA 1980,greppet
och 16.11s.

79



Bestämmelser stöldgodshanteringen 1997:89SOU

Även otillbörlig brottsligaden bereder sig vinning av annanssom
för häleri första andra punkten.förvärv skall dömas stycket

syftar i första hand på fall då någon sakBestämmelsen mottager som
sak influtit för försålt tjuvgods eller sakinköpts för stulna pengar, som

gärningenförvärvats för sådana För krävs attsom pengar. ansvar
förbrottet någonföregåtts förbrott. krävs dock inteDet ärattett avav

följa efterbeskaffenhet, enligt bestämmelsen kansärskild utan ansvar
det medförtföregående brott helst. under förutsättningvilket attsom

krävsförvärv för den brottslige Holmberg 468. Föra.a. s. ansvar
dettill häleriet bereder sig vinninggärningsmannenäven samt attatt

brottsliga förvärvet och vinningen.finns samband mellan det
för till-otillbörligen främjar möjligheternaDen attannansom

förvärv eller värdethärrör från brottsligtgodogöra sig egendom som
till häleri första styckethar också gjort sig skyldigsådan egendomav

främjarträffa dentredje punkten. Bestämmelsen att somavser
sigtillgodogöraför någon honom självmöjligheterna än attannan

förfarandenexempeltillgångar härrör från brott. Som somsom
någon inlåtakan sättanämnasavsetts att pengar ensannan

till förfogandebankfack, ställa sigeller disponerabankkonto attens
denså identitetenlåna identitetshandlingarbulvan och attatt utsom

straffansvarhållas dold. Förbrottsliga förvärvet kangjort detsom
framstårstyrks, främjandetförutom förbrottkrävs, attatt som

otillbörligt.
uppsåt dölja egendomensden medhäleri dömsFör även attsom

vidtaöverlåta, ellertill bortföra,medverkar omsättaattursprung
från brottsligt förvärvegendom härrörsådan åtgärd med somannan

bestämmelse sikteförsta stycket fjärde punkten. Denna tar
döljaunderlätta för någongår påförfaranden typiskt attattsett utsom

punktenligt dennafrån brott. Förviss egendom härröratt ansvar
någons möjligheterfaktiskt främjatgärningenkrävs inte attatt
inte heller begränsatStraffansvarettillgodogöra sig egendomen. är av

något otillbörlighetsrekvisit.
förinträder häleriansvarfemte punktenEnligt första stycket även

hävdarliknandeöverlåtelse ellerkrav, sättden annatgenomsom
fordringshäleri.fordranbrott tillkommengenom

Uppsåtet skallbegåtts uppsåtligen.gärningen hasamtliga fall skallI
tagithannågon först sedanföretogs. Omföreligga gärningennär

utesluteråtkommits brottinser godsetbefattning med godset att genom
handlingdärefter företar någonhan intesåvidadet häleriansvar, som

häleribestämmelserna.omfattas av
ringa,häleribrottenbeskrivnade fall då de ärI att somanseovan

Uppsåtlig§ första stycket.häleriförseelse 9 kap. 7förkan dömas
någon påockså begås änhäleriförseelse kan sättannatattgenom
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misstänkt gods skäligennäringshäleri befattning medtar somgenom
frånhänt brottkan är ägnatsätt attettantas genom somvara annan

första punkten. Förförsvåra återställande andra stycketett ansvar
styrkt.inte något förbrottkrävs äratt

falletoaktsamhet. SåHäleriförseelse kan också begås är omav
brottinsåg hade skälig anledningnågon visserligen inte anta attmen

för oaktsamhets-betydelseförelåg andra stycket andra punkten. Av
företogs,förhållanden handlingenunder vilkabedömningen bl.a.är

vad förbjudit godset ochkännedom deneventuell utperson somom
begåshäleriförseelsefråga Vidare kantransaktion detslags är om.
med-någonbrott, nämligenmedverkan tilloaktsam ett omgenom

någonegendom frånhäntsbrott varigenomverkat till samtett personen
andrabrott förövadesskälig anledninginsåg hadeinte att anta attmen

punkten.stycket tredje
visstgodtrosförvärvdenSlutligen kan görnämnas ettatt avsom

för häleriförseelseför häleri ellerkan dömassamtidigtgods inte
godset.befattning medhan tagitbestående i att

Stöldgodslagen8.2

finns bestämmelserstöldgodsvisst1974:1065lagenI omm.m.om
i förvar.kanbrottfrånhäntsegendom tasatt genomannansom

anträffas hosden antingeni förvarenligtkan lagenEgendom tas om
anträffasellertill densaknaruppenbart rättnågon attutan varasom

tillhareller rättoch varkenbesittningnågons ägareni annan som
förvarstagandeförförutsättning ärkänd. En ettattegendomen är

egendomocksågälleroskäligt. Lagenuppenbartintesådant är som
egendomenbrott,frånhänd genomkanskäligen omantas annanvara

iförhållandensådanamottagits underellerförvärvatshar angessom
brottsbalkenstycketandra6 §i 9 kap.häleribestämmelserna om

stycketandra§9 kap. 7häleriförseelse irespektivenäringshäleri
varken ägarentillämpaskanLagenbrottsbalken.punktenförsta om

på den.anspråkegendomentill görhareller rättsomannan
civil-gjortinte harinnehavaren ettuppenbartSå det är attsnart

frånhäntsharegendomkangodtrosförvärvgiltigträttsligt ensom
intesåledesDet krävsi förvar. attbrottmålsägandeokänd tasgenom

brott.egendomenkommitsjälvinnehavaren genom
allmänmeddelasi förvarskallegendomBeslut tas avattom

skallegendomförordnadock åklagaren tasvissa fall kandomstol. I att
i förvar.

förvartagits imed egendomförfarandetBestämmelser somom
egendomförverkadmedförfarande1974:1066finns i lagen om om
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och hittegods Där gods tagits i förvar enligtattm.m. anges som
stöldgodslagen normalt skall förvaras hos polismyndigheten i minst sex
månader varefter, det inte kunnat utredas har tillrättom vem som
egendomen, polismyndigheten skall kungöra förhållandet med uppgift

egendomen och de omständigheter under vilka den anträffades.om om
Om den okände inte sig till kännaägaren säljs eller förstörsger
egendomen.

8.3 Beslag

Bestämmelser beslag finns i 27 kap. rättegångsbalken. Beslagom av
lösa föremål får ske bl.a. föremålet skäligen kannär någonantas vara
avhänt brott eller föremålet skäligennär kangenom antas vara
förverkat grund brott.av

Ett föremål kan i beslag någonäven viss inte kantas om person
misstänkas för brottet. Den omständigheten denänatt annan som
misstänks för brottet innehar föremålet hindrar inte föremåletatt tas
i beslag Fitger, Rättegångsbalken, 27:5.

Beslag får beslutas endast skälen för beslaget detuppvägerom
intrång eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänktemen som
eller för något motstående intresse.annat

I samband med tvångsåtgärd får polisman ellermoten en person en
enskild beslagta föremål då påträffas. I andra fall fåren person som

föremål i beslag endast efter beslut undersökningsledarentas ellerav
åklagaren. Undersökningsledaren, åklagaren eller kan förordnarätten

beslaget skall hävas.att
Den drabbats beslag kan begära rättenett prövarsom attav

beslaget. Rätten skall i sådana fall hålla förhandling avseende
beslagsfrågan inom viss tid. Om vid sådan förhandlingrättenen en
förordnar beslag eller fastställer tidigare verkställt beslag skallom
rätten sätta den tid inom vilket åtal skall väckas åtal inte redanut om
är väckt. Väcks åtalet inte i tid eller finns deträtt anledningav annan
inte längre skäl för beslaget, skall det omedelbart hävas. När målett

skallavgörs alltidrätten beslagen skallpröva bestå.om
När beslag hävs på grund rekvisiten förett tillämpningattav en av

beslagsreglema inte uppfyllda skall det beslagtagnaär föremålet åter-
ställas till den från vilket det tagits se JO 1987/88 51 och 62.s. s.
I andra fall torde den häver beslaget ha frågan tillprövaattsom vem
föremålet skall lämnas Fitger, Rättegångsbalken, 27:19-20.ut

Justitiedepartementet har i promemoria Ju 96/1615 föreslagiten
beslag föremål någon framställtatt anspråk på, i fall då måletsom

inte dom,avgörs skall hävas först 14 dagar efter detgenom att
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underrättelse beslaget skall hävas till denne. Förslaget harsäntsattom
till syfte bl.a. öka möjligheterna för målsägande förkunnaatt att agera

tillvarata sin rätt.att
Även Polisrättsutredningen har i sitt slutbetänkande SOU 1995:47

föreslagit ändringar beträffande reglernavissa beslag i 27 kap.om
rättegångsbalken. Förslagen har inte lett till lagstiftning.ännu

Förverkande8.4

förverkande finns i 36 kap. brottsbalken.Bestämmelser om
får brott enligt brottsbalkenEnligt bestämmelserna utbyte av

oskäligt. Med uttrycketförklaras förverkat det inte uppenbartärom
föremål mottagits värdetutbyte såväl det konkreta som som avavses

ske både sak och värde.Förverkande kan såledesdet mottagna. av
behåll allmänhethar varit föremål för brott i bör iFinns egendom som

förklaras förverkat.föremålet och inte värdet dettaav
förverkandeför-brott kan skeFörverkande på grund av genom en

strafföreläggande eller föreläggandeklaring domstol, genomgenomav
ordningsbot.av

med-gärningsmannen ellerFörverkande får ske hos annan som
ställe gärningsmannen ellerverkat till brottet, hos den i annanvars

ellervinning brottetmedverkande hos den beretts genomsomvar,
följd iekonomiska fördelar till brottnäringsidkare har fått avsom

efter förvärvatoch hos den brottetnäringsverksamheten egen-som
någon inte tillhör deneller särskild till den. Omdomen rätt som ovan

förverkande kanföremålet vid beslutangivna personkretsen har ett om
förverkasföremålets värdeföremålet inte förverkas. Dock kan

exempelvis hos tilltalad.en
vid bedömningenskälighetsbedömning skall alltidEn göras av om

underlåtasförverkande börförverkande skall ske. Det innebär näratt
exempel-förverkande. Om detfinns starka skäl talardet mot ettsom

gottgjordmålsägande blirgår räkna medvis attatt genomen
föremål eller värdeförverkande inte skeskadestånd bör somav

fakultativa bestämmelsernastorleken skadeståndet. I demotsvarar av
värde till vissmöjligt förverka såväl sakligger det äräven att att som

Förverkad egendom tillfallerdel. staten.
egendom finns i lagenförfarandet med förverkadBestämmelser om

hittegodsegendom ochförfarandet med förverkad1974:1066 om
elleregendom säljasEnligt bestämmelserna skall förverkadm.m.

förstöras.
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8.5 Godtrosförvärv

Enligt lagen 1986:796 godtrosförvärv lösöre kan för-om av en
lösöre under vissa förutsättningar bli till förvärvadvärvare ägareav

egendom överlåtaren inte till den eller behörigäven ägareom var var
förfoga den. Lagen tillämplig endast förvärv lösöreöver äratt av

och gäller således varken vid förvärv fast egendom eller vidav
förvärv lös egendom inte lösöre. Lagen skall inte tillämpasärav som

det i lagstiftning finns föreskrifter godtrosförvärvom annan om av
lösöre.

2 § framgår den har förvärvat lösöre överlåtelseAv att som genom
från någon hade egendomen i sin besittning varkenannan, som men

till den eller behörig förfoga den på detägare över sättattvar som
skett, får äganderätt till egendomen, fåtthan har den i sinom
besittning och i god tro.var

En förutsättning för godtrosförvärv egendomen har överlâtits.är att
Med överlåtelse i sammanhanget köp, byte eller gåva prop.avses
l985/86:123 19. Om lösöre förvärvats exempelvissätt,annats.

godtrosförvärveller bodelning, kan inte ske.testamentegenom arv,
godtrosförvärvFör krävs överlåtaren hade egendomen i sinäven att

besittning då han Överlät den och besittningen överförts tillatt
förvärvaren.

avgörande förutsättningen för godtrosförvärv förvärvarenDen är att
i god goda måste föreligga såväl vid avtaletDen närtro. tronvar som

förvärvaren fick egendomen i sin besittning 1985/86: 123 20.prop. s.
förvärvare inser överlåtaren saknar förfogaDen rätt överatt attsom

egendomen naturligtvis inte i god heller den förvärvareInteär tro.
borde ha insett så fallet i god krävs nämligenDetäratt tro.som var

förvärvare han iakttar rimlig grad aktsamhet beträffan-attav en en av
överlåtarensde förfoga egendomen 20 f..prop.rätt överatt s.

Förvärvarens aktsamhet skall enligt lagtexten 3 § efteranpassas
egendomens beskaffenhet, förhållandende under vilka den utbjuds

omständigheterna i övrigt.samt
När det gäller egendomens beskaffenhet i förarbetena attanges

särskilt hög grad aktsamhet krävs vid förvärv egendomav av som
erfarenhetsmässigt ofta säljs obehöriga. Det kan gälla förvärvav av
sådana saker ofta säljs kredit med förbehåll átertagande-som om

såsom TV-apparater, videoutrustning och motorfordon. Renträtt,
allmänt vidbör det rimligt kräva mått aktsamhetstörreatt ettvara av
förvärv särskilt värdefull egendom. Vid förvärv smycken,t.ex.av av

och prydnadsföremål, antikviteter och olika slagkonst- pälsverk, av
samlingar från kan det därför finnas särskild anledningprivatpersonen

beakta möjligheten det kan sig egendom åtkommitsröraatt att om som
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förvärvaren i dessa fallrimligt kravobehörigt Detsätt. är attettett
överlåta-sig förhör sigsäljaren legitimerarbegär närmaresamtatt om

sittprivatpersongodset. förvärvarentill När görärrätt somenrens
undersökningsplikt normaltnågonreguljära handeln börförvärv i den

särskild anledningkan föreliggadet inteinte åvila honom, ansesom
och markna-vid offentlig auktionbör gällatill misstanke. Detsamma

ochliknande 21auktionsföretag och prop.organiserasder s.avsom
22.

betydelseutbjuds kan haunder vilka egendomenförhållandenDe
varit i godskall haförvärvarenför bedömningen tro.ansesav om

och platsförarbetena tidförhållanden iexempel sådanaSom anges
det normalt"på gatan" börförsäljning skeröverlåtelsen. Vidför som

överlåtaren harförvissar sigförvärvare rättkrävas attattatt omen
Överlåtarens be-ocksåkanegendomen.förfoga över avvaraperson

Även pris kanfrågadettydelse, ärt.ex. att varansen ung person.om
Är osedvanligtprisetgodabedömningen denbetydelse förha tron.av

försiktig 22.prop.all anledninglågt har köparen att s.vara
övrigt. Omfattningenomständigheterna itillskallHänsyn även tas

förvärvarefordrasskäligen kanundersökningspliktden av ensomav
från vad kansituationenfall till fall. Avvikerfrånmåste bedömas som

tillkanförsiktighet. Hänsynsärskildnormalt, fordras tas enanses
ställakunnaOfta tordeoch ställning.förvärvares manperson

aktuella branschendeninom änyrkesmankravsträngare enen
22.privatperson prop. s.

insågförvärvarenförbevisbördanharursprungligeDen ägaren att
egendomen. Däremotförfogasaknade överöverlåtaren rätt attatt

omständighetersådanasannoliktåtminstoneförvärvarenmåste göra att
överlåtarenborde ha insetthan inteförvärvetförelåg vid attatt

39.1995:52SOUegendomen seförfogasaknade överrätt att s.
förloratgodtrosförvärv harnågongrundDen annansavsom

egendomentillbakafåhartill viss egendom rätt motäganderätten att
innehava-frånåterkrävasEgendomen skallstycket.förstalösen 4 §
fick ellerursprungligefrån det den ägarenmånaderinom atttreren

preskri-Efter tidsfristeninnehavet.fått kännedomhamåste antas om
beras lösenrätten.

förvärvförkostnaderförvärvarensskallLösenbeloppet motsvara av
förändringar itillskallförbättring. Hänsynoch dessegendomen tas

ivärdeegendomensfår högstoch beloppetpenningvärdet motsvara
handeln.den allmänna

fângesmannensskallvederlagförvärvats ävenegendomenOm utan
fângesman-förutsättningunderi lösenbeloppet,räknas inkostnader att

framställtshadeåterkravtill lösenskulle ha haft moträtt ettomnen
honom.
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haft be-Godtrosförvärvsutredningen har i uppdrag överatt se
föreslog i sitt be-godtrosförvärv. Utredningenstämmelserna om

nuvarande kriterier för god1995:52 skärpningtänkande SOU aven
bordelokutionen borde ha insett bytsenligt §3 ut mottro attgenom

lagstiftning.inte lett till någonmisstänkt. Förslaget harha ännu

8.6 Husrannsakan

brottsutredande syfte härhusrannsakan ibestämmelser ärDe somom
regler fårrättegångsbalken. Enligt dessa28 kap.intresse finns iav
för efter-slutet förvaringsställe skehus ellerhusrannsakan i rum,

utrönandebeslag eller förunderkastadesökande föremål är avsomav
brott. Enbetydelse för utredningenkan fåomständigheter ettomsom

anledningdet finnshusrannsakan dockförutsättning för sådan är att
§fängelse har begåtts 1vilket det kan följabrottatt anta att ett

fårför brottetskäligen kan misstänkasdenförsta stycket. Hos som
fårövrigtangivna syftena. Ialltid ske i något dehusrannsakan av

misstänkteförövats, där dendär brottethusrannsakan företas hos den
anledningfinns synnerligeller dethar gripits tro attattannars

iföremål kanhittarresultat, dvs.rannsakningen tasatt sommanger
ispår betydelseuppgifter ellerfår fram ytterligarebeslag eller av

andra stycket.fråga brottet §1om
försaknar betydelsetill husrannsakanmisstänktes samtyckeDen

företasdet skulleinte själv begärttillåtligheten, såvida han att en
misstänktenågon denhusrannsakan hoshusrannsakan. Vid änannan

åtgärden vidtas,vilkenfrån den, hossamtyckekan däremot ett
§genomföras 1husrannsakan kanotillåtenmedföra att en annars

stycket.tredje
butiker,såsomtillgängliga för allmänheten,I vissa lokaler ärsom

företasfår husrannsakanbiograflokaler,och utan attrestauranger
Åtgärden motiveradmåste dockuppfyllda.i bl.a. §kraven 1 är vara

förkravSamma mindrei och 2 §§.de syften 1 strängasom angesav
tillhåll förplägarlägenhethusrannsakan gäller utgörasom

plägareftersöks,sådant gods,eller förbrytare eller därlösdrivare som
3 §.eller pant"uppköpas mottas som

proportionalitetsregelfinnsde begränsningarUtöver nänmts ensom
förendast skälenfår beslutashusrannsakaninnebär att omsom

innebärÖvrigt åtgärdenintrång eller iåtgärden detuppväger sommen
§.motstående intresse 3för någotför misstänkte ellerden annat a

under-husrannsakanförordnandemeddelasEnligt §4 avom
husrannsakan kanOmåklagaren ellersökningsledaren, rätten. antasen

bör åtgärdensynnerlig olägenhet,eller medföraomfattningbli storav
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dröjsmål.förordnande, det inte fara iinte vidtas ärrättensutan om
regelbesluta husrannsakan det idet blir aktuelltNär äratt om

cirkulärundersökningsledare Riksåklagarensåklagaren seärsom
RÅC normalfallet det därför åklagaren beslutar1:95. I är omsom
husrannsakan.

husrannsakandröjsmål får polisman företadet fara iOm är utanen
vidförfarandet6-9 finns bestämmelserförordnande 5 §. I om

husrannsakan.
undersöknings-särskild bestämmelse tillåterfinnsI 10 § somen

undersökaförordnandepolisman särskiltåklagare ochledare, utanatt
under-sådantillgängliga för allmänheten. Eninteplatser ärsom

bestämmelsernahusrannsakan ochinte betraktasökning är att omsom
fårUndersökningenförfarandet.tillämpligahusrannsakan inteär

gällerdesammaändamålen med denföretas endastdock är somom
undersökning enligtdärexempel platserhusrannsakan. Somför

fabriksområden,gårdsplaner,får företas harbestämmelsen nämnts
1943byggnadsplatser se NJAupplagoch dylikabrädgårdar samt

372.s.
före-SOU 1995:47slutbetänkandei sittPolisrättsutredningen har

i 28 kap.husrannsakanreglerna rätte-slagit vissa ändringar omav
lagstiftning.tillinte lettFörslagen hargångsbalken. ännu

Pantbankslagen8.7

liggerregelmässigt näraverksamhetPantlåneverksamhet är somen
regleringentidigare ärbegagnathandeln. Som nämntsochskrot- av

tillbidraavseddhand atti förstabegagnathandelnoch attskrot-
polisensunderlättaochstöldgodsmöjligheternaförsvåra avsättaatt

syfte finnsharBestämmelsergods.efterspaning sådant sammasomav
januariden 1kraftiträdde1995:1000,pantbankslageniäven som

1996.
länsstyrelsen,tillståndpantbanksverksamhet krävsbedrivaFör avatt

tillstånderhållaförförutsättningtillsynsmyndighet. En attäven ärsom
företaget äreller,aktiebolagdrivsverksamhetenär omatt som

filialerutländska1601992:filial enligt lagendrivsutländskt, omsom
uppfyllakommakanverksamhetenVidare krävs attantasattm.m.
tillståndinnebärpantbanksverksamhet, vilketsund ettkraven atten

skallPrövningenlämplighetsprövning.först efterlämnaskan avseen
kansådanaföretagsledningen och ägare antashos störrevandeln som

innefattaocksåskallPrövningenrörelsen.påverka skötseln enav
bedrivakommaföretaget kanbedömningallmän attantas enomav

deinnebäroch Det178 28 41.1994/95:verksamhet attsund prop. s.
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harbolageti företagsledningen eller de ägare ettsomavpersoner
kriminelltverksamheten inte fårbestämmande inflytande över vara

avgifter till deteller andrabelastade eller ligga efter med skatter
misskött signäringsidkare haallmänna eller i rollen motsom

54.ochkonsumenterna SOU 1994:61 154se a. prop. s.s.
till syfte underlättapantbankslagen harBestämmelser i att ensom

skalloch 27 §§. Enligt 14 §effektiv brottsbekämpning finns i 14, 21
tillförlitligteller påpantbankens personallåntagare känd etten vara av

lösas.skallsin identitet. gällerstyrka Detsamma närsätt panten
uppgift denbegäraPantbanken skall vidare vid pantsättningen om

bestämmelserunderrättelser.adress låntagaren kan nås för Dessadär
skyldig förapantbankregelhar kompletterats med är attatt enen om

föreskriva vilkabemyndigatsRegeringen hars.k. pantbok 21 §. att
föreskrifter finnsSådanapantboken.uppgifter skall antecknas isom

för varjeDäri det1995: 189.i 6 § pantbanksförordningen l attanges
fördagenantecknas löpnummer, pantsätt-i pantboken skall ettpant
pantbankensochlånebeloppningen och länets förfallodag, ränta,

storlek, mängdoch skickersättning utöver ränta, samtpantens art
andraellertillverkningsnummerfabrikat ocheller vikt, pantens

och adresssärskilda kärmetecken och låntagarens samt, omnanm
ochpantbankens personal,denne inte känd förär personnummer

identitetshandlingens art.
uppgifterbegäran lämnaskyldigEn pantbank är även utatt ur

vissfårbegäransådanpantboken till polismyndigheten. En avse en
tillträdesrätt tillocksåPolisen harsystematisk rapportering. pant-

pantbokengranskapantlagretbankens undersökalokaler för samtatt
§.för den 27till grundoch de handlingar liggersom

återkallaspantbanksverksamhet kanEtt tillstånd bedrivaatt av
sund-uppfyllerlängreverksamheten intelänsstyrelsen bl.a. om

utfärdas.varninghetskravet. brister kanVid lindrigare
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överväganden9 rörande särskilden

reglering skrot- ochav

begagnathandeln

Utredningen övergår till handeln med skrotövervägaattnu om
respektive handeln med begagnade framtideni skallvaror vara
reglerad särskild lagstiftning. Avsnittet inleds med allmängenom en
genomgång de faktorer enligt utredningens mening bör liggaav som
till grund för ställningstagande frågorna. Därefteri behandlarett
utredningen det på vilket de olika faktorerna påverkar bedöm-sätt
ningen. Avslutningsvis innehåller avsnittet sammanvägning deen av

faktorerna, framolika vilket leder till utredningens ställningstagande
redogörelse för den övergripande utformningen framtidasamt en av en

reglering.

utredningens9.1 Allmänna utgångspunkter för

överväganden

årsHandeln med skrot har varit underkastad tillstândskrav sedan 1918
förordning angående handeln med vissa begagnade föremål Förm.m.
handeln med vissa begagnade har registreringsplikt gällt sedanvaror

Dessförinnan den handeln underkastadbörjan l980-talet. ävenav var
tillstândskrav det gäller för skrothandeln.samma som som

för skrot- och begag-Vid den bestämmelsernaöversynensenaste av
övervägde dennathandeln, genomfördes under åren 1974-1978,som

dåvarande skrothandelsutredningen huruvida den särskilda regleringen
för behållas. Utredningen fann stöldernämnda branscher skulle att av

beträffande godsolika slags gods hade ökat. Sá hade skettäven som
ifrågasät-regleringen. kunde därföromfattades den dåvarande Detav

effekt.någon brottsförebyggande Enregleringen haft störretas om
menadedock uppgifter från polisen,sådan slutsats motsades somav

viktiga led i polisensmöjligheter regleringen erbjöddeatt varsom
Utredningen drog denbrottsförebyggande och spanande verksamhet.

varitsituationen säkerligen skulle haslutsatsen sämre utanatt en
borde bibehållas föransåg därför regleringreglering och att en

Departementschefen instämde i skrot-framtiden 116.Ds H 1978:5 s.
1980/81:3 8.handelsutredningens ståndpunkt prop. s.

skrothandelsutredningensförfaktorer låg till grundDe som
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ställningstagande i fråga behovet fortsatt reglering, nämligenom av en
stöldbrottslighetens utveckling, regleringens brottsförebyggande effekt
och följderna avreglering väsentlig betydelseär för vårtävenav en av
ställningstagande i avregleringsfrågorna. Förändringar i samhället och
i värderingar, vissa områden kommit till uttryck i ochsom ny
förändrad lagstiftning, liksom förändringar inom de aktuella bran-
scherna innebär dock andra omständigheteräven de nämnda böratt än
påverka bedörrmingen.

Nya har gjort sig gällandesynsätt på närings- och konkurrensom-
rådet. Statsmakternas uppmärksamhet regleringar onödigtsom
hindrar eller försvårar möjligheterna för och etablera ochattvar en
driva rörelse har ökat. Detsamma gäller vikten befintligaattav
regleringar inte hämmar konkurrensen och sådana regleringar äratt
konkurrensneutrala. Som exempel på konkurrensfrärnjande åtgärder

redan genomförts kan avskaffandetnämnas exportförbuden försom av
olika slag skrot.av

Sedan gällande regleringar trädde i kraft har handeln med skrotnu
genomgått betydelsefulla förändringar. Som framgått avsnitt 3.7 tasav
skrot och återvinningsmaterial handannat sätt änett annatom
tidigare. Flera slag material samlas in och bearbetas skrotindu-av av
strin. Dessutom har skrotföretagens antal och storlek förändrats. Det
finns också skillnader tidigare vad insamlingensstora mot avser
uppbyggnad. Branschens ändrade utseende kan bidra till en annan syn

behovet handelsreglering för skrothandeln. Samma synsättav en
kan sig gällande för handeln medgöra begagnade varor.

Skyddet hälsa och miljö har blivit allt angelägenav en mer
samhällsuppgift. På miljöområdet har det efter hand tillkommit
bestämmelser har förändrat förutsättningarna för bedrivaattsom
handel med skrot och andra återvinningsvaror. Numera ställs andra
krav tidigare på bl.a. anläggningarän och vilket i sintransporter, tur
bidragit till förändring skrotbranschens struktur. Statsmakternasen av
miljöpolitiska ställningstaganden avseende ökat producentansvar,ett
syftande bl.a. till öka återvinning och återanvändning, förväntasatt
också förändra branschen.

syftetFör med handelsreglering för skrot- och begagnathan-att en
deln skall uppfyllas krävs den upprätthålls någorlundaatt genom en
konsekvent och aktiv tillämpning. Omfattningen och det påsättav
vilket polisen hittills tillämpat lagstiftningen därför omständigheterär

betydelse för utredningensär ställningstagande i avreglerings-som av
frågan. Om polisen inte alls eller i endast liten omfattning utnyttjat de
möjligheter till kontroll lagstiftningen erbjuder och det inte isom
framtiden kan förväntas någon förändring i det avseendet saknas ett
viktigt skäl för behålla regleringen. Bedöms å andra sidan polisensatt
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finns det måhändalagstiftningen tillfredsställandetillämpning somav
behålla någon form reglering.skäl förstörre att av

harför andra bestämmelserhar redogjorts vissaavsnitt 8I som
avseddabestämmelsernaför stöldgodshanteringen. Debetydelse är att
skrot- ochregleringenliknande funktionbl.a. fylla avsomen

lagstiftningalltså tänkasbegagnathandeln. kanDet ettatt annan
ochtillgrepps-samhällets kravtillgodoseracceptabelt sätt att

fallet kanså inte kanmotverkas. Omhäleribrott ettanses vara
ochskrot-särskilda regleringenbehålla denalternativ till att av

lagstiftning såkompletterabegagnathandeln attatt enannanvara
åt-elleravreglering kaneffekteventuellt negativ uppvägasenav

begränsas.minstone

respektiveförtalarFaktorer9.2 emot ensom

avreglering

etableringsfrihetNärings- och9.2.1

olika syften. Blandi månganäringsverksamhetreglerarstatsmakterna
följandedessa kan nämnas

för anställda, konsumentersäkerhetliv, hälsa ochskyddaför att-
och tjänster,och brukare varorav

miljön,skydda denför yttreatt-
affärstransaktioner,vidtransaktionskostnadernaför begränsaatt-

olika marknader,påkonkurrensensäkerställaför att-
brottsligaskydda äganderättenför motatt angrepp.-

Kostnadernaaktörer.kostnader hos olikamedförRegleringar
sektornoffentligadenInomhand konsumenterna.övervältras i sista

företagenregleringen. Inomadministrationförkostnaderuppstår av
kostnaderslagetkostnader. Dettvåuppstår i huvudsak typer avenaav
läggskravmateriellakonkretamed desammanhänger som

för installationkostnaderexempelvisregleringen,företagen avgenom
slagetandraarbetsorganisation. Detförändradförellerviss utrustning

administrativaföretagenskravfrån de ökadehärrörkostnaderav
medför.regleringensystem som

olikaeffekterdeuppmärksammatsalltmer1970-talet harSedan som
ieffektivitetendärmedochkonkurrensenharregleringar

omfattandeberoendeekonominssvenskanäringslivet. Den ettav
ökatnäringsliv försvenskthandelsutbyte harinternationellt ettutsatt
ochförsvaraskall kunnasvenskt näringslivkonkurrenstryck. För att

främjamedel föreffektivitet. Etthögposition krävsstärka sin att en
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särskilttillväxt i svenskt näringsliv, någothög effektivitet och ärsom
ekonomisk tillbakagång och hög arbetslöshet,angeläget vid är att

främja i små och medelstoranyetablering och tillväxtunderlätta
företableringsfrihetens betydelsekonkurrens- ochföretag. Utöver

framåtden driva utvecklingensysselsättning hartillväxt och ansetts
företagen intemarknaden befintligatryck deoch utgöra attett

priser.försöka effektiva och hålla rimligai ställetstelna till utan vara
grund de krav avregleringnyssnämnda skäl, delsDels avav

medfört statsmakternainternationella samarbetet harutökadedetsom
Översyneroch regelförenkling.tyngd avregleringökad ettgett av

därförnäringsverksamhet hargällerrättsliga regleringarflertal som
avregleringår. Medeller initierats undergenomförts avsessenare

avvecklingmateriella krav näringslivetavskaffandesåväl somav
Medfacto monopol.monopol eller offentliga deoffentligt regleradeav

administra-företagensinsatser främst lättarregelförenkling avses som
regleringar.tiva belastning av

regleringaruppmärksamhet påstatsmakternasharSom nämnts av
vid tillkomstenefter hand ökat. Redanetableringsfrihetenochnärings-

i1982:729 underströkskonkurrenslagenförutvarandedenav
etableringskon-medrestriktivitetmåste iakttaförarbetena storatt man

formerauktorisation olikaoffentligsåvältroll, privat samt avsom
iskall fä skeför etableringställstillståndstvång, där villkor attupp

till denmotiven1981/82:l65 231. Iverksamhet prop.viss s.
ökabl.a.:1993:20 uttalas Förkonkurrenslagennuvarande att
ochmarknadsdominansförminska riskernanyföretagandet och att

marknadstillträdetviktigtutvecklas det ärmonopoltendenser är att
ochmöjligt avreglerasså långt detSkyddade sektorer bör ärfritt,...

Angelägenheten1992/93:56 6.för konkurrens prop. attöppnas avs.
konkurrens-bidrar till sänkaoffentliga regleringarmotverka attatt

förpolitikuttryck i 1995/96:25 Enkommit tillhartrycket även prop.
utveckling.trygghet ocharbete,

anledningmedstatsmakterna,sammanhanget börI nämnasäven att
ekonomiskamed dentillför kommaökade insatser rättaattav

inslagför ökatfrämmandetid inte varitbrottsligheten, ettsenare
skr.till riksdagenskrivelsebranscher. Iolikakontroll enavav

samhälletsförstrategiredovisatregeringenl994/95:217 har en
skrivelsenbrottsligheten. Iekonomiskadenåtgärdersamlade mot

vandelsprövning i vissainslagetökauttalas det övervägs attatt av
utredautredare försärskildhar tillkallatRegeringenbranscher. atten

TillBranschsaneringsutredningen.branschsaneringbl.a.frågor om
vandelskon-inslaghör ökatutredaren skalldet överväga ett avsom

troll.
bedömningpâskrothandeln grundasförTillståndsprövningen aven
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förarbetena tilloch lämpligheten i övrigt hos handlaren. Iredbarheten
sålunda1980/81 18 och 19gällande författningar prop. angess.nu

måste tillmätas betydelse vid till-laglydnadsökandens allmännaatt
förhållande i skattehän-i viss mån dennesståndsprövningen, ävenmen

Vidfråga vandelsprövning.alltså huvudsakligenseende. Det är om en
etableringskontrollprövningsgrunder vidmed andrajämförelseen

Enligt de motivmindre ingripande.vandelsprövning somsomanses en
inskränkningar ikonkurrenslagstiftningen nämligenbakom ärligger

i fall då prövningenetableringsfriheten motiveradenärings- och mer
hos demexempelvis vandelntill utövarbegränsas att somavse

finnsbedömning detdå den innefattarverksamheten än av omen
intebehovsprövning detverksamhet. Någonsökandens ärbehov av

återhållsam attitydnågot mindreskrothandelns del. Enfråga förom
ochsida närings-från statsmakternasintagitshar således mot

tillståndsprövningliknandelagstiftning medetableringsbegränsande
skrothandeln.gäller förden somsom

ställningstagandestatsmakternasmotivet tillhuvudsakligaDet mot
frihet för varje medborgareslagbegränsningar nämnt är attatt enav

vilketför konkurrensen,näringdrivaetablera och vara gynnsamanses
lägre prisertill delkonsumenternaskall kommai sin tur genom

krav. Ikonsumenternasbättreutbudoch/eller motett svararsom
positivadessa enbartgenerellt påvisadock intepraktiken kan man

för hela SverigeRegionpolitikbetänkandetredovisats ieffekter. Som
kon-effekterpositivaavregleringarnas1997:13 tenderarSOU att

mångainnebärmarknaderna. Detintressantatill de attmestcentreras
inte fåroch på landsbygdexempelvis glesbygdiborkonsumenter som

för demAvregleringar kanpositiva effekter.avregleringarnasdel av
och högre priser.minskat utbudinnebäratvärtom ett

konkurrenshämmanderegleringensskrothandeln börgällerVad
framhållits detbegränsade. Som ärförhållandeviseffekter nyssvara

saknaskallbristande vandelmedprincip endasti sompersoner
skrothandelsverksamhet.bedrivatillstånderhållamöjligheter attatt

intei praktikentillståndsprövningenviktemellertidDet är attav
ochredbarhetsökandensandra faktoreromfattautsträcks till änatt

prövandehandeln ellertilltänktaavseende på denmedlämplighet att
lämplighet.sökandenashöga kravställer orimligtintemyndighet

etableringsfrihetenpraktiken begränsaregleringen iså sker kanOm
intepå ärsätt avsett.ett som

tillställtutredningenfrågeformulärpå detdömaAtt av svaren
praxis detnågon enhetligfinns det inte närpolismyndighetersamtliga

tillståndsprövningen.vidsökandenaställsvilka kravgäller som
ellerallvarliga brotttill förhållandevissig skyldigagjortPersoner som

underlåtit iakttabrottsutredning ochförföremålvarit attpersoner som
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tillstånd.emellertid regelmässigt nekatsskattebestämmelserna har
allmänna, varit försattahaft betydande skulder till detPersoner som

för den tilltänkta skrotgården, intemeddelats bygglovi konkurs, inte
inte tillställt myndigheten begärdafast inköpsställe ellerdisponerat

tillstånd.också i några fallhandlingar har vägrats
ligga inom för deavslagsgrunderna torderedovisadeDe ramennu

reglering tillåter. Vissatillstånd nuvarandemöjligheter vägraatt som
ifrågasättas. Somredovisade kan dockavslagsskäl de hittillsandra än

erfarenhetsökanden saknatskäl kan "attexempel sådana nämnas
bedömts ha ekonomiskasökanden inteskrotbranschen" eller "attav

uppfatt-Enligt utredningensverksamheten".förutsättningar klaraatt
sökandenasskrothandeln, prövninggällerning detär, när en av
etablerings-för motiveraslångt gående kunnaalltförkompetens att ur
ekonomiskaför prövning degällerrättslig synvinkel. Detsamma aven

anmärkningar fårverksamheten.klara Dessaförutsättningarna att
för tillståndsprövningenNågot talaremellertid överdrivas.inte attsom

fram-etableringsfriheten har inteförutvidgats tilli allmänhet men
kommit.

begagnade innebärför handeln med vissaRegistreringsplikten varor
Registreringsplik-myndighetskontroll.står under särskildhandelnatt

etable-närings- ochnågon begränsningmedföri sig knappastten av
enligt be-skyldigheterhandlarnasringsfriheten. Däremot utgör

verksam-på vilketinskränkningar i deti viss månstämmelserna sätt
nuvarandeuppfattning dockUtredningensfår ärheten utövas. att

effekterna dessa,syftet med ochbakgrundbegränsningar, mot avav
ingripande.särskiltinte är

etableringsfrihetsaspekternärings- ochkanSammantaget sägas att
ställningstagan-utredningensmindre mån vidgällande endast isiggör

begagnathandeln.ochreglering skrot-fortsattdet gällerde när aven

sannoliktskrotbranschen harinomBrottsligheten9.2.2
minskat

leddeskonstaterade arbetsgrupp1970-taletbörjanI ensom avenav
den s.k.Riksåklagaren,förordnatsförundersökningsledare avsom
handelnförekom inomutbredd brottslighetSkrotkommissionen, att

omfattning.tilltagit ivid den tidenbrottslighetenmed skrot samt att
metallskrotuppdagats. Främsthälerier hadeOmfattande stölder och

olika företagoch förråd hosfrån lagerhade tillgripitsmed högt värde
kraftbolag.Televerket ochdåvarandematerialförråd hos detfrånsamt

huvudsakligenbrottslighet,ekonomiskutbreddförekomDet även en
mervärdesskatt.redovisningsamband medoegentligheter i av
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Det resultat Skrotkommissionen kom fram till bekräftadessom av
polisen i enkätsvar frågor ställdes 1974 års Skrothandels-som av
utredning. Enligt polisen de vanligaste brotten stöld, bedrägeri,var
häleri, förskingring, urkundsförfalskning, intygande ochosant
skattebrott. Brottsligheten i anslutning till skrothandeln verkade dock
minska efter Skrotkommissionens utredningar.

Under slutet 1980-talet kartlades skrotbranschen Riks-av av
skatteverket. Målet med kartläggningen underlätta skattemyn-attvar
digheternas framtida revisioner företag inom branschen. Arbetetav
ledde fram till år 1989 utkastupprättat till kartläggningspro-ett
memoria. Någon färdigställd promemoria har emellertid inte givits ut.

Vid kartläggningsarbetet granskades sammanlagt 183 revisionspro-
memorior utförda revisioneröver företag och handlare inomav
skrotbranschen. Det kunde konstateras det fanns misskötsamhetatt stor

Överbland de granskade uppköparna. hälften dem saknade heltav
eller delvis bokföring. Inköpsnotor saknades och svarta" inköp
konstaterades hos tredjedel.än Det kunde misstänkas stuletmer en att
gods tillfördes branschen uppköparna och dessa skyddadeattgenom
sina leverantörer inte kvittenser, inköpsnotorupprättaatt ochgenom
bokföring. Vidare hade tredjedelnästan de granskade uppköpar-en av

underlåtit inkomstdeklaration. Av utkastetatt framgår intena avge att
det förekom någon omfattande misskötsamhet bland handlare med fast
handel.

Utöver nämnda kartläggning har det, såvitt känt, inte genomförts
någon undersökning brottsligheten inom skrotbranschen sedanav nu
gällande författningar trädde i kraft. Något statistiskt underlag för en
bedömning brottsligheten inom branschen finns inte tillgå. Förav att

få bild brottsutvecklingen har utredningenatt därför haften av
omfattande kontakter med företrädare för skrotföretag och bransch-
föreningar med poliser haft hand tillsynen handeln.samt översom om
I alla har redovisat uppfattningen destort Skrotkommissio-sett att av

påtalade olägenheterna minskat väsentligt. Utredningen har ocksånen
ställt vissa frågor till polismyndigheterna brottslighet i anslutningom
till handeln med skrot. Bland har utredningen frågatannat om
brottsligheten inom skrotbranschen enligt polismyndigheternas uppfatt-
ning ökat eller minskat och skrotbranschen blivit eller mindreom mer
seriös sedan början 1980-talet. Ca 40 polismyndig-procentav av
heterna/polisomrâdena har inte kunnat uttala sig i fråga brottslighetom
och seriositet i branschen. Av övriga polismyndigheter/polisområden
har ungefär tvâ tredjedelar de inte kommit i kontakt medangett att
någon brottslighet inom branschen eller branschen blivitatt mer
seriös, vilket fått till följd brottsligheten minskat, medan knappt 20att

branschen i nämnda avseenden inte förändratsprocent sedanangett att
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polismyndigheter/polis-de101980-talet. Drygtbörjan procent avav
brottslighetenuppfattning harredovisatområden attangettensom

tidigare.seriösamindrehandlarna änökat och äratt
skrot-brottsligheten inomvidareframgårfrågesvarenAv att

polismyn-viduppmärksamhetsärskildnågonbranschen inte ägnats
fåtal brotthar endastpolismyndigheterflestadeInom ettdigheterna.

polismyndig-fåNågraupptäckts.skrothandeln medtillkopplingmed
relativtuppdagatsdetsinahar iheter/polisområden angett att om-svar
Exempelvisskrotbranschen.tillhänförligbrottslighetfattande ärsom

meduppköparefleraKarlskoga ertappatspolisområdehar attuppgett
sinafördels deklareramervärdesskatt,betaladelsunderlåtitha attatt
ochstölder kopparGävle harPolisområdeinkomster. attuppgett av

året.län detGävleborgsidramatisktökatmetaller har senasteandra
Även förekommeranfört detUppsala haripolismyndigheten att

sannolikt köpsmetallskrot,stölderomfattande upp avsomav
skrothandlare.

inteÄven förekommeralltjämtdetskälfinnsdet att enatt antaom
s.k.bland desärskiltbranschen,inombrottslighetobetydlighelt

förbätt-förhållandenaintrycksamladeutredningensuppköparna, attär
delhandelnsfastaden1980-talet. Förbörjanväsentligt sedanrats av

skullebrottslighetenförfunnit belägginteutredningen vara avhar att
Brottslighetenbranscher.andraflestai dedenomfattning äränstörre

slut-bakgrundfrämstemellertid,framståruppköparledet motinom av
oroväckande.alltjämtkartläggning,Riksskatteverketsi somsatserna

skrotbranscheninomförändringarBetydelsen9.2.3 av

i fleraförändratspåtagligtbranschen3.7 haravsnittredovisats iSom
förändringar ärViktiga1980-talet. attbörjanavseenden sedan av

kvarvarande hanterar störredeochminskatharhandlareantalet att
slutetItidigare.återvinningsmaterial änochskrotmängder avannat

100och 1uppköpartillstånd200landet 1fanns i1970-talet caca
beräkningar45. Av1978:5Hhandel Dsför fast setillstånd grun-s.

ställt kanutredningenfrågorpå depolismyndigheternasdade på svar
tilluppgick1996under höstentillståndantaletdras slutsatsen caatt

förtillstånd200ochuppköpartillstånd 1400fördelade på600,1 caca
tillståndmeddeladeantaletuppmärksammasbörhandel. Detfast att

skrothandlareverksammamångahurbildfullständignågoninte avger
polismyndigheter harantalvid begränsatEndasti landet.finns ettsom

alltjämttillståndsinnehavarnakontrollnågongenomförtsdet omav
kontrollsådandärplatserPå deverksamhet.någonbedriver en
innehafthandlaremångarelativtsigvisathar detgenomförts att som
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tillstånd inte längre aktiva, vilket fått till följd tillstånden förattvar
dem kunnat Antaletupphävas. verksamma skrothandlare med fast
handel bör därför betydligt lägre vad nämnda siffror utvisar.änvara
För uppköparna tillstånden tidsbegränsade till högst år ochär tre
upphör därefter flertaletgälla. Det de uppköpare haratt stora av som
tillstånd torde därför alltjämt verksamma. Däremot underlagetärvara
för beräkningarna antalet uppköpartillstånd mycket osäkert påav
grund många uppköpare beviljats tillstånd inom flera polismyn-attav
digheter/polisornråden, vilket fått till följd uppköpare tagitsatt samma

i statistiken flera gånger.upp
dömaAtt utredningens frågor polisen i stortattav svaren anser

samtliga handlare driver fast handel har tillstånd. När detsett som
gäller uppköpshandeln dock uppfattningen det finns delär att en
handlare inte har tillstånd. Någon säker bedömning antaletsom av
skrothandlare kan således inte Svaren från polismyndigheternagöras.

emellertid stöd uppfattningen antalet handlare minskat ochattger
minskningen särskilt markant det gäller uppköparna.är näratt

fastaDen handeln har utvecklats fåtaltill dominerasatt ettav
grossister. De hanterar och omfattande mängder skrot ochvar en

återvinningsmaterial. saknas det iFör de skrotföretagenstörreannat
allmänhet ekonomiska motiv för skrot för be-stuletatt ta emot
arbetning och vidareförsäljning. består ofta mindreStulet skrot av

företag.partier i sammanhanget för dessabegränsat värdeärsom av
stulet skrot deAtt eller hamna hoskan störresättett annat

mindreskrotföretagen svårt emellertiddock helt undvika. Detär äratt
dettroligt dessa företag skulle vetskapskrot med attatt ta emot om

skrotföretagenstulet. ligger inte till handsDet denära störreattvar
skulle riskera misstänkliggöras oegentligheterför attatt genom

utredningensuppsåtligen medverka i illegal skrothantering. Vid
företrädare med poliserkontakter med för skrotbranschen och som

deframhållitshaft hand tillsynen branschen ocksåhar detöver attom
Enallra flesta skrot.handlare försöker undvika stuletköpaatt

före-uppfattning handlare,det fåtal mindreär äratt ettgemensam
detträdesvis uppköpare, köper skrot misstanke äratttrots omsom

Aktiebolagetåtkommet.oärligen kan iDet sammanhanget nämnas att
inGotthard Nilsson, för skrot köpsmotverka oärligt åtkommetatt att

företaget, mängderhar infört förfarande mindreinnebärett attav som
skrot alltid betalas med check. Säljaren intekan på grund därav uppge
falsk identitet han vill ha betalt för sålt skrot.om

ändrade skrothandeln, för iDe kraven redogjortsnärmaresom
avsnitt 3.7, har inneburit många tidigarede skrothandlareatt av som
bedrev verksamhet i mindre omfattning har upphört skrothan-mednu
delsverksamhet. Ofta har det sig handlare uppfattatsrört om som som
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marknadsförutsättningama har såledesmindre seriösa. ändradeDe
från mindre nogräknade handlare.bidragit till branschenatt sanerats

polismyndigheterna.utveckling bekräftas frånDenna svarenav
också ha inneburitantalet uppköpareDet minskade attanses

såldesseriös. Oärligt åtkommet skroti högre grad blivitbranschen
sålde detutsträckning till uppköpare, i sintidigare i hög tursom
färre harmed uppköparna blivitvidare till fasta handlare. I och att

sådant skrot minskat.möjligheterna avsättaatt
omfattning sluta s.k.tenderar i alltskrotbranschen störreatt

grossisterna haroch framför alltlångtidsavtal med olika leverantörer,
andra åter-verksamhet och omhändertarbreddat sin ävennumera

partierhandeln med mindretraditionellavinningsvaror skrot. Denän
utvecklingen inteväsentligt. förutspås denskrot har minskat Det attav

skrothandelför bedrivabrytas i framtiden. Utrymmetkommer attatt
oseriösaleda till dendärför krympa. Det böri mindre skala atttros

minska ytterligare.handeln kommer att
konkurrensenförändring inom skrotbranschenviktigEn är attannan

exportför-ökatskrotindustrins skrotmellan avnämare attav genom
tillavskaffats. har lettskrot successivt har Detbuden för olika sorters

utländsktinhemskt ochtidigare fanns mellande prisskillnaderatt som
olika slags skrotSåväl importenskrot har jämnats exportenut. som av

denna utvecklingskulle kunna tänkasomfattande. Detär attnumera
skrot. Utred-internationell handel med stuletföröppnat vägen en
sådan handelfinna belägg föremellertid inte kunnatningen har att

utsträckning.i någonförekommer större
strukturförändringardeSammanfattningsvis kan sägas att som

till1980-talet i viss mån har lettsedan börjanbranschen genomgått av
handeln med skrotuppstranming inomallmän att utrymmetsamten

förutspåsInför framtidenskrothandel minskat.bedriva oseriösför att
branschen,rationaliseringar inomutveckling ytterligarefortsatt moten

allt finnsoseriösa handelfå till följd denvilket trotsatttros som
ytterligare.kommer krympaatt

utveckling talarStöldbrottslighetens9.2.4 mot en
avreglering begagnathandelnav

sin tid stölderSkrothandelsutredning konstateradeårs1974 att av
flera skäl förutgjordegods hade ökat. Detolika slags attett av
begagnadebeträffande bl.a. vissabehålla handelsregleringen varor.

tillgrepps-har den anmäldaredovisats i avsnitt 6.1Som nämnare
regleringen trädde iden nuvarandebrottsligheten efter detäven att

till år 1981 med 30 Denkraft fortsatt öka i förhållande procent.att ca
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delen ökningen harstörre skett på 1980-talet då ökningen iav var
genomsnitt fem år.nästan Under 1990-talet har dockprocent per
antalet anmälda tillgreppsbrott minskat och någon ökning förutses för

BRÅnärvarande inte Jan Ahlberg och Bo Ulriksson, PM 1994:5,
Prognoser för brottsutvecklingen 1994-1996, ll.s.

Redovisade förändringar, alltså den totala tillgrepps-som avser
brottsligheten, emellertid mindre relevantaär det gäller bedömanär att
behovet handelsreglering för begagnathandeln. Regleringen kanav en
nämligen inte verkningsfull relativt andelmot storanses vara en av
tillgreppsbrotten exempelvis gärningsmannen intenär att avyttraavser
det tillgripna. får förmodaMan antal stölder och snatterieratt ett stort
i butiker sådant slag. Detsammaär gäller tillgrepp kontanter.av av
Handelsregleringen inte heller verkningsfullär det relativtmot stora
antalet biltillgrepp begås.som

Brottsutvecklingen vad sådana tillgreppsbrott regleringenavser som
huvudsakligen skall motverka, nämligen tillgrepp egendomav som
typiskt eller i pantbanker, antagligenpantsättssett äravyttras som
relativt olik den förgäller tillgreppsbrottsligheten i Denstort.som
egendom här föremål har betydandeär värde ochettsom avses som

dessutom lätt kan till eller mindre nogräknadeavyttrassom mer
privatpersoner och handlare. Erfarenhetsmässigt har sådan egendom
mycket ofta åtkommits inbrott i bostäder, källare och vindargenom
eller i privata offentligaoch lokaler. Enligt forskningen är personer

begår inbrottsstölder till del återfallsbrottslingar och ävenstorsom
ofta narkotikamissbrukare. I särskilt hög grad gäller det personer som

BRÅ-rapportbegår bostadsinbrott Jan Ahlberg,se 1994:3, Brotts-
utvecklingen 1992 och 1993 79-85. Det kan goda grunders.

mängd gods åtkommits inbrottsstölderantas att storen som genom
narkotikamissbrukare för finansiera missbruket. Polisenavyttras attav

har bekräftat så fallet. Inbrottsstölder begås också elleräratt av mer
mindre organiserade ligor bryter sig in i och tillgriper föremålsom ur
företrädesvis på landsbygden.sommarstugor

Det anförda gäller dock inte för all slags egendom. framträdandeEtt
exempel cykelstölderna. Cyklar tillgrips i omfattningär stor attutan
tillgreppet föregåtts inbrott.ettav

När det gäller bedöma behovet fortsatt reglering fåratt av en
förändringar tiden i antalet inbrottsstölder förmodasöver vara av

värde förändringar vadstörre tillgreppsbrottsligheten iän stort.avser
Som redovisats i avsnitt 6.1 har antalet anmälda inbrottsstölder ökat
endast marginellt sedan den nuvarande regleringen trädde i kraft.
Även den utvecklingen mindre negativ brottsutvecklingenär änom
vad den totala tillgreppsbrottsligheten kan den inte förtalasägasavser

minskat behov reglering.ett av en
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förändringar inom begagnathandeln9.2.5 Betydelsen av

begagnade föremål tenderar allthandeln medI kan sägas attstort att
Sådana föremål säljsplatser i etablerade butiker.ske på andra änmer

iloppmarknaderoch olika slags samttorg genom annonser
medförtannonstidningar. Det haroch särskildadagstidningar att

deti praktiken försvårats. Förutompolisens tillsynsmöjligheter rentatt
inte har någotför polisen övervaka handlaresvårtallmänt är att som

utförafinns det legala hinderfast försäljningsställe mot att en
problemhandlare. framträdandeomsorgsfull kontroll dessa Ett ärav

yrkesmässigt ochde inte bedriver handelde hävdarnämligen attattatt
svårtdå vanligenomfattas regleringen. Polisen hardärmed intede av

omfattningsådan varaktighet ochbevis handeln harleda i attatt att en
kontrollinstrument för tillsyn ochtvångsregistrering kan ske. De som

i fallerbjuder kan dessahandel med begagnadeförordningen varorom
utnyttjas polisen.inte av

tilltagithar ocksåbegagnade föremål auktionerFörsäljningen av
finnsden handelnhinder kontrollomfattning. Några lagligai mot av

övervaka.svårdet mycketAuktionsförsäljningeninte. är atttrots
detmycket snabbt ochantal föremålEnligt polisen omsätts stortett

får lämnasgods intebestämmelsenanledningfinns attatt anta att om
inteefter den dag dåmånadförrän tidigast emottogsut varornaen

följs.
föremålbegagnadehandeln med stulnasåtvivelDet är attutan

håll haromfattande. Från fleraetablerade butikeriandra platser ärän
inomstöldgodshanteringenomfattningbedömts änden störrevara av

ickemed denkontrollproblemenpolisiärabutikshandeln. beskrivnaDe
ekonomiskapersonella ochmed bristandeföreningreguljära handeln i

godsspaningsverksarrthettill polisensemellertid letthar attresurser
reguljäraden ickeTillsynenbutikshandeln.till överkoncentrerats

vilket harobefmtlig,varit i dethar i praktiken närmastehandeln
handlaresäljasprincip har kunnatstöldgods i ostörtmedfört att av

handeln medFörändringarna inomförsäljningsställe.fastutan
förresursbehovökatbidragit tillhar såledesbegagnade attettvaror

de polisiäratilltillsyn,tillfredsställandeuppnå även attmenen
minskat.kontrollmöjligheterna
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begagnadeskrot ochhandeln medTillsynen9.2.6 över
varit eftersattharvaror

fungeratbegagnade harskrot ochhandeln medTillsynen över varor
mångahåll i landet. Inomde flestatillfredsställandelångt ifrån

tillsynfunnits någonantingen inte överhar detpolismyndigheter
omfattning.mycket litenförekommit itillsyneller harhuvud taget

grundhuvudsakligenhar det,polismyndigheternaEnligt av
alltnödvändigt ivarit störrepersonalresurser,minskade ut-att

polisen. Viduppgifter förangelägnabland mångaprioriterasträckning
ochmed skrothandelntillsynenhar oftaprioritering överdenna

Organisationsförändringar inomfått stå tillbaka.begagnade varor
enheterbidragit tillår har ocksåpolisväsendet under att somsenare

med skrothandelntillsynuppgift bl.a.hade till övertidigare utövaatt
upplösts.harbegagnadeoch varor

viss tillsynförekommerdär det utövaspolismyndigheterVid de en
s.k.polisverksamhet. Deförinomvanligendenna annanramen

Påpolismyndigheter.vissaför tillsynen inomnärpoliserna ansvarar
skrothan-spaningsenhet. Förnågonuppgiften lagtshåll harandra

stickprovskontrollerhuvudsakligentillsynendelns del utförs genom
bl.a.och undersökerhandlarnatillfälle uppsökervidpolisenså sätt att
skerbegagnathandlarnagällerdet däremotNärinköpsnotorna.

tillinköpsnotoranmodas sändadessaframför allttillsynen attgenom
iräknasde varuslagnågrabeträffandeoftastpolisen, uppsomav

anmälningardärefter medjämförsInköpsnotornaförordningen. om
gods.stulet

devid handenpolismyndigheternafrånUppgifterna att nyssger
effektiva förmindrevarittillsynbedriva attbeskrivna sätten att

ochmed skrothandelndärpolismyndigheterVid debrott.upptäcka
ifå brottrelativtsporadiskt harkontrolleratsendastbegagnade varor

finnsDetklarasbranscherna kunnatnämndadeanslutning till upp.
ochpolismänenskildamellanVärdefulla kontakterskäl till det.flera

polisenmedförtsannoliktvilketetableras,inte kunnathar atthandlare
föremålbådehandlarefråninformationnyttiggått miste somomom

Vidstöldgods.försöktochstulnamisstänks avyttrasompersonervara
polismän-skulleoch handlarepoliskontakter mellankontinuerligamer

deuppfattningpersonligsigför bildaunderlagfå bättre att omennen
tillledakunnaskulle i sinverksamheter. Dethandlarnasenskilda tur

bedömshandlarekontrolleraanvändas tillkan att somatt resurserna
slumpmässigaenstakai dag, tillför,seriösa i ställetmindre somsom

ägnadeutsträckningivissa polismänstickprovskontroller. Om större
varukännedom ochskaffa sigocksåskulle de störretillsynensin tid

spåra ochMöjligheternabranscherna.aktuelladekunskap attom
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stöldgods skulle därmed öka.identifiera
finns särskilda poliserantal polismyndigheter där detVid det ringa

intensivt. Kontrollenför tillsynen övervakas handlarnaavdelade mer
tillsynsform både ochdenna aktivarehandlarna blir mergenomav

betydligt effektivaresådan tillsyn allt dömakontinuerlig. En är attav
uppgifterstickprovskontroller. Polismyndigheternasslumpmässigaän
talar förmed hjälp regleringenantalet brott klaratssom upp avom

för uppdagassärskilda poliser avdelade tillsynendet. det finnsDär
begagnathandeln vidfler i anslutning tillnämligen mycket brott än

finns ocksåendast sporadiskt.där kontroll sker Detpolismyndigheter
tillkontroll i högre grad bidrarintensivareanledning attatt anta att en

medbehjälpligapolisens arbetehandlarna underlättar attgenom vara
stöldgods.spåra och identifieraatt

klartföremål får förmodasstulna störreHandeln med avvara
kan förklarasi landet i övrigt. Detstorstäder denomfattning i än är

i storstäderstöldgodsmöjligheterdet finns avsättamed större attatt
förklaringlandsbygden. Enstäder och äri mindre attän annan
medani städerkan ske strängmed stöldgodshandel störreanonymt en
stöldgodshandelbedrivaofta försvårar möjligheternasocial kontroll att

detstädernaframför allt i deocksåpå mindre Det störreärorter. som
begagnathandeln.för tillsynenpoliser avdeladefinns särskilda över

Även detefterlysas saknasallmänt kankontrollintensivare rentom en
På sådanasmåmycketliknande ordningofta skäl för orter.en
handlarnabästsäkert polisensplatser utnyttjas attgenomresurser

skulle visserligen kunnasporadiskt. sägaendast Mankontrolleras att
detplatser därför tillsynnärvarande användsförstörre resurser

mindretillsyn ochintensivbehovfinns att resurserett stort av en
Situationenmindre.tillsynsbehovet ärdäranvänds på platser är
tillsynen inomtillfredsställande. Som det äremellertid inte utnu ser

obefintlig, vilketi detpolismyndigheternamajoriteten närmasteav
delarinomnuvarande regleringendentroligen innebär storaatt av

förhindramöjligheternaeffekt avsätt-haft någonlandet inte att
stöldgods.ningen av
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9.2.7 ökad miljömedvetenhet iEn samhället och åtgärder
på miljöområdet har bidragit till allmänen
uppstramning inom skrotbranschen

verksamheter bedrivs skrothandlareDe med fast handel iärsom av
princip alltid betrakta miljöfarliga verksamheter miljöskydds-iatt som

mening. innebär handlare står delagens Det dessa under tillsynatt av
miljövårdande myndigheterna. dem gäller också det krävsFör att
tillstånd enligt miljöskyddslagen för bedriva vissa verksamheteratt
eller för vidta vissa åtgärder. andra verksamheter eller åtgärderFöratt

aktiviteten anmäls till miljövårdande myndighet.krävs att
framför deponering, mottagningDet allt anläggningar för bl.a.är

särskilt miljöfarligtoch bearbetning material är samt an-somav
exempelvisför omhändertagande kvantiteterläggningar störreav av

verksamheter elleravfall kräver tillstånd. tillståndspliktigaFörsom
omfattande prövning verksamhetenåtgärder skall det ske ärav omen

miljöskyddslagen. Det kantillåtlig enligt bestämmelserna i sägasnog
det gällerdet ställs höga krav på sökandena när presteraattatt

och detilltänkta verksamhetenför tillståndsprövningen.underlag Den
skallbeskrivas.skall Dessutommiljömässiga konsekvenserna denav
ellerförebyggaåtgärder försökanden redovisa bl.a. förslag till att

verksam-till hurförslagavhjälpa olägenheter verksamheten samtav
prövningsförfarandet,kontrolleras. Genom ävenheten skall men

sedanåtgärdervidtagnaställs på redovisningkrav avsomgenom
allmäntförbeviljats, har det skapats incitamenttillstånd väl att rentett

verksamhet.miljöfarligbedriverhos demhöja kompentensen som
skrothandelsverksamhet.för tillståndspliktiginte minstgällerDetta

kräveraktivitetervidtar inte någraskrothandlareflestaDe som
tordehandelfråga fastOm detmiljöskyddslagen. ärtillstånd enligt om

bestämmelser.miljöskyddslagensomfattasdetverksamheten trots av
fårgivetvismyndigheternamiljövårdandedeförutomDet innebär, att

tillståndspliktig,åtgärdellerverksamhet ärkontrollera huruvida enen
fårskrotanläggningartillståndspliktigaickeverksamheti sin mot

godtagbarbl.a.till ståndfåförrad instrumentutnyttja att enen
kanTillsynenmaterial.ochsubstanserhantering olika slagsav

platsmyndigheternamiljövårdandedeexempelvis utföras attgenom
upplysningarolika slagseller begärundersöker olika anläggningar av

innehavaren anläggning.av en
tillämplig endastmiljöskyddslageni avsnittSom 7.4 ärnärrmts

elleregendomfasttill användningenstörningar har anknytning avsom
allmänhetdärför ikanfasta Bestämmelser i den lagenanläggningar.

hanteringuppköparna. Derasinte utnyttjas för tillsyn över av

103



Överväganden begagnathandelnskrot- och SOU 1997:89

andraemellertid kontrolleras med stödkanmiljöskadliga ämnen av
produkter,1985:426 kemiskaförfattningar, såsom lagen om

förordningenfarligt avfall, 1989:9741996:971förordningen om
1268 spillolja.batterier och förordningen 1993:miljöfarliga omom

tillsynsverksamhet i förening medövârdande myndigheternasmiljDe
miljölagstiftningsamhället och skärpt harmiljömedvetenhet iökaden

vidår lagt allt viktskrotbranschen underbidragit till störreatt senare
och återvinnings-hantering det skrotmiljömässigt riktig annataven

mark-branschtidningar ochframför alltmaterial Avtas emot.som
"miljöföre-framställer sigframgår skrotföretagennadsföring att som

förhållningssätt tillsådantuppvisa miljöprofil. Etttag" och vill en
uppdragvid konkurrensockså till fördelmiljön kan attomvara

frånför uppdraggäller inte minstolika slags material. Detomhänderta
framför allt företagbildatsmaterialbolagende s.k. somsom av

Omomfattas producentansvar.produktertillverkar och säljer avsom
godtagbartmiljövårdssynpunktprodukter inte hanterassådana ett ur

olikakan drabbasproducenternai första handdetsätt är avsom
hållas för troligtuppfattning får detutredningenssanktioner. Enligt att

tillskrotbranschen bidrarinomkan skönjasde ökade miljöhänsyn som
skrotmed stuletmedverka i handelhandlarnas intresse attatt av

minskar.
Även efterlevnadensig och tillsynenmiljölagstiftningen i över av

skrot, vilkethanteringen stuletfår förmodas begränsalagstiftningen av
reglering. Ex-särskildbehovminskattalar föri sin etttur enav

miljöförfatt-enligtutrustningkostnader förbör ökadeempelvis som
avhållamaterialochsubstanserhantering olikaförningarna krävs av

handel med skrot.inledafrånmindre seriösadel attpersoneren
intehandlareetableradeåtgärderTillsynsmyndighetemas mot som

följdfå tillocksåmiljöområdet kanbestämmelser attiakttar
varje fallIseriösafrån mindremed skrothandeln personer.saneras

leda tillverksamhetermiljövårdande myndigheternas atttorde de
allmäntmed skrothandeln rent stramas upp.

miljölagstift-förtsUtgångspunkten för det är attresonemang som
denbehovminskattilldenna bidrartillämpningenochningen ett avav

sakensidahandeln med skrot. Enregleringensärskilda avannanav
underlättaskanarbetemyndigheternasmiljövårdandedeär genomatt

skrothandelsför-enligttillsynsverksamhetenochtillståndsprövningen
tillståndsprövningenmedi sambandpolisenOm tarordningen.

därundersöker platsermiljöförvaltningarnalokaladeinitiativ till att
förmöjligheterskrotgârdar skapasanläggasökandena attattavser

på platserbedrivs ärskrothandelförhindrastadiumtidigt att somett
sådan under-medsambandmiljövârdssynpunkt. Iolämpliga enur

lokaladeinformerastidigtdessutomsökandensökning kan av
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miljöförvaltningarna tillämpliga miljöbestärrunelser för verksam-om
heten. Därmed torde riskerna minska för nyetablerade skrothand-att
lare okunnighet hanterar olika slags material på otillåtet sätt.ettav

Efterlevnaden miljölagstiftningen kan också på positivt sättettav
påverkas polisens tillsynsverksamhet enligt skrothandelsför-av
ordningen. Exempelvis kan tänkas handlarna vinnlägger sigatt attom
följa den miljölagstiftning gäller för verksamheten polisensom om
uppsöker dem, det sker i avsikt primärt utföraäven attom annan
tillsyn. För den effekten skall kunna uppnås krävs dock polisensatt att
tillsyn någorlunda aktiv och kontinuerlig. Om så fallet bör deär är
poliser har till uppgift tillsyn skrothandelnutöva över ävenattsom
kunna bilda sig uppfattning bl.a. hur de enskilda skrothandlarnaen om
hanterar det material Särskilt det finns samarbetetas emot. ettsom om
mellan polisen och den lokala miljöförvaltningen kan, bieffektsom en

polisens tillsynsverksamhet, brott eller förseelser olikamotav
miljöförfattningar detta uppdagas.sätt

Utredningens ställningstaganden i9.3

avregleringsfrågorrta

9.3. l Skrothandeln

Vårt förslag: Utredningen föreslår den särskilda regleringenatt
handeln skrot avskaffas den inte med någonmed och ersättsattav

handelsreglering.annan

särskilt regleradfrämsta skälet till handeln med skrot varitDet att
historiskt förekommitsedan lång tid tillbaka detär settatt en

ekonomisk brottslighetomfattande stöldgodshantering och utbredden
mycketutredningen tidigare redovisat talarinom skrotbranschen. Som

början 1980-talet. denför situationen har förbättrats sedan Föratt av
bedrivs från skrotgård eller fast in-handel med skrot annatsom

funnit sådan misskötsamhet iköpsställe har utredningen inte att som
skulledetta sammanhang intresse störreär av numera vara av

omfattning den flesta andra branscher.inom de Denän är upp-
fattningen uppgifter från poliser tillsynvinner stöd bl.a. utövatsomav

flesta polismyndigheter har dethandeln med skrot. Inom de allraöver
missförhållandennämligen inte uppmärksammats några allvarliga

fast handel med skrot.bland de handlare bedriversom
för bedrivaförändringar förutsättningarnaBetydande attav
till de fastaskrothandel den huvudsakliga orsaken atttros vara
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tidigare. Bland deuppfattas skötsarnrnahandlarna änsom mernumera
det krävsförändringar här kan störrenämnas att numerasom avses

ochsåväl material återvinningsmetoderkunskaper tidigareän somom
fordras förför förvärva utrustningkostnaderna attatt att som

återvinningsmaterial har ökat.bearbeta olika slagomhänderta och av
Även skallolika slags material och substansermiljökraven på hur tas

påtagliga förändringen dock denhand har skärpts. Den är attmestom
mindre partier skrot till del hartraditionella handeln med storav

inommellan främst de företagens.k. långtidsavtal störreersatts av
tillverkningsindustrier, kommunersidan och bl.a.skrotbranschen å ena

till förå andra sidan, vilket lettoch tjänsteföretag utrymmet attatt
har minskat.skrothandelsverksamhet i liten skala Sombedriva en

mindre nogräknadehar sannolikt mångakonsekvens förändringarnaav
bedriva handel med skrot.handlare upphört med att

förutspåsbeskrivna utvecklingen, intebakgrund denMot somav
handelnför särskilt regleraframtiden, har huvudmotivetbrytas i att

deTill detta kommerbetydande mån försvagats.med skrot i att
nuvarandedenhandeln med skrotmöjligheter till kontroll somav
litenhåll utnyttjats i endastflesta harregleringen på de om-ger

verksamheten inte hargrund denframför alltfattning, attav
polisresurserförändringNågonprioriterats polisen. mot attav

ihandeln med skrotför tillsynanvändasframdeles kommer överatt
förväntas. kannärvarande kan inte Detförutsträckning änstörre

skrothandeln medfortsatt regleringifrågasättasdärför avom en
stöldgodshanteringdenför motverkaeffektivt medelskulle attettvara

inom branschen.förekommaallt kantrotssom
tillståndsförfarande talarbehållasagdadetFör attetttrotsatt

omsorgsfull ochhåll varitde flestatillståndsprövningpolisens
bedömtsantalringaingående intesamt att ett sompersoner som

prövningsförfarandet kunnatskrothandelbedrivaolämpliga att genom
polismyndigheternassådan verksamhet. Avinledahindras från att

avslås och 20år mellan 15i landet varjeuppgifter framgår detatt
medbedriva handel skrot.tillståndansökningar attom

mindreemellertid varittillsynsverksamhetenharSom sagtsnyss
haråtkommet skrothandel med oärligenanslutning tilleffektiv. iBrott

inom deomfattning, intenågonuppdagas iinte kunnat större ens
förhållandevis aktiv.varitdär tillsynenpolismyndigheterrelativt få

stöldgodsspåramöjligheternadettafrämsta orsaken till ärDen attatt
sådanaundantagsfall finns detsmå. Endast imycketi skrothandeln är

visst skrot. Hargår identifieradetkännetecken på skrotet att att
i princip heltalltid sker, saknasvilketskrotet bearbetats, nästan

skrot.stulet skrot frånpartisärskiljamöjlighet annatettatt t.ex.
hellervanligen inteinköpsnotorskrothandlarnasGranskning ärav
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någon effektiv förmetod kontrollera stulet skrot tagitsatt emotom av
skrothandlarna. frågaI upplysningar intresseärom som nu av
innehåller inköpsnotorna i de flesta fall endast uppgifter vilkenom
metall förvärvet uppgifter kvalitetsklass och vikt. Dessasamtavser om
uppgifter kan knappast användas för spåra stulet skrot.att

Någon effekt på antalet upptäckta stöld- och häleribrottstörre i
anslutning till handeln med skrot har regleringen således inte haft. För

få till stånd effektivare tillsyn har utredningen diskuteratatt en
möjligheten skärpa bestämmelserna bl.a. anteckningsskyldig-attav om
het och handlarnas hantering skrot. skulleMan exempelvismottagetav
kunna tänka sig generell bestämmelse vissa åtgärder inte fåratten om
vidtas beträffande skrot inom viss tid, bestämmelsemottaget en en

varje parti skrot skall hållas avskilt frånatt mottagetsom anger av
skrot under viss tid och bestämmelserna vad skallannat att om som

antecknas på inköpsnotorna utvidgas. Enligt utredningens uppfattning
det emellertid orealistiskt införa regler i betydande månär att som

försvårar möjligheterna för skrothandeln vidta åtgärder medatt
Sådanaskrot. bestämmelser skulle bli ekonomiskt mycketmottaget

betungande för skrotbranschen och skapa betydande konkurrensnack-
delar för svenska skrothandlare i förhållande till utländska. En
utvidgning skrothandlarnas anteckningsskyldighet däremotärav mera
realistisk värdet sådan åtgärd ifrågasättas.kan Vadäven om av en som
då främst åsyftas i författning ålägga handlarna skyldighetär att atten
detaljerat beskriva inköpt skrot. Redan dagsläget finnsi mera
detaljerade föreskrifter handlarnas anteckningsskyldighet RPS:som
kommentar 16 vad framgår förordningen handeläns. som av om
med skrot. Exempelvis föreskrivs koppar och kopparskrot böratt

någotrubriceras varuslagen tråd, lina, plåt, eller övrigt.rörsom av
utforma detaljerade bestämmelser hur inköptAtt skrotännu mera om

skall beskrivas låter sig knappast Några effektiva medel,göra.
förutom förstärkning polisresurserna detta område, för fåatten av
till stånd bättre tillsyn har utredningen således inte kunnat finna.en

omständigheterna tillsynen har varit omfattningDe liten ochatt av
mindre effektiv någon förändringbetydande tillsynen intesamt att av

i framtiden talar, vad tidigareär vänta utöveratt sagtssom om
förändringar fastai brottsutvecklingen inom den handeln och föränd-
ringar branschens struktur, bibehålla någon reglering förmot attav
handeln med skrot.

riktning talar den omständighetenI inte helt obetydligmotsatt att en
brottslighet kunnat konstateras i uppköparledet, dvs. bland handlare

fast inköpsställe för skrot. Det bör dock samtidigt detutan noteras att
endast små tillförsmängder skrot marknaden uppköpar-är som genom

antaletoch uppköpare minskat betydligt under de 15att senastena

107



överväganden skrot- och begagnathandeln SOU 1997:89

åren. Dessutom förutspås uppköpshandeln kommer ytterligareatt att
minska i betydelse under de åren, främst grund dennärmaste attav
fasta skrothandeln förvärva skrot från demsträvar mot att som
"producerar" skrotet, bl.a. förfarandet med långtidsavtal.s.k.genom
Utredningen har diskuterat föreslå kravet tillstånd skallatt att
bibehällas för uppköpama medan den särskilda regleringen skall
avskaffas beträffande den fasta handeln. En sådan ordning, där
tillstândskrav gäller endast för dem bedriver handel fastutansom

försäljningsställe,tillverknings- eller finns för tillfällig försäljning av
kläder, skor och vissa slags livsmedel se lagen l990:1183 om
tillfällig försäljning och förordningen l990:1235 kommunalaom
föreskrifter tillfällig försäljning. Den regleringen främst avseddärom

skydda konsumenternas intressen, vilka intressen inte särskiltäratt
framträdande för skrothandelns del. ordning tillstândskrav förEn med
endast den handel inte bedrivs från fast inköpsställe skulle vidaresom
innebära hinder lika konkurrens marknaden. Dessutomett mot en
torde kontrollmöjligheterna små. uppköpsverksamhetensI naturvara
ligger nämligen köpt skrot relativt omgående vidareförsäljs tillatt en
fast eftersom skrotgårdhandlare uppköpama saknar där skrotet kan
förvaras. identifikationNågon skrot kan misstänkas stuletav som vara

fastakan därför normalt inte ske hos uppköpama och, den handelnom
identifikation fastaavregleras, torde hos de handlare tagit emoten som

endast kunna efter beslutskrot från uppköpare hus-görasen om
bakgrund det sagda med beaktanderannsakan. Mot samt attav av

uppköpshandeln sannolikt kommer minska i omfattning avståratt
förslag särskild reglering endast förutredningen från läggaatt om en

uppköpama.
tänkas handlarnas vetskap regleringens existens ochDet kan att om

särskild misstanke brottslighet har tillpolisen rättatt utanom om
insyn bokföring och tillträde till lokaler allmänt kan hai rentm.m. en

effekt.brottsförebyggande Handlarna torde dock medvetnaäven vara
utnyttjar lagstiftningenpolisen sällan de instrumentatt somom
för flestaerbjuder och risken upptäckt den anledningen deatt av

Regleringens effekter därförhåll relativt liten. brottsavhållande börär
inte överskattas.

oundviklig följd avreglering handeln med skrotEn är attav en av
mindre seriösa tillstândsprövningen kunnatpersoner som genom
avhållas från inleda handel med skrot kommer fritt kunnaatt att

effektenbedriva verksamhet. Den uppkommer dock alltid när en
föremål förbransch varit etableringskontroll avregleras. Det ärsom

bedöma vilka effekter på brottsligheten avregleringvanskligt att en av
få. knappast förutsättashandeln med skrot skulle kunna Det kan att

är tillstånd skulleflertalet de 15-20 varje vägraspersoner somav
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begå brott i anslutning till handeln med skrot tillståndskrav inteom
längre skulle gälla för sådan verksamhet. Ett inte ringa antal personer
har nämligen tillstånd andra skäl de tidigarevägrats visat sigän attav
brottsbenägna. vissEn ökad brottslighet inom skrothanteringen får
dock förutsättas marknadstillträdet fritt.ärom

alla branscher finnsInom det mindre seriösa sigägnarpersoner som
ekonomisk eller brottslighet eller på något sättannatannan som

brister i laglydnad. Likaså finns det inom alla branscher personer
ifrågasättas,vilkas vandel andra skäl kan exempelvis grundav av

de underlåter fullgöra sina skyldigheter vad betalning ochatt att avser
redovisning skatter och avgifter. Regeringen har också uttalat attav
den lägger vikt vid effektiv brottsbekämpning. Bl.a. harstor en
regeringen i skrivelse till riksdagen skr. l994/95z2l7 redovisaten en

förstrategi samhällets samlade åtgärder den ekonomiska brottslig-mot
heten. I skrivelsen rad pågående och planerade åtgärder föranges en

bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Exempelvis uttalas detatt att
öka inslaget vandelsprövning i vissa branscher 36.övervägs s.att av

de brottsförebyggande frågorna skall ökad uppmärksamhetAtt ges
framgår också regeringens direktiv till samtliga kommittéer ochav
särskilda utredare redovisa förslagens konsekvenser för brottslig-att
heten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

meningEnligt utredningens kan vandelsprövning i frågaen om
driva verksamhet i vissa branscheratt ettsom avserpersoner vara

Äveneffektivt medel för förebygga ekonomisk brottslighet.att annan
brottslighet kan på detta motverkas. Den etableringskontrollsätt som

tillstånd för bedriva näring i visskrav bransch innebärett att en
bör dock, enligt utredningens uppfattning, tillgripas endast detom
finns starkt behov sådan kontroll på grund misskötsam-ett attav en av

omfattning.heten bland näringsidkarna betydande Som tidigareär av
utredningen, brottslighetenredovisats har utöver sagtsvar som om

uppköparledet, inte kunnat konstatera några svårare missför-inom
hänsyn främsthållanden inom skrotbranschen. Med därtill samt mot

bakgrund uppköpshandelns begränsade omfattning och betydelse ärav
uppfattningen den särskildautredningen den regleringenattav av

handeln med skrot inte bör bibehållas.
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9.3.2 Bilskrotningsverksamhet

Vårt ställningstagande: Förslaget avreglera handeln med skrotatt
för bedrivamedför vandelsprövningen dem attatt som avser

Utredningen fråganbilskrotning kommer upphöra.att attanser
behållas för bilskrotarna,huruvida vandelsprövning bör aven

beakta, bör behandlas iskäl de utredningen harandra än attsom
för auktori-förestående reglernasamband med den översynen av

sation.

förauktorisation länsstyrelsentidigare krävsSom nämnts attav
förflera förutsättningarverksamhet bilskrotare. Enbedriva attsom av

bedrivasökanden meddelats tillståndauktorisationerhålla är attatt
dock underskrothandelsförordningen,med skrot enligthandel

§bilskrotningsförordningentillstånd behövs 3förutsättning sådantatt
skrotfärdiga bilar handelhandel med1975:348. Eftersom anses vara

lär sådantskrothandelsförordningenimed skrot sätt avsessom
bedrivaförprincip alltid behövastillstånd i attavserpersoner som

omfattning.i någonverksamhet bilskrotare störresom
bilskrotningsförordningenenligtLänsstyrelsens prövning avser

förtillstånd krävssökanden har defrämst kontroll att somaven
skrotbilar kommersäkerställthan harverksamheten, mottagnaattatt

han åsidosätterfinns skäloch det inteslutskrotas att anta attattatt
det gällerlagstiftning. Närmed villkor ellereller handlar i strid

polismyndigheteni första handvandel prövningensökandens görs av
tillskrothandelsförordningen, och har tillståndbestämmelserna ienligt

någon förnyad sådanmeddelats behöver intemed skrothandel
kan auktorisationlänsstyrelsen. Visserligenprövning vägrasgöras av

tillstånd enligtdet finns anledningsökanden anta att ettattom
bilskrotningsför-återkallas 3 § 3skrothandelsförordningen bör

kontroll sökan-krävs visssådan prövningordningen. För en aven
liten betydelsebestämmelsen hapraktiken torde dockdens vandel. I

samband med ellerflesta fall söks iauktorisation i de allraeftersom
enligt skrothan-vandelsprövningpolismyndighetenstid efterkorten

delsförordningen.
med skrotavreglering handelnförslagutredningensOm avom

skerbilskrotarnas vandelden prövninggenomförs kommer som nuav
skrothandelsförordningenprövningsförfarandet enligt attgenom

avregleringeffektenifrågasättas denkanupphöra. Det avav enom
nämligenFrån flera håll har detönskvärd.handeln med skrot är

Kretslopps-bilskrotare.för auktorisationskärpta kravefterlysts av
förtill producentansvar1995:9 "Förslagidelegationen har rapport
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uttjänta bilar i Sverige föreslagit bl.a. all yrkesmässig skrotnings-att
verksamhet, sådan verksamhetäven skrotar fordon, skalltungasom
omfattas auktorisationkravet, auktorisation skall tidsbegränsasattav
till är och säkerhet skall ställas den vill erhållatre att ellerav som
förnya auktorisation. I 1995/96:174 har regeringen, medprop.
anledning Kretsloppsdelegationens uttalat reglernarapport, attav om
auktorisation kan behöva skärpas och regeringen övervägaatt attavser
detta behov s. 20. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att

reglerna för auktorisation.över Uppdraget skall redovisasse senast
den 30 september 1997.

Kretsloppsdelegationens förslag skärpta krav för auktorisation av
bilskrotare bygger framför allt på det i dag finns relativt allvarligaatt

Ävenmiljöproblem vid bilskrotningsanläggningarna. företrädare för
bilskrotningsbranschen utredningen talat med har mångaansett attsom
bilskrotare inte följer de miljöregler gäller. Sedan slutet 1970-som av
talet har antalet auktoriserade bilskrotare fördubblats ochnära nog
uppgick vid årsskiftet 1995/96 till 760. kanDet uppskattas attca ca
40 de skrothandlare har tillstånd till fast handel medprocent av som
skrot enligt skrothandelsförordningen auktoriserade bilskrota-även är

Den uppskattningen bygger på 450 auktoriserade bilskrotareattre. ca
bedriver verksamhet i sådan omfattning det krävs tillstånd föratt
verksamheten enligt skrothandelsförordningen. Från polishåll har
anförts den nyetablering sker inom den fasta skrothandelnatt som
huvudsakligen bilskrotningsverksamhet inte oväsent-samt attavser en
lig del avslagen ansökningar handel med skrotav om avser
bilskrotningsverksamhet.

Det torde inte särskilt vanligt stulet skrot hanteras inomattvara
bilskrotningsbranschen. denAv anledningen finns det inte skäl att
bibehålla krav redbarhet och lämplighet för meddelasett att
auktorisation bilskrotare. Det kan emellertid finnas andra skäl,som
exempelvis konsument- och miljöskyddsintressen, för vandelspröv-en
ning den ansöker auktorisation bilskrotare. Denav som om som nu
aktualiserade frågan bör lämpligen behandlas i samband med regering-

överväganden angående skärpning reglerna auktorisationens en av om
bilskrotare. Utredningen därför inte något förslag be-av ger

stämmelser de regler i bilskrotningsförordningenersätter tassom som
bort följd utredningens avregleringsförslag det gällernärsom en av
skrothandeln.
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begagnademedHandeln9.3.3 varor

uppfattningendenUtredningenVårt ställningstagande: är attav
avskaffasbegagnade kanvissahandeln medreglering varoraven

åt-andrakan tillgodosesregleringensyftet medendast genomom
gärder.

skrotbranschenbeträffandeanförtstidigareskillnad vadTill mot som
intemed begagnadehandelndet gällerutredningenhar när varor

syftehar tillbl.a.reglering,behovetfinnakunnat attatt somav en
skullegods,oärligt åtkommetmöjligheternaförsvåra avsättaatt vara
typisktföremåltillgreppAntalettidigare.mindre i dag settän somav
mindrevarje fall intei ännogräknademindre ärtillavyttras personer

inte minskat.gods harhandeln med begagnattotalaoch dentidigare
bibehållatalaromständigheterfinns dockDet mot att ensom

för-bl.a. detDit hörbegagnadehandeln medreglering varor.av
utnyttjat deomfattningbegränsadendastpolisen ihållandet att

harregleringen. Detskapatstill kontrollmöjligheter genomsom
varitregleringenmed hjälpuppdagatsantalet brottmedfört att avsom

handeln medregleringVärdetdelar landet.i de flestalitet avenavav
kanutgångspunkt ifrågasättas. Mandennakan medbegagnade varor

regleringmedfördelarna uppvägertilltveksamockså ställa sig enom
nödvändig-medregleringbakgrundsärskiltnackdelarna, attmot enav

skyldig-vissahandlarnaåläggerbestämmelserinnehållamåstehet som
Därtill kommerunderkastade.varitskulle haintedeheter annarssom

häleri-uppdagaregleringenhjälpmedmöjligheterpolisens attatt av
begagnademedhandelgrundminskatverksamhet har att varorav

butiker.etableradeiandra platsersker änutsträckningi allt större
behovemellertidfinns detEnligt vad ettantytts av ennysssom

Frånstöldgods.möjligheternaförsvårar avsättareglering attsom
regleringennuvarandeden ärgällandegjortspolisháll har att av

spåra ochkunnamöjligheternaBl.a. harvärde.betydande attattsagts
förutsättning förfallflestagods i de utgöridentifiera stulet atten

ochTillgången till inköpsnotorhäleribrott.stöld- ochklarakunna upp
betydelsefullai detta arbeteuppsöka handlare ärmöjligheterna att

står tillmöjligheterandrasällanför polisen. Detinstrument är som
Exempelvis detstöldgods. ärtill visstnågonför bindabuds att person
fingeravtryck pålämnargärningsmansärskilt vanligtinte att en

bevisningtekniskmed hjälppolisenellerbrottsplatsen att annanav
inbrott.klarar upp

tillbidrarregleringuppfattningen attUtredningen är att somenav
möjligheternabetydelse förstöldgodsoch spåraidentifiera är storav
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klara stöld- och häleribrottslighet. Utredningen ocksåatt upp attanser
nuvarande bestämmelser i ändamålsenligaär och ökadstort att en
tillämpning dem skulle kunna leda till fler uppklarade stöld- ochav
häleribrott. Den statistik Stockholmspolisen tagit fram värdetöversom

det gods spårats återanskaffatsoch under de åren talarsenasteav som
för det. Det emellertid angelägetär regleringen upprätthållsatt genom

aktiv och kontinuerlig tillämpning. I detta fall polisens till-ären
synsverksamhet särskilt värde. Om någon tillsynsverksamhet inteav
förekommer, vilket för närvarande fallet inom inte ringa antalär ett
polismyndigheter, riskerar själva syftet med regleringen förlorat.att
Lagstiftningen kommer då inte ha någon betydelse för möjlig-att
heterna stöldgods endast ha negativa effekter i formavsättaatt utan av

ökad administration för såväl polis handlare.en som
gårDet inte räkna med polisens allmänt skallatt att rentresurser

förstärkas och det tveksamt tillsynenär handeln medöverom
begagnade framtideni kommer prioriteras polisen i störreattvaror av
utsträckning vad fallet i dag. Genomän utredningens förslagärsom

avreglering handeln med skrot kommer dock attom av resurser
frigöras. framdelesDessa bör kunna föranvändas tillsynen över
begagnathandeln. Med dessa ytterligare skulle polisen i störreresurser
utsträckning i kunnadag uppsöka handlare och tillsynen denän över
handel med begagnade inte sker i etablerade butiker skullevaror som
kunna intensifieras. tillfredsställandeEn tillsynsverksamhet skulle på
så kunna vid samtliga polismyndigheten Enligt utred-sätt utövas

mening måste detningens emellertid ställas krav tillsynsverk-större
i storstäderna i landet i övrigt.samheten Som tidigare redovisatsän

sannolikt stöldgodset i de städerna.säljs Detstörre ärmerparten av
poliser fördet där finns särskilda avdelade tillsynenönskvärt att

ordning betydligt effektiv tillsynensådaneftersom än närär meren
polisverksarnhet. Sammabegagnathandeln delutgöröver en av annan

småtillsynsverksamheten mycketförinte uppställaskrav bör orter.
bibehålla nuvarandetalar för denomständighetviktigEn attsom

bokföring och övrigapolisen granskaförregleringen med rätt att
tillmed tillträdesrättverksamheten ochhör tillhandlingar som

gällerbefogenheter detpolisen har sådanalokaler närhandlarnas är att
syftei båda fallen tillbefogenheter harpantbankerna. Dessa att

Begagnathand-uppdaga och förebygga brott.underlätta för polisen att
slaglare utsträckningoch pantbanker i emottar stor avsamma

begagnat föremål hos pantbankerna. Detgods och stulna pantsätts
framstår därför verksamheterna behandlas lika.ändamålsenligt attsom

såOm inte sker kan det föremål framtidentänkas stulna i kommeratt
till begagnathandlare i omfattning eftersom riskenavsättas störreatt

Ävenför upptäckt då skulle mindre föremålenän pantsätts.vara om
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befogenheterskall haför polisenskäl talarpraktiska attatt samma
föremål. Enligt polisenbegagnadesålda ochbådekontrollera pantsatta

inbrottsstöldtillgripits videgendomvanligtdet nämligenär att som en
säljs till olika begagnathandlare.och till viss deltill viss del pantsätts

partier minskar risken föri mindregodsetGenom attavyttraatt
pantbanksföreståndarna misstänker godseteller ärhandlarna att

polisen,nuvarande ordning kanMedoärligen åtkommet. om man
föremål,eller något stuletsåltlyckas spåra den pantsatt genomsom

denne i övrigtkontrollera vadoch inköpsnotorpantböckeriatt
uppdaga brottsålt till begagnathandlarepantbanker ochhospantsatt av

avskaffas förinköpsnotorförfarandet medomfattning. Ombetydande
ske endast be-nämnda kontrollenkan denbegagnathandelns del

mån skullebetydandevilket iharträffande föremål pantsatts,som
brottslighet.omfattandeuppdagamöjligheternaförsvåra att

regleringutredningen densamlad bedömningVid att somanseren
kanavskaffas. Detvidare kanbegagnathandeln inteförgäller utan

står tillregleringfortsattalternativtänkas andraemellertid änatt en
godsoärligt åtkommetmöjligheternaför försvåra avsättabuds attatt

gods. Utredningenefter sådantspaningunderlätta polisensoch
brottsbekämpandebl.a. polisensföljandedärför i detöverväger om

komplette-enbartförutsättningarlikvärdigaarbete kan genom enges
häleri ochtillgreppsbrott,lagstiftningen rörandering annanav

brottslighet.ekonomisk

handelsreglering förlösningartänkbaraAndra än9.3.4 en
regleringens syftentillgodoseatt

funnit någotinteUtredningen harVårt ställningstagande:
begagnathandeln.handelsreglering föralternativ tillrealistiskt en

skall bibehållas.regleringendärförUtredningen attanser

lagstiftningengenomgångöversiktligvidUtredningen har aven
någraföreslåmöjligtfunnit dettillgreppsbrott interörande att

samtidigtverkningsftllla ochlagstiftningenförändringar i den ärsom
ställa.kanrättssäkerhetuppfyller de krav som man

häleribestäm-skärpaemellertid kunnaskullealternativEtt attvara
till handsliggeråtgärd ärbrottsbalken. Den närmastmelsema i som

handelbeivra denstraffrättsligutvidga möjligheterna vägattatt
iyrkesmässigt eller störrestöldgods skerbegagnatmed annarssom

yrkesmässigtmedföraskulle kunnaomfattning. Det att sompersoner
försiktighet mediakttaskullebegagnade störrehandlar med attvaror
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förvärva sådant gods, vilket i sin skulle kunna leda till minskadetur
möjligheter stöldgods.avsättaatt

Genom den år 1980 införda bestämmelsen s.k. näringshäleriom
9 kap. 6 § andra stycket brottsbalken skärptes kraven den isom
bl.a. näringsverksamhet befattning med egendom, i syftetar att
komma till med framför allt den organiseraderätta häleribrottslig-
heten. För för näringshäleri skall kunna utdömas krävs inteatt ansvar

förbrottstyrkt skall föreligga. Det räcker med omständig-att ett att
heterna sådana de objektivt skäligär anledning tillatt sett ger
antagande egendomen frånhänts brott. Sådanaatt annan genom
omständigheter kan exempelvis egendomen särskiltärattvara
stöldbegärlig, mängd egendom utbjuds vid ochatt stor etten samma
tillfälle och den utbjudna egendomen märkt det kanär sättatt att

Ävenmisstänkas den inte tillhör innehavaren. den överlämnandesatt
förhållanden kan tyda på utbjuden egendom inte tillhör honom.att

framgårAv det sagda kriminaliseradedet området redan i dagatt
vittomfattandeså det knappast möjligt kriminaliseraär äratt att

ytterligare beteenden dem i näringsverksamhet eller iav som annars
omfattning befattning med egendom. Utredningenstörre har därförtar

vid inte föreslå någon ytterligare utvidgning ansvarsbe-stannat att av
stämmelserna för häleri.

En åtgärd skulle kunna motverka handeln med stöldgodsantassom
förändra bestämmelserna godtrosförvärv så det blirär att attom

svårare för köpare bli till begagnad egendomägareatten som
förvärvats från någon inte hade överlåta den. Frågan harrätt attsom
relativt nyligen behandlats Godtrosförvärvsutredningen i be-av
tänkandet Godtrosförvärv stöldgods SOU 1995:92. Efterav en
omfattande fördelaranalys respektive nackdelar med bestämmelserav

bygger den bestulnes äganderätt till egendomen skulle beståattsom
någon förvärvathade egendomen i god den s.k.oavsett tro,om annan

vindikationsprincipen, konstaterade utredningen regleratt om
vindikation skulle kunna komma upphov till besvärligaatt ge
gränsdragningsproblem och föranleda omotiverade skillnader frågai

fall utåt sig likartade. Enligt utredningen skullesett terom som en
vindikationsregel inte motverka handeln med stöldgods i större
utsträckning de nuvarande bestämmelserna godtrosförvärv kanän om

och möjligheterna för målsäganden komma till singöra rättantas att
skulle inte heller lösas därigenom. Utredningen föreslog därför inte
något ökat inslag vindikation i bestämmelserna godtrosförvärv.av om
Utredningen föreslog emellertid viss förändring förkriteriernaen av
god avsnitt 8.5.setro

Det har inte under vårt utredningsarbete fram någotkommit som
kullkastar de slutsatser Godtrosförvärvsutredningen drog. Detsom
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föreslå andra,för vår utredningdärför skäl inomsaknas att merramen
godtrosförvärv debestämmelsernaomfattande förändringar änomav

föreslagit.Godtrosförvärvsutredningensom
till uppgift1995:11, bl.a. harBranschsaneringsutredningen Ju som

för ekonomisksärskiltidentifiera branscher är utsattaatt som
har i delbe-för dessa,och föreslå metoderbrottslighet att sanera

1996:172 förprincipskiss SOULicensavgifttänkandet en-
det införsinnebärföreslagittaxibranschen attett system ensom

företag i branschen. Förslagetlicensavgiftschablonbeskattning av
skall redovisa och betalavarje månadskattskyldigeinnebär denatt

för varjelicensavgiftavgifter lägstochskatter motsvarar ensom
avgifterna tillUppgår skatterna ochtaxitrañken.används itaxibil som

Uppgårlicensavgiften betald.högre beloppbelopp ellerdetta ett anses
licensavgift betalasfaktisklicensavgiftens storlek måsteinte tillde en

månatliganår till detbetalningarnasammanlagdaså dein att upp
avgift måsteLicensavgiften dåinbetalningar.kravet är somen

modellenfå drivas. Syftena medverksamheten skall ärförbetalas att
illojaleffekternaskattemoralen, minskaupprätthållabl.a. attatt av

uppbörden. Systemetbeskattningen ochsäkerställaochkonkurrens att
andra branscher.användas ikunnatänkt ävenär att

begagnadelicensavgift för handeln medmedinföraAtt systemett
knappastförsta går detdet sägainte realistiskt. Försig atttervaror

så begagnadedetbransch. Snararehandeln ärden utgör attatt egenen
löshandlar medbranscherde flestasäljs inomköps och somvaror

skullebegagnathandelnlicensavgifter förmedmodellegendom. En
förskattesystemetgenomgripande förändringarinnebärasåledes av

omfattningenandra varierardetdetaljhandeln. Fördelar avstora av
olika slaghandlare säljermellaninte barahandeln stort, avsom

bransch.mellan handlare inomföremålbegagnade ävenutan samma
begagnadefabriksnyamed såvälmånga företaghandlarDessutom som

generellamöjligt bestämmadärför inteframstårDet attsomvaror.
omfatt-Eftersombegagnademedför all handellicensavgifter varor.

enskildadeinomvarierarbegagnathandeln ävenavsevärtningen av
be-branschmöjligt för varjehellertorde det intebranscherna attvara

handlareskulle drabbalicensavgifter detsärskildastämma attutan
någon möjlighetdärför intehårt. Viomsättning oskäligtlitenmed ser

begagnadeför handeln medlicensavgiftmedinföra systematt ett
varor.

alternativnågot realistisktövrigt funnitheller iUtredningen har inte
nuvarande.begagnathandeln denregleringliknandetill somaven
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Tillstânds- registreringskraveller9.4

förVårt ställningstagande: Registreringskravet handel med vissa
behålls i den regleringen.begagnade nyavaror

förhållandenNuvarande

vissa begagnadehandel medtidigare redovisatsSom varorvar
gällande reglering-tillståndsplikt till år 1981. När denunderkastad nu

tillstândsplikten krav påkraftomrâdet trädde i ettersattes aven
handel med vissamyndighet för den driverregistrering hos som

begagnade varor.
flera. SkrothandelsutredningenförändringSkälen för denna var

tillståndstvâng inte kundemedanförde bl.a. att systemet anses
då med begagnade drevsi de fall handeltillfredsställande varor

hadeslag. Detmed handel medtillsammans sammanya varor av
ofullständig,begagnathandelnkontrollenockså visat sig överatt var

tillstândspliktenoch efterlevnadenstorstadsområdena,särskilt i att av
skulle också innebäraregistreringsförfarandebristfällig. Ettvar

inskränkas inäringsfriheten skulle intebyråkrati ochminskad samma
tillstånd.krav Dessutommedomfattning vid systemettsom

bli effektivtregistreringsförfarande kunde änanfördes ettatt ett mer
vissakunde underkastashandlarna dåpå grundtillståndssystem attav

handel ellerlämpliga drivabedömtsföreskrifter de attoavsett somom
inte.

skälVåra

begagnathandelnför regleringentill grundmotiv liggerSamma avsom
Skäleni pantbankslagen.för vissa bestämmelserockså till grundligger

begagnathandlaretillslags godsför detta är avyttrasatt somsamma
oftaoch sådant godshos pantbankernautsträckningi pantsätts attstor

bl.a.pantbankernahar därför vadstöldgods. Polisenkan avservara
gransknings-lokaler ochtillträdesrätt till rörelsensliknandegivits en

beträffandefinns begagnat-rörelsen dehandlingar irätt som somav
tillgrepps-förebygga häleri- ochsyfte uppdaga ochhandeln, allt i att

med begagnademellan handelnfinns alltså vissa likheterbrott. Det
hänsyni pantbankerna. Medverksamhet bedrivsoch den somvaror

finns det skälkonformitet i regelgivningentill intresset övervägaattav
omfatta handelnbörgäller för pantbankernaden ordning ävensomom
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med begagnade varor.
Pantbanksutredningen behandlade bl frågan den tillståndsplikta. om.

sedan gällt förlänge driva pantlånerörelse numera pantbankattsom
skulle med registreringsförfarande eller medersättas friett en
etableringsrätt någon begränsning. Utredningen fann det skulleutan att
medföra orimliga konsekvenser tillståndsplikten medersättaatt en

ordning, särskilt med hänsyn till pantlåneverksamhet ärattannan en
yrkesmässig kreditgivning riktar sig till konsumenter och attsom
tillståndsplikt gäller för sådan ñnansieringsverksamhet SOUannan
1994:61 129. Utredningen menade vidare pantbanksverk-atts.
samhetens beröringspunkter med begagnathandeln inte skulle tillmätas
någon betydelse det gällde polisens behovstörre närutom av
tillträdes- och granskningsrätt. Som motiv bl.a. begagnat-attangavs
handeln och pantbanksverksamheten byggde på två helt skilda
affärsidéer. Utredningens förslag fortsatt tillståndsplikt för attom
driva pantbanksverksamhet godtogs riksdagen 3 § pantbankslagen.av

Vi delar Pantbanksutredningens uppfattning begagnathandelnsatt
likheter pantbanksverksamhetenmed inte kan tillmätas någon större
betydelse i frågan valet mellan tillstånds- och registreringskrav.om
Medan begagnathandeln inriktas köpa in begagnade till såatt varor
lågt pris möjligt för vidareförsäljning, pantbanken inriktadärsom
kreditgivning säkerhet i lösa föremål. Dessutom motiven tillärmot att
reglera bådade verksamheterna endast delvis likartade. väsentligEn
skillnad regleringen pantbankerna bl.a. har till syfteär att attav
skydda låntagare medan det motivet givetvis inte finns förutsatta
regleringen begagnathandeln.av

såväl ändamålsenligtDäremot det praktiskt polisenär attsom ges
i befogenheter i form tillträdes- och gransknings-stort sett samma av

i Fråganverksamheterna. polisens befogenheter emellertidrätt ärom
inte avhängig det vilket etableringskontrollen sker.sättav

skäl för införaEtt tillståndskrav för driva handeltyngre att ett att
med begagnade emellertid sådant förfarande skulleär att ettvaror
innefatta lämplighetsprövning. Därigenom skulle mindre seriösaen
och olämpliga hindras frånkunna etablera sig i branschen.attpersoner
En positiv effekt krav tillstånd sådantärett att ett systemannan av

för sanktionsmöjligheter handlare bryterstörreutrymme motger som
föreskrifter i reglering eller visar sig olämpliga drivamot atten som

handel sedan tillstånd väl beviljats för verksamheten. I därett system
tillstånd krävs kan nämligen handlaren tilldelas varning och i grövre
fall misskötsamhet kan tillståndet återkallas. registrerings-Vid ettav
förfarande står straffendast möjligheterna eller admini-att genom
strativ avgift beivra förseelser föreskrifterna till buds.mot

omfattasEnligt nuvarande ordning endast registrerade handlare av
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gods, till-bl.a. föra anteckningarskyldigheten över mottagetatt
polismyndig-och låtainköpsnotorhandahålla polismyndigheten m.m.

ochverksamheten 3 5lokaler används iundersöka deheten som
innebärbegagnade Dethandel med skrot och varor.lagen attom

sigskyldiga låta registreravisserligenhandlare är att men somsom
föreskrifterna. Polisennämndainte behöver iaktta deunderlåter detta,

registreradeintevad gäller de handlaresaknar således ärsom
följertillträdes- och granskningsrättdenbefogenhet utövaatt avsom

underlåtahandlaresyfte förhindraregleringen. I attattatt att genom
registre-utanför polisens kontroll inrymmerkommerregistrera sig
initiativpåmöjlighet för polismyndighetenringssystemet egetatten

medhandeltredje stycket förordningenhandlare 5 §registrera om
handlarnasådan "tvångsregistrering"Efterbegagnade varor. ären

motsvarandemeddelats.följa de föreskrifter Enskyldiga att som
tillstândskravinföra vidsjälvfallet inte möjligordning är ettatt

iHandlaredå skallprövningsförfarandeeftersom äga ettett somrum.
sökaunderlåtitdedriver verksamhetsådant atttrots attsystem

tillståndtillstånd fått sittansökan ellerfått avslagtillstånd, om
kanövervakning. Detutanför polisenshamnaåterkallat kommer att

handlare.särskilt markant för dessatillsynbehovetförmodas äratt av
tillstånds-därför motverkasreglering kansyftet medSjälva ettaven

tillstånd skullemed kravkommerförfarande. Därtill att ett system
handlare. Enföradministration såväl för polisökadmedföra somen
vandelspröv-seriösmed tillståndförförutsättning är attett system en

fall krävasdet i de flestasådan prövning tordeutförs.ning För enen
medriskpolisens sida. En uppenbarutredning frånvidlyftig ett

polisresurserdel befintligadärförtillståndsförfarande är storatt aven
medanprövningsförfarandetför självaskulle användasområdet

ochtillsyns-särskilt mycket tidskulle kunnapolisen inte ägna
ökadbetonat värdetUtredningen har tidigarespaningsuppgifter. enav

tillståndsförfarandeOmmed begagnadehandelntillsyn över ettvaror.
förslagmed utredningensde ytterligareinförs skulle somresurser,

med skrot,handelnavregleringenfrigöraskommer att avgenom
inteutveckling ärsådantill administration. Enanvändashuvudsakligen

området.målsättning öka tillsynenmedförenlig atten
sådantinföra tillståndskravytterligare skäl ärEtt ettattatt ettmot

etablerings-ochinskränkningar i närings-till ökadeförfarande leder
friheten.

tillståndsförfarandenackdelar medredovisadetillMed hänsyn ett
enkeltmednuvarande ordningendenutredningen ettattanser

handelnföredra föri fortsättningenregistreringsförfarande äräven att
ändringnågondärför inteföreslårUtredningbegagnademed avvaror.

registreringsplikt.bestämmelsernuvarande om
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9.5 Regleringens författningsmässiga utformning

Vårt ställningstagande: Nuvarande ordning med lagen som
bemyndigar regeringen meddela föreskrifter förordningochatt en

de bestämmelserna i regleringen bibehålls.närmaretarsom upp

Nuvarande förhållanden

Tidigare reglerades handeln med skrot och handeln med begagnade
i och författning. Det skedde i formvaror en samma av en gemensam

förordning års förordningsenast 1949 angående handel med skrot,
lump och begagnat gods. Föreskrifter angående tillämpningen av
förordningen fanns i kungörelse senast SFS 1949:725.en

gällandeDet infördes år 1981. Därigenom skapadessystemetnu
dels lag för handeln med skrot och handelnen som var gemensam
med begagnade dels tvâ skilda förordningar; för handelnvaror, en
med skrot och för handeln med begagnade utformadesLagenen varor.

bemyndigandelag. regeringen förDen handeln medrätt attsom en ger
begagnade föreskriva sådan handel i den omfattningattvaror som-
regeringen bestämmer skall underkastad registrering hosvara-
myndighet. också regeringen eller den myndighetLagen ger som-
regeringen bestämmer beträffande den registrerad,rätt äratt, som-
meddela föreskrifter skyldighet föra anteckningaratt mottagetom om
gods skyldigheter lämna uppgifter gods tillsamt att mottagetom
myndighet. Regeringen meddela föreskrifter.andraäven rätt attges

innehåller dessutom vissa bestämmelser tillträdes-Lagen polisensom
och granskningsrätt ansvarsbestämmelser. De be-närmaresamt

avseende handeln istämmelserna med begagnade dentasvaror upp
förordning begagnathandeln.rörsom

huvudsakliga skälen till konstruktionen dels vissa delarDe attvar
regleringen krävde lagform, dels det ansågs ändamålsenligtatt attav

regeringen efter hand skulle kunna vidta vissa justeringar deav
förhållandevis detaljerade bestämmelserna nödvändiga försom var
regleringens genomförande. Exempelvis borde förändringar de slagav

omfattas regleringen riksdagenskunna ske utanav varor som av
medverkan prop. 1980/81:3 13-17.s.
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Våra skäl

Utredningen föreslår inte några sådana ändringar regleringenav av
handeln med begagnade kravet lagform i framtiden kanattvaror
undvaras. Alternativen därför antingen i särskild lag regleraär att en
handeln med begagnade eller bibehålla den nuvarande teknikenvaror

i lag bemyndiga regeringen meddela föreskrifter, vilkaatt att tas upp
i särskild förordning. Alltjämt gäller det krävs relativt detalje-atten
rade bestämmelser för få till stånd verkningsfull reglering. Somatt en
anförts i motiven till den nuvarande regleringen kan sådana be-

behöva jämkas frånstämmelser tid till Ofta det sigrörannan. om
mindre justeringar exempelvis till följd förändringar i andraav
författningar. kan emellertid också gälla bl.a. ändringarDet harsom
sin grund i uppdagade tillärnpningssvårigheter eller ändringar som

skiftningarföranleds inom begagnathandeln. Enligt utredningensav
uppfattning framstår det ändamålsenligt sådana förändringarattsom

genomföraskan frågorna behöver underställas riksdagen.utan att
Utredningen förordar därför det nuvarande med lagatt systemet en

bemyndigar regeringen föreskrifter förordningmeddela ochattsom en
de bestämmelserna handeln med begagnadenärmaretarsom upp om

bibehålls.varor

Regleringens9.6 struktur

Vårt ställningstagande: Utredningen föreslår inte någon mer
genomgripande förändring den nuvarande regleringens struk-av
tur.

Våra skäl

förslagde följande avsnitten kommer utredningen påI att presentera
reglering för begagnathandeln.detaljerade bestämmelser i framtidaen

framhållas utredningen inte föreslår någraRedan här bör emellertid att
omfattande förändringar i förhållande till den nuvarande regleringen,
främst på grund polismyndigheterna den nuvarandeansettatt attav

för sitt syfte och det inte finnsregleringen i ändamålsenligärstort att
månganågra avgörande brister i den. regleringen håll inte varitAtt

så effektiv förväntats enligt polismyndigheterna inte hänföraär attsom
till regleringen i sig till polismyndigheterna, huvudsakligen påutan att
grund minskade inte kunnat prioritera kontrollen och till-av resurser,
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begagnathandeln. har medfört polisen i endast litenDetöver attsynen
omfattning utnyttjat de instrument skapats regleringen.som genom

omständighet legat till för utredningensEn grundsomannan
förändringställningstagande inte föreslå någon genomgripandeatt mer

genomgångregleringens struktur utredningen, vidär attav en av
utländsk lagstiftning omrâdet, inte kunnat finna något system som
kan tänkas effektivt det svenska och samtidigt äränvara mer som

framhållasförenligt med vår rättstradition. I sammanhanget bör att
övriga nordiska länders regleringar mycket lika den svenska, vilketär

för förändra den svenskaenligt utredningen skäl inteär ett att
omfattning.regleringen i alltför stor

följande avsnitten kommer utformas genomgångDe att avsom en
varitdetaljbestårmnelserna i den nuvarande regleringen. Strävan har

ibestämmelserna till rådande förhållanden, delsdelsatt anpassa nu
och bestämmelsermöjligaste mån förenkla regleringen utmönstra som

för polisens tillsyns- och spaningsarbete.inte nödvändigaär
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10 Regleringens
tillämpningsområde

10.1 Begagnade varor

Vårt förslag: Regleringen föreslås i fortsättningenäven vara
tillämplig begagnade föremål, obrukade föremålävenmen

bjuds privatpersoner till handlare. Vissa konstföremâlutsom av
betraktas begagnade de tidigare varit föremål för handel.som om

Handel med bevis pantsättning pantsedlar bör inte längreom
omfattas regleringen.av

Nuvarande förhållanden

Den nuvarande regleringen huvudsakligen tillämpligär handel med
begagnade vissa angivna slag. Med begagnadenärmarevaror av varor
får vanligen förstås tidigare har brukats. Det emellertidärvaror som
inte endast tidigare brukade föremål till begagnathand-avyttrassom
lare. Varor tillgripits från tillverkningsindustri och detaljhandelsom

oftast inte använda.är För handel med stulna sådana skallatt varor
omfattas bestämmelserna i förordningen handel med begagnadeav om

har det i förordningen tagits in bestämmelsevaror atten som anger en
obrukad skall begagnad den utbjuds icke yrkes-vara anses som om
mässigt till den bedriver handel enligt förordningen 2 § sistasom
stycket. Med begagnade likställs bevis pantsättningvaror om av
sådana första3 § stycket.varor

Bland de begagnade omfattas den nuvarande förord-varor som av
ningen ingår alster bildkonst konstalster glas, porslin ochsamtav av

keramik. Från polishåll har påtalats flertal konsthandlareatt ettannan
registrera sig under åberopandevägrat de de handlar medattav varor

inte begagnade.är att anse som
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Våra skäl

fortsättningsvisbör regleringenuppfattningutredningens ävenEnligt
förhållerVisserligenbegagnade.medhandelninriktas ärvaror som

med stulnaomfattande handelså det skersäkerligendet sig att en
torde sådanautredningen erfaritEnligt vadföremål.fabriksnya

därförprivatpersoner. Dethuvudsakligen ärföremål avyttas av
beträffandekunna tillämpasalltjämt börbetydelsefullt regleringenatt

Medprivatpersoner.föremålobrukadestulna avyttras enavsom
stöldgodshandel med kommaomfattandeskulleordning enannan

tillämpnings-betydandeskullekontroll. Dessutomutanför polisens
heltdet inte alltid kanhänsyn tilluppkomma medsvårigheter att anses

bestämmelsenOmtidigare har använts.enkelt bedömaatt om en vara
utbjuds ickebegagnade deskallobrukadeatt omsomansesvaror

räkna medfårbegagnathandlare bort, ävenyrkesmässigt till tas man
föreskrifteriaktta meddeladeunderlåterhandlarevissa att genomatt

begagnade. Motintede tagitföremål ärpåstå de emotattatt som
berördadenföreslår utredningensagdadetbakgrund att nuav

behålls.bestämmelsen
någravållar intebegagnadehuvudsakiregleringenAtt varoravser

nuvarandedende varuslagde flestadet gällerproblem när somav
påtalatspå. undantag,tillämplig Ettförordningen är av ensom

sigvara" lämparbegagnadbeteckningenpolismyndighet, är att
naturligtinteframstårkonstföremâl. Detväl för vissa attmindre som

glaskonstalstertavla ellerexempelvisbenärrma ett ensomaven
tvivelsmål närockså uppkommakanbegagnad Det ettomvara.

harSombegagnat. nämntsblir betraktakonstföremâl att ovansom
vid tillämpningenför polisensvårighetervissainneburituttrycket av

förordningen.nuvarandeden
Skrothan-årsuppmärksammades 1974problemetredovisadeDet av

betänkade Dsutredningensspecialmotiveringen tilldelsutredning. I
förstakonstnären/upphovsmannenanfördes225 närH 1978:5 atts.

konstsalonggalleri,själv ellersitt alstersäljergången ett engenom
verketförordningenutanförombud faller alstreteller oavsettannat om

sakochtid sedanframställt för långellernyproducerat attär samma
Enligtdödsbo.upphovsmannensverketgäller avyttras avom

avyttradesellergång det såldesalstret annatutredningen nästavar
mening.förordningensibegagnatsätt att anse som

utredningenutvecklaskommernedan attSom närmare att anser
regleringensfalla underfortsättningsvis börkonstföremâlvissa även

reglering-tillämpningenkelförmån förTilltillämpningsområde. aven
kunna bedömasmening,förordningenskonstföremâl, ibör somen

föremålandraskedeungefärligen närbegagnade i somsamma
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tidigare Skrothandelsutredningensbetraktas begagnade. Densom
väl med sådant betraktelsesått.ståndpunkt stämmer överens ett

därför Skrothandelsutredningens uppfattning iUtredningen delar
undvika tveksamhet förordningensavgränsningsfrågan. För näratt om

handel med konstföremålbestämmelser tillämpligaär anser
förordningen bör förtydligas i detta avseende.utredningen att

års förordning angående handel med skrot,förarbetena inför 1949I
f.gods bl.a. SOU 1947:22 69 anfördes detoch begagnatlump atts.

relativt omfattande yrkesmässig handelstäderna bedrevsi de större en
handeln inte kunde betraktas sundpantsedlar. Eftersom denmed som

för de sakkunnigas uppdragdå det inte låg inomoch attramen
tillämpningsområdeverksamheten föreslogs regleringensförbjuda att

fall dåpå den kom omfattaåtminstone borde utvidgas sätt attatt
föremålyrkesmässigt handlar med pantsedlar somsom avserpersoner

sådanFörordningen kom innehållaomfattas regleringen. att enav
motivering fördes tillnågonbestämmelse, övernärmareutansom

års förordning.1981
pantsedlar avseende begagnadeupplyst handel medPolisen har att

Endast i något fall har de poliserförekommerknappast numera.varor
sådan verksamhet och då har dettalat medutredningen stöttsom

yrkesmäs-verksamhet kan betraktassig någoninte rört somsomom
behandlade bestämmelsenvärdet denhar ocksåsig. Det ärsagts att av

polisen tillgång till anteckningar avseendei och med harbegränsat att
pantbok skall finnasaktuellt föremål i densåväl pantsättare somsom

anförda föreslår utredningenpantbanken. bakgrund dethos Mot attav
omfattas regleringen.pantsedlar inte längre börhandel med av

med begreppetmån undvika definitionsproblemeni någonFör att
föreslå lagstiftningenutredningenbegagnade har övervägt att attvaror

andrahandsförsäljning. sådantillämplig Enskalli stället vara
vilkenutsträckning kunna klargöraförändring skulle i viss typ av

träffa. främst skäl haravsedd Avhandel regleringen är treattsom
föreslå sådanför inte någonemellertidutredningen stannat att

begagnade iförsta har uttrycketförändring. det använtsFör varor
ochi viss mån inarbetatunder lång tid. Begreppetlagstiftningen är att

begreppsförvirring. detkunna skapa Förnomenklatur skullebyta
ieller liknande uttryckbenämningen begagnadeandra används varor

brugtelagstiftning. Danmark användsnordiska länders 1övriga
i brukte ochFinland begagnade varor" och Norgegenstande, i

begagnade itredje används begreppetting". detkasserte För varor
lagstiftningen finnsmervärdesskattelagstiftningen. l den även en

kap. 4§med begagnade 9vaddefinition varor asom avsesav
vilken i kanmervärdesskattelagen 1994:200 sägas stämmastort

enligt den behandlade regleringen.med tillämpningenöverens nu
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10.2 Handel

Vårt förslag: Utöver vad gäller i dag skall regleringensom
omfatta för omarbetning.även tas emotvaror som

förhållandenNuvarande

nuvarande förordningen tillämplig på yrkesmässig handel medDen är
begagnade Med handel i allmänhet inköp ochvissa varor. avses

Något mellan inköp och försäljning krävsförsäljning. direkt samband
för handel skall föreligga. Inköp kan ske på ställe ochinte ettatt anses

Ävenförsäljning på RPS:s kommentar 23. s.k. in-ett annat s.
byteshandel, dvs. vederlag vid försäljningnär emottasvaror som av

betrakta handel i förordningens mening prop.är attnya varor, som
24.1980/81:3 s.

auktionsförsäljningförordningen uttryckligen ochI attanges annan
endastliknande försäljning handel. Härmedär att anse som avses

vidare undantag förfrivilliga lösöreauktioner. Förordningen ingetgör
sker via annonsering och telefonför-marknadshandel eller handel som

omfattas regleringensäljning. Om sådan handel avser varor som av
yrkesmässig den underkastadoch handeln betraktaär äratt som

bestämmelser.förordningens
fördäremot inte föreligga lämnas inHandel när en varaanses

RPS:seller omarbete och sedan återlämnas till inlärrmarenreparation
24.kommentar s.

särskilt reglerad i pantbankslagenPantbanksverksamhet är
omfattas därför inte förordningens bestämmelser.1995: 1000 och av

huvudsakliga verksamhetvid sidan sinden mån pantbankernaI av
förvärvats från håll,handel begagnadedriver med ärannatvaror som

handel medunderkastad regleringenden verksamhetsgrenen av
härför övrigt uppfyllda.förutsättningarna ibegagnade ärvaror om

Våra skäl

handeln medregleringen sikte självaNuvarande ordning, att tar
tillfredsställande. har endastbegagnade får i Detstort ansesvaror,

regleraönskemål i detta sammanhangframförts specifiktett attom
begagnade föremål. Vadhantering äräven attavsesav somannan

omarbetningframfört önskemål s.knågra polismyndigheter attom
omfattas regleringen.skall av
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har därvid påpekatsDet det blivit allt vanligare stulna guld-att att
. silverföremål,och i stället för lämnas till begagnat-att avyttras, en

handlare för denne skall tillverka föremål godset. I delatt nya av en
fall betalar kunden kontant för det arbete handlaren utför. I andrasom
fall får handlaren ersättning behålla viss del den inlämnadesom en av
metallen. Eftersom tagits för omarbetning inte falleremotvaror som

förordningensunder tillämpningsområde saknas skyldighet för
förahandlarna bl.a. anteckningar på inköpsnotor och iakttaatt

bestämmelsen inte får lämnas eller bearbetas förränatt utom varor
efter månad, vilket medför polisens möjligheter spåraatt atten en
sådan små. dessutomHar hunnit omarbetas saknas iärvara varan
praktiken möjligheter identifiera den.att

har också gjorts gällande förfarandet förDet används kringgåatt att
förordningens bestämmelser. Exempelvis har det påståtts det finnsatt
handlare de misstänker visst gods oärligt åtkommet,när ärattsom,
själva föreslår kunden skall lämna in förgodset omarbetning, föratt

efter omarbetningensedan köpa kunden. Handlaren skallatt varan av
då inte behöva iaktta förränbestämmelserna i regleringen alla känne-

utplånade identifikationtecken och omöjlig.är ären
redovisade problemen med omarbetning bör inteDe överdrivas.

Enligt vad upplysts utredningen det endast fåtal handlareär ettsom
missbrukar regleringen på Polisenssätt nämnts.som som nyss

godsspaningsarbete skulle dock i någon mån underlättas attav
föremål förregleringen tillämplig ocksågörs tas emotsom

sådan utvidgning medföraomarbetning. En torde endast obetydligtett
för handlarna och det framstår naturligt dennamerarbete attsom

hantering, innebär godsets kännetecken utplânas, omfattasattsom av
föreskrifterna. Utredningen föreslår därför det i förordningen införsatt

bestämmelse med innebörd mottagande för omarbet-att varoren av
ning eller liknande bearbetning likställs med handel. bör dockDet

sådanbetonas avsikten med bestämmelse inte regleringenäratt atten
bli tillämplig på in till handlare förskall lämnasvaror som en

Självfallet gäller vid omarbetning de allmännareparation. även
får föreskriva i enskilda fall medgereglerna polismyndigheten elleratt

dispens från kontrollföreskrifterna.
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Yrkesmässighet10.3

skall drivashandelnVårt ställningstagande: Kravet att
behålls.för omfattas regleringenyrkesmässigt att av

förhållandenNuvarande

yrkesmässig fordrasbetecknasskall kunnahandelFör attatt som
varaktighet. Vanligenomfattning ochhar vissverksamheten en

vinst- ellerden bedrivs iyrkesmässig verksamhetutmärks attav
förutsättning för yrkes-någonförvärvssyfte detta inte äräven om

privaträttsligdrivs iinte verksamhetenkrävs hellermässighet. Det att
form.

Våra skäl

föryrkesmässigtskall drivashandelnkravetEnligt polisen utgör att
vid tillsynenproblem överbetydandeomfattas regleringen ettatt av

beskrivitstidigarebutiker. Somi etableradeinte skerden handel som
betydandeoch det krävsökat i omfattninghandeln habedöms den

för bedömafå tillräckligt underlagpolisresurser för attatt personerom
annonseringvialoppmarknader ellerexempelvis påsäljer föremålsom

registreringsskyl-sådan omfattninghandel ii olika tidningar driver att
dessutomsig fallet krävsså visardighet föreligger. Om resurservara

tillsynensyfte underlättaIför själva kontrollen attvarorna.av
polismyndighetenspå sin tidSkrothandelsutredningenföreslog att

registreradeomfatta, förutomskullegranskningsrätttillträdes- och
registreringspliktig handelkunde drivadenhandlare, även antassom

avvisadesFörslagetregistrerad.med begagnade attutan varavaror
13.2i avsnittUtredningen kommer1980/81:3 13.emellertid prop. s.

på frågan.redovisa sinatt syn
föralternativa tillvägagångssättvissaUtredningen har övervägt att

handeln. Etticke reguljäradentillsynunderlätta polisens över
skulleyrkesmässighet. Detavskaffa kravetalternativ skulle attvara
skulleföremålvissa begagnadehandel medallemellertid innebära att

enstakaoch försäljninginköpregleringen, dvs.omfattas även avav
ogenomförbar.framstårregleringomfattandeföremål. såEn som

för-flertal andraianvänds dessutomyrkesmässigUttrycket ett
karaktär. Somnåringsrättsligliknandenågorlundafattningar harsom
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exempel kan lagen 1990:1183 tillfällignämnas försäljning ochom
lagen 1966:742 hotell- och pensionatrörelse. Kravet attom
handeln skall drivas yrkesmässigt för omfattas regleringen böratt av
därför kvarstå.

För yrkesmässighet bör, liksom i andra författningar liknandeav
karaktär, krävas verksamheten har viss omfattning och varaktig-att en
het. Något krav verksamheten skall drivas i vinst- elleratt
förvärvssyfte bör dock inte ställas Inte heller bör det fordras attupp.
handeln med begagnade huvudsysselsättningen för denutgörvaror
berörde.

handel begagnadeDen med sker från fast försäljnings-varor som
ställe torde i princip alltid betrakta yrkesmässig handel.attvara som
Som utredningen tidigare påtalat det inte lika enkelt bedömaär att om
handel sker från eller mindre tillfälliga försäljningsställen ärsom mer
yrkesmässig. Detsamma gäller för försäljning varor genomav

i dagstidningar och särskilda annonstidningar. någon vidOmannonser
enstaka tillfälle säljer begagnade föremål på exempelvisett torg,

loppmarknader någoteller icke fast försäljningsställe kanannat
givetvis verksamheten inte betraktas såvida inteyrkesmässig,som
antalet bjuds Vidtill försäljning synnerligenärut stort.varor som
återkommande försäljningar tillkan antalet tillfällen då bjuds utvaror
försäljning varaktig-tjäna utgångspunkt för bedömningensom en av
hetskravet. detta avgränsningI sammanhang kan lämplig attvaraen

bjuderhandeln betrakta yrkesmässigär utatt som samma personom
till försäljning år.vid tiotal tillfällenettvaror per

tillämplig,Vidare bör krävas, för skallregleringen attatt vara
yrkes-handeln med regleringenjust de omfattas ärvaror avsom
drivervisserligenmässig. innebär bl.a. handlareDet att somen

enstakanågotendast vidyrkesmässig handel med andra menvaror
omfattastillfälle handlar med sådana begagnade avvaror som

regleringen inte registreringspliktig.är
ickedentillsynför polisensEtt alternativ underlätta överannat att

polis-utvidgaförslagetmedreguljära handeln återkommaär attatt
ickeomfattatill ävenmyndighetens tillträdes- och granskningsrätt att

avvisaravsnitt 13.2redovisas iregistrerade handlare. Som närmare
utredningen den åtgärden.även

framkomlignågonövrigt funnit vägUtredningen har inte heller i
handelför med tillsynen denöverbrygga polisens svårigheter överatt

etablerade butiker.med begagnade inte sker ivaror som
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10.4 Varuslag skall omfattassom av

regleringen

Vårt förslag: Regleringen skall tillämplig handel medvara
begagnadevissa uppräknade varor.
urvalet i lämpligt. DockDet nuvarande börstortav varor anses

utgå och andra föras till uppräkningen.vissa Varuslag
återinföra skyldigheten förOm riksdagen väljer inte ägareatt

för registrering fritidsbåtartill fritidsbåtar anmäla båtarna böratt
tillföras uppräkningen.

förhållandenNuvarande

för omfattasavsnitt har redogjorts de VaruslagI 2.4 närmare som av
regleringen.

Våra skäl

regleringenstill nuvarande med begränsaalternativ detEtt systemet att
låta regleringentill vissa angivnatillämplighet är attvarugrupper

någon inskränkning. sådansamtliga begagnade Enomfatta utanvaror
polismyndigheter. denna lösninghar föreslagits några Förordning av

förändras exempelvislagstiftningen inte behövertalar bl.a. näratt
ökar eller minskar.stöldbegärligheten beträffande vissa varor

förfarande.nackdelar med sådantemellertid betydandeDet finns ett
skulle komma ökaregistreringspliktiga handlareAntalet avsevärtatt

bestående iadministration för polisen bl.a.förorsaka ökadoch
Likasåverkligen registrerade.samtliga handlarekontroll ärattav

för informera handlarna be-polisresurserskulle attstora om
finnsbakgrund det sagdaför registerföring. Motstämmelserna samt av

därbetjänt ordningifrågasätta polisendet skäl äratt av enom
Sannoliktbegränsades till vissaregistreringsplikten inte varugrupper.
stöldgodsmed spåra och identifieraockså polisens arbeteskulle att

administrativatillbaka för detsådan ordning få ståmed renten
utredningen önskvärd.bedömer intearbetet. utvecklingenDen som

blihandlare i dag skulleantalTill detta kommer änstörreatt ett
fårvilket verksamhetendet påunderkastade inskränkningar i sätt

Beträffande mångaföreskrifter liggetid.exempelvisutövas, omgenom
föreskrifter inte fylla någon funktion.sådanabegagnade skullevaror

behålls.därför det nuvarandeUtredningen förordar att systemet
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Vid urvalet skall omfattas regleringen har utred-av varor som av
ningen tagit hänsyn till i huvudsak faktorer. För det första hartre
stöldbegärligheten hos olika beaktats. För det andra har hänsynvaror
tagits till i vilken omfattning förekommer i handeln, och förvarorna
det tredje har möjligheterna identifiera och administreraatt attvarorna

meningsfull kontroll utgjort omständigheter påverkat urvaleten som
I sammanhanget bör framhållas utredningen eftersträvatattav varor.

restriktivitet i fråga antaletom varugrupper.
flestaDe de räknas i 2 § förordningen handelav varor som upp om

med begagnade har utredningen bedömt uppfylla devaror ovan
nämnda kriterierna. Några förändringarstörre i varuslagen har
utredningen därför inte funnit skäl föreslå. Några äratt varor
emellertid inte lika attraktiva andrahandsmarknaden för 15 ârsom
sedan och därför inte heller särskilt stöldbegärliga. Sådana börvaror
därför inte omfattas framtida reglering. Till sådana hörav en varor
symaskiner, skrivmaskiner, räknemaskiner, pälsverk, projektorer och
föremål nysilver. Utredningen har inte heller funnit packboxarattav
till biltakräcken tillhör den kategori specielltärav varor som
stöldbegärliga. Packboxar bör därför inte heller omfattas av en
framtida reglering.

Enligt uppgifter från polisen har antalet datorstölder ökat markant
under de åren. Vid dessa stölder lämnas i allt utsträck-störresenaste
ning själva datorhöljet kvar medan komponenter i datorer och kring-
utrustning tillgrips. Det kan skrivare, modem, cd-romenheter,vara
datadisketter, hårddiskar, bildskärmar och dataspel.

finns ocksåDet ökade möjligheter identifiera stulnaattnumera
datorer. Elektronikförbundet har i samarbete med Svenska Stöld-
skyddsföreningen och företag tagit fram för stöldskydds-ett ett system
märkning datorer. Märkningen sker såväl synligt i själva dator-av
höljet osynligt i datorns hårddisk. Varje dator åsätts visstettsom

finns tillgängligt i centralt register innehållande bl.a.ettnummer som
uppgifter till datorn. För utplåna denär ägare attom vem som
osynliga märkningen krävs det mycket goda kunskaper i dataprogram-
mering. Avsikten polis och tull märkningen relativtär att genom
enkelt skall kunna identifiera stulna datorer eller datordelar.

Med hänsyn till datorstöldernas förändrade karaktär bör inte enbart
datorerna komponenter och kringutrustning till datorerävenutan

Ävenomfattas regleringen. telefaxapparater har visat sig mycketav
stöldbegärliga och möjliga identifiera. Utredningen därföratt attanser
de bör omfattas regleringen.av

Från sjöpolisen har framförts önskemål fritidsbåtar skallattom
tillföras uppräkningen i förordningen. Tidigare fanns skyldighet fören
alla till fritidsbåtar med längd femägare minst eller medmeteren av
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effekt tio kilowatt registrera båten iöversteg ettmotor attvarsen
1987:773 fritidsbâtregister. Underobligatoriskt register lagen om

avskaffades det obligatoriska registret. stället inrättadesår 1992 I ett
förs Svenska Stöldskyddsföreningen. Underfrivilligt register som av

framförts önskemål återinrätta det obligatoris-tid har det attsenare om
Frågan Utredningen fritidsbåts-fritidsbåtregistret. harka utretts av om

betänkan-trafikens kostnadsansvar Utredningen överlämnade sittm.m.
DäriFritidsbåten och Samhället i december 1996 SOU 1996: 170.de

âterinföras.obligatoriska fritidsbâtsregistret skulleföreslogs detatt
avskaffades är 1992 fanns det enligtdet obligatoriska registretNär

båtar registrerade. Antalet registreringspliktigautredningen 270 000ca
frivilliga000. Stöldskyddsföreningens registerbåtar 300 om-cavar

kriminalstatistiken framgårår 150 000 båtar.fattade 1995 Av attca
000 fritidsbåtar stulna. Enligt sjöpolisendet varje år anmäls drygt 4

och 40 dessa.återfinns mellan 30 procent av
genomförs de allranyssnämnda utredningsförslaget kommerOm det

storlek registrerade.flesta fritidsbåtar har viss Detattsom en vara
märkta med viss kod skallinnebär de kommer attatt varavara en som

sannolikhet innehållaväl synlig. Registret kommer med stor att
utförlig beskrivninguppgifter fritidsbåtarnas ägare samt avenom
finns för registreringkommer likna detbåtarna. Systemet att avsom

obligatorisk märkningkan goda grunderbilar. Det antas att aven
offentligt leder tillkopplad till registerfritidsbåtar är attettsom

vid sinamed fritidsbåtar iakttar försiktighethandlar storpersoner som
kontrollera dels ägarförhållanden,förvärv. Med ökade möjligheter att

båt också kraven pådels märkningen ökar köparna. Deträttatt avser
båtförvärvare med framgång hävdablir alltså svårare för att att enen

han underlåtit undersöka säljarensförvärvats i god atttro om om
fritidsbåtsregistret.med de framgåruppgifter överensstämmer som av

stulnatorde möjligheternakonsekvens dettaSom avyttraattaven
obligatorisktEnligt vår uppfattningfritidsbåtar minska betydligt. är ett

stöld- ochtillräcklig åtgärd för motverkafritidsbåtsregister atten
område.häleribrott detta

âterinrättas finns det skälSkulle däremot sådant register inte attett
medfritidsbåtar omfattas regleringen handelnlåta begagnade överav

begagnade varor.
ihittills har polismyndigheternaUtöver vad kommenteratssom

vissa skallutredningens frågor föreslagit andraatt varorsvaren
polismyndigheter/polisområden haromfattas regleringen. Fleraav

skall tillförasmöbler och s.k. äktaföreslagit antika mattoratt
uppräkningen i 2

för utredningenföreträdare för antikhandeln harSåväl polis som
i omfattning. harantika möbler har tilltagit Dettastölderuppgett att av
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förklarats med nyvaknat intresse hos allmänheten för antikaett
föremål, vilket lett till högre priser. har framförDet det alltsagts att

stölder allmogeföremâl ökat. Huvudskäletär tros attav som vara
sådana föremål enkelt oftarelativt kan och de saknaravyttras att

identifieringsärskilda kännetecken möjlig. För minskagör attsom en
föremålen förändras,risken för upptäckt kan dessutom exempelvis

avlutning, värdet minskar i särskilt hög utsträckning.utan attgenom
värdefulla oftadet däremot gäller mycket antikviteter finnsNär

kännetecken, exempelvis stämplar eller görgravyrer, som en
föridentifikation möjlig. Risken upptäckt därför stulnaär stor om

föremål till handlarna. Om märkningarna avlägsnasmärkta avyttras
föremålens utseende förändras något minskareller sättannat

föremålen drastiskt i värde. Handeln bedömer vidare relativtatt en
värdefulla antika möbler stjäls förshög andel de mycket utav som ur

ilandet.
gäller s.k. äkta kan utredningen konstateraNär det sedan attmattor

identiñkationsmöjligheterna mycket små.är
antikahänsyn till svårigheterna identifiera de slagMed att av

avstårmöbler stjäls i utsträckning och äktastörst mattor ut-som
från föreslå skall omfattas regleringen.redningen att att varorna av

stöldbegärligaAndra varuslag polisen bedömts särskiltsom somav
CD-skivor, golfutrustning och i viss mån dykutrustning. Somävenär

föreslår utredningen inskränkningframgår avsnitt 12.1närmare enav
regleringen.de skyldigheter åvilar handlarna enligt Närmaresomav

föreskrifterna förföreslår utredningen de speciellabestämt att
för begagnade hari princip skall gälla endasthandlarna ettvaror som

kronor. fråga före-uppenbarligen inte understiger 500 Ivärde omsom
alltså inte några in-ligger under den behövermål värde gränsenvars

tillämpligaFöreskrifterna liggetid inte hellerköpsnotor fyllas ärom
uppställs Eftersom begagnad CD-något legitimationskrav inte.och en

kronor och därmed inte kommerskiva knappast kan värd 500 attvara
kontrollbestärmnelserna i regleringen bör de inte medomfattas tasav

i uppräkning.en
dykutrustning identiñkations-golfutrustning ochNär det gäller är

intehar därför funnitmycket små. Utredningenmöjligheterna att
omfattas regleringen.heller dessa börvaror av
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Tillsynsmyndighet11 och

registreringsskyldigheten

Tillsynsmyndighetl 1 1
.

Vårt ställningstagande: De lokala polismyndigheterna behåller
tillsynsuppgifterna. -

Nuvarande förhållanden

efterlevnadenlokala polismyndigheten tillsynenDen utövar över av
för-med stödförordningen och de föreskrifter meddelats avsom

Även lokala polismyn-enligt 1949 års förordning denordningen. var
tillsynsmyndighet.digheten

Våra skäl

polisenförunderlättatillkommit huvudsakligen förRegleringen har att
harSålundaarbetet.brottsförebyggande och brottsuppdagandei det

förförordningen instrument skapatsföreskrifter i rad attengenom
lokalerhandlarnasverksamhet. Tillträdesrätten tilljust polisenspassa

verksamhetergranska handlingar hör till handlarnasoch rätten att som
alltsåuttnyttjassådana instrument. Regleringenexempelär av

fårPolisenspåra identifiera stöldgods.med ochi arbetetpolisen att
handlarevilkagod kännedom delsgodsspaningen somomgenom
verksamheter.enskilda handlarnasdeomrâdet, delsinomverkar om

inte endast godset ävengodsspaningeninaturligt inslag är utanEtt att
kontrollkan skegranskas. Detverksamheterhandlarnas avgenom

verksamhet.uppsökandeochinköpsnotor genom
från tillsynsansvaret ärpolismyndigheternafrikopplaskäl förEtt att

mängdsåidentifieraspåra ochpolisens allmänna storsträvan att enatt
upprätthållasyftetmedförenligalltidmöjligt intestöldgods är attsom

handlarnakontrollstriktreglering. Enföreskrifterna i attaven
handlarnaleda tillnämligen oftaefterlever föreskrifterna kan att

kansinvilket imisstänksamhet polisen,känner stark turmoten
behjälpligpolisenmedföra handlarna blir mindre benägna attatt vara
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spåra identifieramed och stöldgods. dagI bygger polisensatt
godsspaning i utsträckning på handlarna lämnar uppgifterstor att om
misstänkt tillstöldgods polisen. Goda kontakter med handlarna är
därför viktiga. har fått till följdDet de enskilda poliserna i dagatt
sällan uttnyttjar möjligheten handlare inte följeratt rapportera som
föreskrifterna. Så sker i princip endast vid upprepad eller grav
misskötsarnhet. bakgrund detMot sagda kan det tänkas attav en
effektivare tillsyn kan utföras tillsynsuppgifterna läggs någotom
annat organ.

Tänkbara alternativ till polismyndigheterna tillsynsmyndighetersom
skulle kunna länsstyrelserna eller kommunerna. länsstyrelser-Förvara

talar de tillsyn pantbankerna, låtutövar över ävenatt attna vara
polismyndigheterna har vissa uppgifter det området se 27§
pantbankslagen. Tillsynsuppgifterna för den verksamheten dock iär
huvudsak andra de kommer gälla för begagnathandeln.än attsom
Kommunerna tillsyn näraliggande verksamhet denutövar över som
tillfälliga områden, såsomhandeln andra serverings-även övermen

uppgifttillstånd och vissa lotterier. I sammanhanget bör nämnas att en
inte får åläggas kommun ekonomiska medel för uppgiftenutan atten
samtidigt anvisas.

ifrån polismyndigheterna tillsynen talar främst mycketMot attatt ta
kunskap och kompetens i så fall skulle förlorad onödigtsamt att

skulle skapas. omsorgsfull tillsyn begagnathandelnmerarbete En över
omfattande uppsökande verksamhetkräver dessutom det skeratt en

från tillsynsmyndighetens sida. Arbetet således mycket resurskrä-är
i dagsåväl personellt ekonomiskt, med tanke detvande, attsom

registrerade handlare i landet.finns 4 500ca
Samordningsfördelarna med koppla tillsynsverksamheten tillatt

Ävengodsspaningsuppgifter således uppenbara. vissapolisens är om
tillsynsuppgifterna tillskulle uppkomma förafördelar överattgenom

främstpolismyndigheterna avstår utredningennågot änannat avorgan
kostnadsskäl från förslag sådan lösning.att ge om en

Registreringen1 1.2

hosVårt förslag: Registerföringen skall i fortsättningen skeäven
den lokala polismyndigheten.

till omfatta samtligaRegistreringsskyldigheten utvidgas att
omfattassker handel med begagnadeplatser där det varor som av

regleringen.
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Nuvarande förhållanden

Handlare omfattas regleringen skall anmäla sig för registreringsom av
hos polismyndigheten i den där han har fast försäljningsställe eller,ort

sådant saknas, hos polismyndigheten i den där handeln huvud-om ort
sakligen skall bedrivas. Polismyndigheten skall utfärda bevis om
registrering och föra register handlare.över

Våra skäl

Utredningen har redovisat uppfattningen polismyndigheternaattnyss
skall tillsynen efterlevnadenutöva regleringen.över För kunnaattav
fullgöra sina tillsynsuppgifter måste polisen ha tillgång till aktuella
uppgifter i registren handlarna. Detöver därför naturligtär att
polismyndigheterna åläggs föra dessa register.även Visserligen kanatt
andra myndigheter tänkas registreringsmyndigheter nâgrasom men
egentliga vinster med sådan ordning svåra Utredningenär atten se.
förordar därför polismyndigheterna i fortsättningen skall föraävenatt
registren.

En ändamålsenlig ordning skulle i och för sig det inrättadesattvara
centralt register samtliga registrerade handlareöver i landet. dagIett

förs registren i vissa fall hos de lokala polismyndigheterna och i andra
fall inom polisområdena. Vissa polismyndigheter för registren med
hjälp ADB medan andra polismyndigheter för registren manuellt.av
Genom centralt register förs med hjälp ADB skulle polisenett som av
kunna få upplysningar de enskilda handlarna registrerade,ärom
oberoende handlarna låtit registrera sig inom denav om egna
polismyndigheten eller Utredningen kan emellertid för närvarande
inte förorda sådan lösning främst det skälet kostnaderna föratten av

bygga och upprätthålla centralt register skulle bli ansenliga.att ettupp
Registren vid de lokala polismyndigheterna kan på åtskilliga håll

komma omfatta mycket antal registrerade handlare. Föratt ett stort att
de poliser utför tillsynen handlarna enkeltöver skallsättettsom
kunna få tillgång till uppgifter registret och för uppdateringenattur

registret skall ske kontinuerligt kan det lämpligt registrenattav vara
delas varje polisområde för registersätt de handlareöverattupp

driver handel inom området. sådant förfarandeEtt tordesom vara
förenligt med datalagens bestämmelser.

Enligt vårt förslag bör registreringsskyldigheten för de handlare som
driver sådan handel i förordningen framdeles fullgörasävensom avses
hos den lokala polismyndigheten. de fallI handeln drivs från fast
försäljningsställe skall registrering ske hos den polismyndighet som
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försäljningsställettillsynsansvaret det område inom vilkethar över är
avsedd drivas från olika platserbeläget. Om handeln drivs eller är att

åligger det enligtligger inom olika polismyndigheter nuvarandesom
flera fasta försäljningsställen anmälaordning endast handlare med att

flera polismyndigheter. Enligt utredningenssig för registrering vid
skyldighet gälla för samtliga handlareuppfattning bör denna ärsom
enligt förordningen. Det innebärregistreringsskyldiga ävenatt

omfattasoch säljer begagnadehandlare åker runt varor som avsom
marknader och loppmarknaderförordningen exempelvis samt

anmäla sig för registrering vidambulerande auktionsföretag skall
utvidgadepolismyndigheter där handel skall bedrivas. Dennasamtliga

förgälla platser där handeln i ochregistreringsskyldighet bör även
sådan varaktighet och omfattning kravetsig inte har atten

handlarens samlade verksamhetyrkesmässighet uppfyllt. Såär snart
tillämpningsområde bör handlaren åläggasfaller regleringensunder en

registrering de platser där försäljningskyldighet anmäla sig föratt
i och för sig registreringspliktigskall bedrivas. Givetvis bör en

registrering platser där försäljninginte anmäla sig förhandlare
dem omfattasendast andra begagnadeskall ske änvaror som avav

förordningen.
skall in till denibland tveksamt anmälanDet kan om ges enavara

Enligt det vi fört skalleller den andra polismyndigheten. resonemang
handeltill polismyndigheten i varje där medanmälan lämnas in ort

fasta handelnskall bedrivas. det gäller denvissa begagnade Närvaror
tveksamheter i fråga platsen föruppkomma någrakan det knappast om

bedriven från deandra fall skall handelnhandelns bedrivande. I anses
försäljning.bjuds tillplatser där utvarorna

dagstidningar eller i särskildaiVid försäljning via annonser
från den plats därbedrivenannonstidningar bör handeln varornaanses

exempelvisförvaras,det inte gårförvaras. Om utrönaatt var varorna
någon anledninggrund handlarenpå vägrar attatt uppgeav av

bedriven från handlarensförvaringsplats, bör handeln kunna anses
bostad.
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1 Tvångsregistrering1

Vårt ställningstagande: Tvångsregistreringsmöjligheten behålls.

förhållandenNuvarande

Enligt § tredje stycket förordningen5 handel med begagnadeom varor
kan polismyndigheten registrera handlare underlåter fullgöraattsom
sin skyldighet anmäla sig för registrering. En sådan tvångs-att
registrering måste föregås polismyndigheten anmodar handlarenattav

registrera sig.att

Våra skäl

Som tidigare redovisats bestämmelserna i regleringen inte tillämp-är
liga på handlare visserligen skyldiga låta registrera sigär attsom men

underlåter innebärdetta. Det bl.a. handlare inte ärattsom som
registrerade inte skyldiga föra inköpsnotor på iär sättatt som anges
förordningen och polisen inte kan utnyttja tillträdes- och gransk-att
ningsrätten vid kontroll dessa handlare. Av polismyndigheternasav

utredningens frågor framgår tvângsregistrering förekommitattsvar
vid några tillfällenendast färre tio sedan möjligheten tillkom.än

därförDet kan måhända tyckas bestämmelsen fyller begränsadatt en
funktion. Poliser utredningen talat med har framhållitemellertidsom

inte oväsentligt antal handlare låtit anmäla försig registreringatt ett
först sedan polisen upplyst dem möjligheterna till tvângsregistre-om
ring. De allra flesta dem brukar därefter inse det meningslösa i attav
underlåta anmäla sig för registrering. Polisens uppgifter talar föratt

antal registreringspliktiga handlare i dag skulle under-större änatt ett
låta anmäla sig för registrering möjligheterna för polisen påatt attom

initiativ registrera handlare bort. kan också förmodasDeteget togs att
tillsynsbehovet framträdandesärskilt det gäller just handlaredeär när

underlåter frivilligt registrera sig. Utredningen därföratt attsom anser
polisens möjligheter tvångsregistera handlare skall behållas.att

Enligt ordning fårnuvarande polisen utnyttja möjligheten att
tvångsvis registrera handlare endast handlaren anmodats atten om
anmäla sig för registrering underlåter fullgöra denna skyldig-attmen
het. ordningen föreslås gällaDen i framtiden. Därigenomäven
undviks alltför omfattande utnyttjande möjligheterna tillett av
tvângsregistrering.

139



Tillsynsmyndighet och registreringsskyldigheten SOU 1997:89

sammanhanget bör dessutom påpekas polismyndigheten,I innanatt
handlare tvångsregistreras, självfallet bör inhämta sådan inforrna-en

polismyndighetention handlarens verksamhet kan bedömaattom om
verksamheten faller under förordningen. Genom studier tidnings-av

förfrågningar, spaning och uppsökande verksamhet tordeannonser,
informationsådan kunna inhämtas.

Uppgifter i anmälningarna1.41

Vårt förslag: anmälan för registrering skall inte behövaEn
fast för-innehålla uppgift föreståndare förär ettom vem som

vad i övrigt föreskrivs isäljningsställe. Utöver densom nuvaran-
förde förordningen skall anmälan registrering innehålla uppgiften

det vilket försäljningen tänkt ske.sätt är attom

förhållandenNuvarande

förordningen handel med begagnade skallEnligt 6 § om varor
uppgifterför registrering innehålla handlarensanmälan om namn,

eller organisationsnummer, postadress, platsenfirma, personnummer
föreståndare för detta vilka slagför fast försäljningsställe och samt av

omfattar.handelnbegagnade varor som

Våra skäl

sådan karaktär de kanUppgifterna i anmälningarna skall attvara av
effektiv tillsyn. Uppgift förestårunderlag förutgöra en om vem som

försäljningsställe inte till någon för polisen. Denfast störreär nyttaett
Övriga uppgifteruppgiften därför utgå i reglering. kankan en ny

skapa bättre förutsättningar föremellertid inte undvaras. För att
tillsyn den handel inte sker från fastapolisen utöva överatt som

anmälningarna, vad gäller i dag,försäljningsställen bör utöver som
uppgift det vilket försäljningen tänkt ske.innehålla ärsätt attom

skall bedrivas pådet uppgifter handelnExempelvis kan attomvara
ellertelefonförsäljning, vialoppmarknader, annonser somgenom

auktionsförsäljning.
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Avregistrering1 1

Vårt ställningstagande: nuvarande bestämmelsenDen om
handlares skyldighet anmäla handel inte längre bedrivs skallatt att
behållas.

Nuvarande förhållanden

registreringspliktig handel inte längre bedrivs skall handlarenOm
det hos den polismyndighet registrerat handlaren.anmäla som

Våra skäl

Bestämmelsen fyller funktion och bör behållas.en
handlaren avregistreras från registret bör polismyndighetenInnan

uppgifter riktiga.kontrollera dennes ärom
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12 Bestämmelser handelom

12.1 Vissa undantas från särskildadevaror
föreskrifterna handelom

Vårt förslag: Utredningen föreslår kontrollföreskrifternaatt om
identitetskontroll, liggetid och anteckningsskyldighet tillämp-görs
liga endast för begagnade med värde uppenbarligenettvaror som
inte understiger 500 kronor. När det gäller naturpärlor, naturliga
och syntetiska ädelstenar föremål helt eller till väsentligsamt som
del består guld, silver eller platina föreslås inte någon motsva-av
rande begränsning. konstföremålFör föreslår utredningen att
nämnda värdegräns till 2 000 kronor.sätts

Nuvarande förhållanden

10-12 §§ i förordningen finnsI bestämmelser reglerar hand-som
larnas skyldigheter i anslutning till handeln. Enligt handlarna10 § är
skyldiga kontrollera identiteten okända säljare. Vidare skallatt
handlarna, enligt 11 anteckna bl.a. säljarnas och beskrivanamn
godset på särskilt numrerade inköpsnotor. 12 § föreskrivsIsättett

inte får bearbetas eller lämnas inom månadatt mottagna utvaror en
från den dag de togs emot.

det gäller föremål helt tillNär eller väsentlig del bestårsom av
koppar, mässing, brons eller nysilver intetenn, samt vapen som
omfattas vapenlagen 1996:67 de nämnda bestämmelsernaärav
tillämpliga endast sammanlagda värde inte uppenbarligenom varornas
understiger kronor.200 Vid handel med alster bildkonst samtav
konstalster porslinglas, och keramik bestämmelsernaärav annan
tillämpliga endast sammanlagda värde inte uppenbarligenvarornasom
understiger finns1 000 kronor. Om det särskilda skäl får polismyndig-
heten föreskriva eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från
bestämmelserna.
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skälVåra

utred-redovisas föreslårkommervad nedanEnligt närmare attsom
behållaskontrollföreskrifterna skall senämndadeningen att nyss

12.3 och 12.5.avsnitten 12.2,
omfattas i dagförhållandevis ringa värdeMånga avvaror av

upplevts betungande.handeln harkontrollföreskrifterna, vilket somav
i viss månliggetidskravetriktats ävenhar kritikenFrämst mot men

med låtahävdats vinsternaharidentitetskontrollen. Det attattmot
flesta varuslag inteavseende deomfatta samtligaföreskrifterna varor

ned.handeln får läggamerarbetekostnader och detdeuppväger som
förintressantavärde de inteså ringaMånga har ärattett varevaror

Även medonödigt arbetedrabbaspolisenhälare eller tjuvar.sig av
denföremålinköpsnotorbearbetningbl.a. som avavsersomav

deandelstöldbegärliga. Enmindreanledningennämnda är stor av
reguljära handelnden ärbegagnade tas emot somvaroravvaror som

kansällan detDetvid köpinbyte ärlämnas varor.av nyasom
bakgrundför tillgrepp.varit föremål Motinbytesvarorkonstateras att

kontrollföreskrifterna in-redovisadededet anförda bör ovanav
sådana begagnadeträffar handeln medendastskränkas så deatt varor

stöldgodshanteringen.förekommande ifrekventrelativtärsom
skallkontrollföreskrifterna i principföreslår därförUtredningen att

uppenbarligenvärdemedbegagnadeendastgälla när ett somvaror
skallhandlarna. Värdegränsen500 kronorinte understiger tas emot av

sammanlagdai dag detoch inteför varjegälla emottas somvara som
naturliga ochnaturpärlor,det gällerföremål. Närvärdet mottagnaav
väsentlig delhelt eller tillföremålädelstenarsyntetiska samt som

förord-nuvarandei denplatina 2 § 7silver ellerbestår guld,av
kontrollföre-förnågon värdegränsemellertid inteföreslåsningen

dels dessatill ärmed hänsyntillämplighetskrifternas att varor
sådanastulnavanligtdels detstöldbegärliga, ärsynnerligen attatt

och delsangivnavärde detlägreföremål har attän avyttrassom
förhållandevis goda.identiñeringsmöjligheterna är

förordningen börnuvarandei denkonstföremål § 10 och 112För
till 000föreslår den 2Utredningen sättshögre.värdegränsen sättas

kronor.
särskilda skäl,finnspolismyndigheten, deti dag börLiksom om

frånundantagytterligarefall medgei enskildaföreskriva ellerkunna
kontrollföreskrifterna.
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12.2 Förbud gods okändatt ta emot av m.m.

Vårt Legitimationskravet behållsställningstagande: i den nya
regleringen.

Nuvarande förhållanden

förordningen handel med begagnade får handlareEnligt 10 § om varor
endast kända ellerbegagnadeta emot varor av personer av personer

legitimera sig tillfredsställande Utredningen harkan sätt.ettsom
föregående redovisat befintliga undantag från legitimationskravet.i det

föreskrifterna inköpsnotorna skall innehållaGenom att an-om
i fall då säljarensäljarens och postadressteckningar samt,namnom

och identitets-inte känd för handlaren, dennesävenär personnummer
skyldig-kontrollera handlarna iakttarhandlingens kan polisenart om

identitet.heten kontrollera säljarnasatt
legitimation harför handlarna avkräva säljareFör underlätta attatt

formulär till anslag RPS 572.7Rikspolisstyrelsen tagit fram ett som
i detta avseende. Fonnuläret harupplyser handlarnas skyldigheterom

omfattning.praktiken i någoni inte störreanvänts
finns inte för handlarna krävaskyldighetNågon generell att

fall dåtill. Ibegagnade lämnaslegitimation den utvarorsomav
intedispens frånpolismyndigheten meddelat kravet mottagnaatt varor

åliggermottagandetfråneller bearbetas inom månadfår lämnas ut en
anteckningarpå inköpsnotorna förahandlarnadet dock att av samma

legitimation ibl.a.innebärdå Detslag atttogs emot.varornasom
okändför handlarenfall måste företessådana person.av en

Våra skäl

verksamhetdenförfinnsFöreskrifter identitetskontroll även somom
endastPantbankerna fåri pantbankerna.bedrivs pantemot omta

denneellerför pantbankens personal ettlåntagaren kändär om
Vidarepantbankslagen.sin identitet §tillförlitligt styrker 14sätt

ochadress i vissa fallskall låntagarens och samt personnummernamn
pantbanksförord-i pantboken 6 §identitetshandlingens antecknasart

denpantbankerna omfattar legitimationskravetningen. För även som
löser panten.

föreskrifternaansåg så år 1994Pantbanksutredningen attsent som
brottsbekämpning SOUeffektivför underlättanödvändiga att envar
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Motiven bakom föreskrifterna för pantbankerna1994:61 193. ärs.
de gäller för handeln med begagnadedesamma varor,som som

upptäcka stöld- och häleribrottunderlätta för polisennämligen attatt
möjligheterna stöldgods. Polisens behovförsvåra avsättaattsamt att

båda verksamheterna.föreskrifter ungefär desamma isådana ärav
identitetskontroll hörnstenarna iföreskrifternaDessutom är om en av

bliskulle regleringen säkerligen tämligenregleringen och dessautan
saknas enligt vår mening skäl haverkningslös. Det strängareatt

identitetskontroll för pantbanksverksamhetbestämmelser i fråga änom
olikabehand-med begagnade Enför den yrkesmässiga handeln varor.

stulna föremåldessutom kunna leda tillling i detta avseende skulle att
itill begagnathandlarei framtiden kommer störreavsättas ut-att

upptäckt då skulle mindreeftersom risken försträckning i dagän vara
föremålenän pantsätts.om

behålla legitimationskravetvägande skäl förEtt är attattannat tungt
för handlarnas bokföringde veriñkationer skall ligga till grundsom

vilkenenligt bokföringslagen måste innehålla uppgift motpartom som
bokföringslagenvarje affärshändelse § andra stycketberör 5

föreskrifter i1976:125. handlama, oberoendeDet innebär att av
begagnade skyldiga krävaregleringen handeln medöver är attvaror,

därförlegitimation Legitimationskravet kansamtliga okända säljav are.
inte för handeln.generellt betungandeanses

erforderligt medFör handeln begagnade det intemed är ettvaror
utvidgat legitimationskrav godsetnär avyttras.

12.3 Anteckningsskyldigheten

Vårt anteckningsskyldighetenställningstagande: nuvarandeDen
för handlarna behålls.

Ingen anteckningsskyldighetensärskild lagregel behövs attom
får fullgöras ADB-medium.genom

Anteckningarna under tio år.skall bevaras

Nuvarande förhållanden

I 11 § förordningen föreskrifterhandel med begagnade varor gesom
handlarnas föreskrifter skallanteckningsskyldighet. Enligt dessaom

handlarna kronologisk ordninganteckningar på särskilda igöra
numrerade inköpsnotor begagnade Anteck-denär tar emot varor.
ningarna skall ochdatum när arttogs emot,avse varorna varornas
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beskaffenhet antal, storlek, mängd eller vikt, fabrikatsamt varornas
och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännemärken och det
överenskomna priset för eller de villkor har förenats medvarorna som
överlämnandet Vidare skall anteckningarna ochav varorna. avse namn
postadress för den överlämnat i fall då denne intesamt,som varorna

känd för handlaren, och identitetshandlingensär även personnummer
art.

Bestämmelsen anteckningsskyldighet inte tillämpligär närom
mindre värdefulla vissa metaller, och konstföremål tasvaror av vapen

avsnitt 12.1. Polismyndighetense får, det finns särskildaemot om
skäl, föreskriva eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från
anteckningsskyldigheten.

Enligt 14§ förordningen handel med begagnade fårom varor
anteckningarna inte utplånas eller oläsliga inköpsnotornaochgöras
skall frånbevaras under tio år utgången det kalenderår dåav an-
teckningarna gjordes.

Våra skäl

Enligt bokföringslagen 1976:125 måste bokföringsskyldiga handlare
verifikationer för varje affärshändelse. Verifikationerna skallupprätta

i princip innehålla uppgifter de skall framgåsamma som som av
inköpsnotorna § andra stycket bokföringslagen.5 Handlarna alltsåär
skyldiga vad föreskrivs anteckningsskyldighet iatt, oavsett som om
förordningen handel med begagnade någonupprättaom varor,
handling med innehåll inköpsnotornas. praktiken harImotsvararsom
inköpsnotorna också kommit användas underlag för handlarnasatt som
bokföring. Handeln påläggs alltså inte föreskriftergenom om
anteckningsskyldighet några arbetsmoment måsteintesom annars
utföras.

En förutsättning för polisen skall nå någon framgång i godsspa-att
ningen finnsdet dokumentation de handlarnaär överatt varor
förvärvar och uppgifter de överlämnar tillom personer som varor
handlarna. Genom sådan dokumentation finns möjlighet för polisen att
kunna identifiera såväl stöldgods eventuella gärningsmän. Detsom

behandlade legitimationskravet underlättar i viss mån för polisennyss
utreda stöld- och häleribrott. kravet måsteDet dock kompletterasatt

med krav anteckningsskyldighet för effektiv brottsbe-ett att en
kämpning skall kunna komma till stånd. I sammanhanget bör också

pantbankerna skyldiga föra anteckningar liknandenämnas äratt att
begagnathandlarna. Utredningen alltså den uppfatt-sätt ärsom av

ningen bestämmelsen anteckningsskyldighet bör behållas.att om
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det sedan gäller omfattningen anteckningsskyldigheten detNär ärav
särskild betydelse godset så beskrivetäratt noggrant attav en

möjlig. Lika viktigt går identifiera denidentifikation detär är att att
godset till handlaren. nuvarandelämnat Denöverperson som

för fyllaomfattningen anteckningsskyldigheten väl avpassadär attav
föreslår därför någonnämnda funktionerna. Utredningen intede

anteckningsskyldighetens omfattning.förändring av
fannskan naturligtvis ske olika TidigareDokumentationen sätt.

för handlarna föra mycket detaljerade anteckningarskyldighet atten
affärsbok. kunna detvarje affär i Man skulle sägaöver att systemeten

föranuvarande skyldigheten för pantbankernamotsvarade den att
från handeln skyldigheteni pantbok. På initiativanteckningar togsen

infördesföra affärsbok bort och i ställetför handlarna systemetatt
handeln polisen metoden medmed inköpsnotor. Såväl attsom anser
fungerar tillfredsställande den lederi och för siginköpsnotor attmen

tidsödande pappershantering.till omfattande ochen
för och för handlarna har detmån underlätta polisenFör i vissatt

anteckningarnatillåta handlarna föraförts fram förslag att attom
pantbankernas del föreslog pantbanksutred-för Förmedium ADB.

pantbanksutredningens för-ordning 9 § iningen motsvarande seen
196. Datainspektionenpantbankslag och SOU 1994:61slag till an-s.

endastbetänkandet pantbokförde i remissyttrande över att somen
förslagframgår pantbanksutredningensinnehåller de uppgifter som av

personregister enligt datalagentillståndspliktigtinte utgör ett
bli registrerade bankens1973:289. De utgörpersoner som avses

sambearbetning meduppgifterna inte känsliga och någonkunder, är
behövdes inte några särskildainte avsedd. Därförregister ärannat

till vadförs med hjälp ADB. Med hänsynregler pantbok som avom
pantboken fåruttalat någon bestämmelseDatainspektionen atttogs om

pantbankslagenhjälp ADB inte in i seföras med prop.av
1994/95:178 48.s.

omfattasvilka uppgifter skallVårt förslag angående avsom
pantbanksutred-inte långtgåendeanteckningsskyldigheten änär mer

i principuppgifter intresseningens förslag. De är ärsom nu av
får förabegagnathandlaretorde innebäradesamma. Det ävenatt

krävsmed hjälp ADB detanteckningar inköpsnotorna utan attav
givetvis endastDatainspektionen. gäller docksärskilt tillstånd Dettaav

känsliga uppgifter, deförutsättning inte andra,under änatt sommer
förslag samtidigt antecknas Enframgår utredningens notorna.av

första stycketmåste ha licens enligt 2 §sak handlarnaär attannan
med hjälp ADB. Motför föra anteckningarnadatalagen att av

särskildutredningen någondet sagda bedömerbakgrund attav
med hjälpanteckningsskyldigheten får fullgörasbestämmelse attom
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inte behövs.ADBav
hänsynMed till inköpsnotorna i utsträckning användsatt stor som

underlag för handlarnas bokföring och då arkiveringstiden för
räkenskapsmaterial enligt bokföringslagen 22 § tio år framstår detär

lämpligt arkiveringstid föreskrivs i regleringen överattsom samma
handeln med begagnade varor.

Ålderskrav12.4 m.m.

Vårt förslag: Utredningen föreslår det införs förbud föratt ett
handlarna begagnade intemot att ta emot varor av personer som
fyllt 18 år.

Utredningen föreslår också handlarna förbjudsatt att ta emot
begagnade märkbart påverkadeärvaror personerav som av
alkohol eller något medel.annatav

förhållandenNuvarande

den nuvarande regleringen finns det inte något förbud förI handlare
begagnat gods den berusad alkohol elleräratt ta emot av som av

påverkad narkotiska finnsDet inte heller något förbudpreparat.av
gods den inte fyllt år.18mot att ta emot av som

Våra skäl

Tidigare regleringar handeln med begagnade har innehållitöver varor
bestämmelser slag 22§ i 1949 års förordningsenämntav nyss
angående handel med skrot, lump och begagnat gods. Bakgrunden till
bestämmelserna bl.a. det önskvärt berusadeatt attvar var personer

skaffaoch alkoholister förhindrades från sig tillatt ettpengar
missbruk försäljning förebygga minderårigasgods och attgenom av

Föreskrifterna någonegendomsbrott. motiveringnärmareutantogs
bort vid 1981 års revidering regleringen handeln medöverav
begagnade varor.

Liknande bestämmelser de diskuterade finns i andrasom nu
nordiska länders regleringar området. Enligt den danska lagen,

§ lov14 handel med brugte genstande pantlånevirksomhedsamtom
och bekendtgörelsen, får tillstånd8 § den har till handel inte köpasom

gods år eller berusadebegagnat under 18av personer av personer.
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förordningen angående handelgäller i Finland 3 kap. 9 §Detsamma
fårbutik med begagnade skrot och lump. I Norgei öppen samtvaror

handlare föremål med inköpspris högreinte är änta emot ett somen
år.norska kronor från under 18300 personer

fårdel gäller alltjämt endastFör pantbankernas pant tas emotatt av
föreskrifterpantbankslagen. Tidigare fannsden fyllt 18 år 14 §som

fick påverkadeinte hellerpant tas emotatt personer som varavom
Föreskrifterna fördes inte1949:722 pantlånerörelse.17 § lagen om

pantbanki pantbankslagen under åberopande att tar emotav en som
inte kunde driva sundfrån påverkadepanter personer anses en

därmed få sitt tillståndpantbanksverksamhet. Pantbanken riskerade att
uttrycklig regel kundernasoberoende någonåterkallat omav om

något behov någonin i lagen. fanns därför intenykterhet Dettogs av
på detta område.särskild lagregel

finnskonfonnitet i regelgivningenbl.a. till intressetMed hänsyn av
bestämmelse, motsvarande denhuruvidaskäl övervägaatt somen
begagnade inte fårfinns pantbankslagen,i emotatt tas avom varor

handeln medår bör återinföras i regleringenden under 18 överärsom
inhämtat ställs handlarna intebegagnade Enligt vad utredningenvaror.

har svårigheter bedömainför sådana situationer desällan attatt om
får rådabegagnade föremål till demunderåriga försöker avyttrasom

fårbestämmelser underårigaFöräldrabalkensegendomen. näröver om
många handlare. Dessutomegendom inte kändaförfoga sin äröver av

omständigheterna kring hur desvårt nå klarhet ikan det att ungavara
handlarnauttryckligt förbud förutbjudna Ettkommit de varorna.

undanröja de tveksamheterunderåriga skullemot att ta emot varor av
föreslår därföruppstå situationer. Utredningenkan i dessa att ettsom

införs i regleringen.sådant förbud den nya
för handlarebestämmelser försvårarfinns behovDet även av som

framhållitstidigarefrån påverkade Somgodsemotatt ta personer.
och tillgripet godsinbrottsstölder missbrukarebegås ofta avsättsav

flestapolisen debegagnathandlare. Enligtinte sällan hos vägrar
påverkade försökerbefattning med godshandlare att ta personersom

städerna,finns emellertid, främst i detill dem. Det större ettavyttra
handlare godsmindre nogräknadeinte obetydligt antal emottarsom

förkan i och signarkotikapâverkade Detfrån berusade och personer.
för handlarnauttryckligt förbudifrågasättas ta emotmot attettom

märkbar effekt. Enskulle få någonfrån påverkadegods personer
skulle kunna leda tilldock sådant förbudförhoppning är attatt ett

från handel medframtiden avhåller sigvissa handlare iåtminstone
nämligenförbudkonsekvenspåverkade En är attettavpersoner.

uttryckligt förbud istrid medi störrehandlare etttar emot varorsom
till häleri. Ettsig skyldigaskulle riskerautsträckning i dag göraän att
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påstående handlaren i god han godsetnäratt tro tog emotom var
framstår allmänt inte särskilt trovärdigt handlaren tagitrent som om

påverkad förbud detta. Sammaemot trots motenvaror av person
sig gällande vid tvister godtrosförvärv egendomsynsätt gör om av

handlare tagit påverkadeemotsom av personer.
anförda förordarMot bakgrund det utredningen det införsattav en

bestämmelse handlare inte får begagnade denatt ta emotom varor av
påverkadmärkbart alkohol eller något medel.är annatsom av av

12.5 Förbud lämna eller bearbetamot att ut varor
inom viss tid

Vårt för-ställningstagande: Bestämmelsen i den nuvarande
liggetid förs tillordningen den regleringen.överom nya

framtiden möjlighetPolismyndigheterna skall i haäven att
meddela dispens och medge undantag från kravet liggetid.

Nuvarande förhållanden

begagnadeinnehåller bestämmelseNuvarande reglering attomen
förräneller bearbetastagits inte får lämnashar utemotvaror som

liggetidbestämmelsenFråntidigast månad från mottagandet. omen
meddelakanPolismyndighetenavsnitt 12.1.undantas vissa sevaror

Även enskilda fall kaniliggetid.dispenser från kravet pågenerella
fårvissellervarupartipolismyndigheten tillåta visstettatt varaen

utgång.eller bearbetas före liggetidenslämnas ut
förademdetåliggermeddelats dispensfall då handlarnaI att
denidentifieramöjligtså detpå inköpsnotornaanteckningar är attatt

till.lämnats utvarornasom
ellergods inte lämnasfickförordningårsEnligt 1949 utmottaget

handlaren.efter det godsetförrän sju dagarbearbetas emotatt togs av
Även polismyndigheten meddelakundeförordningenenligt den

liggetid.från kravetdispenser

Våra skäl

harbranschhåll. Detkritiserats frånBestämmelsen liggetid harom
lämnaintebetungande för handlarnabl.a. påtalats det är utattatt

binds detbestämmelsenomedelbart. Genomeller bearbeta varorna
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kapital handlarna för förvärva begagnade underanvänt attsom varor
månad. särskilt förhel Detta kännbart de handlare enbartären som

med begagnade förhandlar och de handlare handlar medvaror som
typisktsådana har värden. Som exempel på densett storavaror som

kategorin handlare kan konst- och antikvitetshand-nämnassenare av
lare. Bestämmelsen medför också handlarna belastasatt extraav

för förvaring under liggetiden.kostnader godsetav
Från polishåll har det å andra sidan framhållits polisensatt

godsspaningsarbete skulle försvåras handlarna tillätsavsevärt attom
bearbeta eller sig med godset tidigare månad efter detgöra änav en

Enligt polisen skulle stulet gods i så fall ofta hagodsetatt togs emot.
polisen möjlighetkommit handlarnas besittning väl harnär attur

identifiera godset stulet. Det nämligen relativt vanligtär attsom
anmäls först tid efter det tillgreppet skett. Så oftastölder äratten

fallet med inbrottsstölder i fritidshus och inbrottsstölder i villor under
stölder källar- vindsutrymmen.semestennånaderna med ochsamt ur

tid för den bestulnedessutom alltid vissDet upprättaatttar enen
för polisen föra införteckning det gods stulitsöver samt attsom
innebär menings-uppgifterna i godsspaningsregistret. Det sagda att en

full jämförelse mellan inköpsnotor och uppgifter polisens godsspa-ur
förflutit.ningsregister vanligen kan först sedan viss tidgöras en

förståelse för handelns synpunk-går allmänt hysaDet rent att stor
möjligtEnligt utredningens uppfattning det emellertid inteär attter.

för sig med eller bearbetaavskaffa förbudet handlarna göramot att av
viss tid. Regleringens effektivitet skulle i så fallinomemottagna varor

föreslår därför bestämmelsenminska drastiskt. Utredningen att om
behålls.liggetid

för handeln negativaåtminstone i någon mån motverka deFör att
polismyndigheterna framdeles haeffekterna bestämmelsen bör ävenav

i enskilda fall medgemöjlighet meddela generella dispenseratt samt
liggetid. vikt polismyn-undantag från bestämmelsen Det är attom av

i fråga meddelaförhållandevis restriktivadigheterna är attom
risk bestämmelsen ochdispenser. finnsgenerella Annars vattnasatt ur

därför meddelas först efterGenerella dispenser börblir verkningslös.
Vidberörde handlarens verksamhet.särskild prövning denaven

inköpsnotornaskall beaktas bl.a. i vilken utsträckningprövningdenna
behjälplig medförda handlaren polisenkorrekt och ärär attom

stöldgods. Vid prövningen böroch spåra misstänktidentifiera även
omfattas handlarensvid vilka varuslagvikt läggasstor avsom

Är stöldbegärliga,fråga synnerligenverksamhet. det ärom varor som
polismyndigheterna iaktta särskildföremål ädelmetaller, börsåsom av

endast omfattarhandeln med begagnaderestriktivitet. Om varorvaror
försäljning kan det intedellikvid vidtagits emot av nya varorsomsom
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lika angeläget handlaren dispens.vägraattanses
I detta sammanhang vill utredningen erinra bestämmelsenattom om

liggetid gäller för auktionshandeln.även Utredningen har inhämtat att
de flesta de auktionsföretagen med regelbundnastörre och tättav
återkommande auktioner, däribland auktionsverken, meddelats
generella dispenser från bl.a. kravet på liggetid. Dispenserna har
motiverats dels dessa auktionsföretag under lång tid varit polisenattav
behjälplig och i övrigt skött åligganden,sina dels liggetidskravetatt

mycket svårt uppfylla för de auktionsföretagär håller auktio-att som
varje vecka. Verksamheten i vissa auktionsföretag upplagd såärner

genomströnmingen skall snabb och mängdatt storav varor vara en
regelbundet säljas. Som exempel kan Stockholmsnämnas attvaror

Auktionsverk 4 000-6 000 varje vecka. Med hänsynut posterropar
till den mängden gods hos vissa auktionsföretagomsättsstora som
skulle det säkerligen på betydande svårigheter för dessastöta att
förvara godset under månad. Som kompensation för kortare liggetiden
sänder del auktionsföretag regelbundet auktionsgodskataloger tillen
polisen gods skall försäljas på auktionerna.över Polisen harsom
också möjlighet del försäljningsanrnälningar från auktions-att ta av
företagens kunder. Dessa anmälningar innehåller uppgiftersamma som
dem skall framgå inköpsnota. Enligt utredningenssom av en upp-
fattning talar bärande skäl för seriösa auktionsföretagstörre ävenatt
i framtiden skall kunna meddelas generella dispenser.

framförtsDet har kritik polismyndigheterna meddelarmot att
dispenser för auktionsföretagen i utsträckning medan dispenserstor
meddelas relativt sällan för andra handlare. Enligt handeln belastas
därför inte auktionsföretagen lika kostnader för förvaringstoraav av
godset andra handlare Auktionsföretagen och begagnathand-gör.som
lare konkurrerar till viss del kunder. En olikabehandlingom samma
i dispenshänseende innebär således i praktiken begränsningen av
konkurrensneutraliteten marknaden.

Något belägg för förhållerdet sig det polismyndig-sättetatt att
heterna i dag använder sig olika måttstockar för auktionshandel ochav

handel vid dispensgivningen har utredningen inte funnit.annan
Snarare tycks skillnaderna i antalet dispenser mellan auktionsföretag
och andra handlare ha sin grund i auktionsföretagen i högreatt
utsträckning söker dispens. Utredningen vill ändock betona att
auktionsföretag och andra handlare i dispenshänseende skall behandlas
enligt allmänna kriterier. Möjligheterna erhålla dispensattsamma
skall alltså lika oberoende verksamheten drivsstoravara av om som
auktionshandel eller butikshandel. Det avgörande vid dispens-som
prövningen skall bedömning handlaren bedrivervara en av om en
seriös verksamhet och han i övrigt sköter sina åligganden. Detom
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förhållandet mellan auktionshandelngivetvis inte enbart isagda gäller
måstefrån polismyndigheternabutikshandeln. En allmänoch strävan

bidra tillsöker dispens lika, vilket kanbehandla allaatt somvara
marknaden.konkurrensneutralitetmöjligastörsta

erhålla dispens frånför nyetablerade handlareNågot hinder att
naturligauppställas. sak detliggetidskravet bör inte En är attannan av

bedömning handlarensvårt för polisenskäl kan göraatt avenvara
begagnadenyligen inlett handel medverksamhet hanoch dennes om

varor.
polismyndigheternauppfattningenvidare denUtredningen är attav

visa sigmeddelade dispenser. Skulle detbörkontinuerligt ompröva att
liggetid inte längredispens från kravethandlare meddelatssomen

dispens för eller i övrigtföreskrifter de meddelatsandraiakttar än som
skall polismyndighetenförsvåra polisens arbetei syftehandlar att

dispensen.självfallet upphäva
fortsättningsvis hapolismyndighetenbörSom ävennämntsnyss

undantag från bestämmelsenenskilda fall medgemöjlighet iatt om
polisen i dessa fall kontrollerarofta lämpligtliggetid. kanDet attvara

tillåtelsevarupartiet innan sådaneller ges.varan
anteckningarinköpsnotornahandlarna påpå göraKravet att om

fall då dispens eller undantagtill ilämnasbl.a. den utvarornasom
möjligheter spåraså det finnsbör behållasmedgetts attatt varorna

handlaren.de lämnatssedanäven ut av
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Övriga13 kontrollbestärnrnelser

undersöknjngs- anmälningsplikt13.1 Handlamas och

Vårt förslag: behövs inte någon särskild bestämmelseDet om
för handlarna underrätta polisen vid miss-skyldighet att genast

erbjudet gods stöldgods. behålls be-tanke Däremotärattom
skyldighet efter amnodan undersökastämmelsen handlarnas attom

och finnsvissa begagnade tagits kvar.emotvaror om varornaom
Handlarna skall framdeles skyldiga begäranäven attvara

uppgifterlämna inköpsnotor och andra handlingar eller rörsom
med till polisen.befattningen mottagna varor

förhållandenNuvarande

handel begagnade åligger detEnligt 18 § förordningen medom varor
anledning bjudsinser eller har skälighandlare anta att varor somsom

polismyndig-oärligen åtkomna underrättatill honom är attut genast
paragraf handlarnaEnligt andra stycket iheten. ävenärsamma

efter polismyndigheten undersöka vissaskyldiga anmodanatt omav
finnsbegagnade tagits och kvar.emot om varornavaror

föreskriva i vilken utsträckningPolismyndigheten har rätt att
till polisen §.skall överlämna kopior inköpsnotor 15handlarna av

framför sikte på skyldigheten för handlarnaBestämmelsen allt atttar
Äveninköpsnotor. i andra fallregelmässigt överlämna kopior ärav

lämna inköpsnotor, andrapliktiga efter anmodanhandlarna att
uppgifter hans befattning medhandlingar eller rör mottagna varorsom

till polisen §.17
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Våra skäl

underrätta polisen misstänkt stöldgodsSkyldigheten att om

fanns tidigare motsvarande skyldighet denpantbankernaFör en som
misstänktgäller för begagnathandeln underrätta polisenatt omsom

19 i den upphävda lagen l949:722stöldgods §se pant-numera om
skyldighet bort i och med pantbankslagenlånerörelse. Denna atttogs

kraft.trädde i
fråntill bestämmelsen inte fördes pantlånerörelse-Skälen överatt

flera.till pantbankslagenlagen var
frågan hur pantbankPantbanksutredningen bl.a.tog rentupp en

förhålla sig i situation då det kan finnas anledningallmänt bör atten
situationerbjuden stulen. Som exempel sådanäranta att enen vara

utredningen det fallet någon erbjuder oanvänd, kanskenämnde att en
och inte kan förete någon åtkomst-alltjämt förpackad pantvara som

någon handling visarnågot garantibevis ellerhandling eller annan som
det lämpligttill Fråganhan ärär ägare attatt om envaran. var

tillmotsvarande fall kan lämna s.k. skambudpantbank i sådana och ett
därefter omedelbart underrättaoch, budetpantsättaren antas,om

skulle sådantpantsättningen. Enligt utredningenpolisen ettom
uppgifter såvältillräckliga godsetförfarande polisen om somge

pantsättaren.
konstaterade sådant förfarande inte kanPantbanksutredningen att ett

häleribrott i och med syftet med åtgärdenföranleda för ärattansvar
uppsåtåterställas. saknas såledestill stulna kan Detbidra attatt varor

framstårEnligt utredningenåterställandeförsvåra ettatt av varorna.
demed hänsyn tilländock tveksamttillvägagångssättet attsom

häleriförseelsehäleri eller skullerekvisiten förobjektiva vara
affärdåligskulle pantbanken riskerauppfyllda. Dessutom göraatt en

tagitskan gällandepantbanken knappasti och med göra attatt varan
för ursprungligeförutsättning deni god vilket är attemot tro, en

skyldig erlägga lösen.godset skalltillägaren attvara
aktuell för begagnathandelnproblematiken likabeskrivnaDen är

bjuds mängdpantbankerna. Enligt polisenför utstor varorensom
föremålenhandlarna kan misstänkaförhållandenunder sådana attatt
införsituationer står handlarna valetanskaffade. dessainte ärligt Iär

ellerdärefter kontakta polisenochantingen attatt ta emot varorna
handlarna väljer detsig med Ombefattavägra att senarevarorna.

återanskaffa mycketmöjligheteralternativet polisensär att varorna
i sådanaockså mindre seriösa handlaresmå. finns givetvisDet som

kontakta polisen.situationer tar emot utan attvarorna
handlaredet relativt vanligtEnligt vad utredningen inhämtat är att
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rådfrågar polisen hur de skall uppträda i situationer då någonom
bjuder gods kan stulet. Många seriösa handlareut ärantassom vara
polisen behjälplig i sådana situationer och vill verka för denatt
ursprunglige får tillbaka sina föremål.ägaren Om handlarna förvärvar
föremålen finns det åtminstone viss möjlighet för polisen kunnaatten
spåra och identifiera godset stulet. Av de skäl pantbanksut-som som
redningen redogjort för många poliser de inte kanattanser uppmana
handlarna förvärva begagnade i sådana situationer.att varor

Enligt vår mening finns det skäl för handlarnaän större att vara
försiktiga med befattning med gods kan stulet änatt ta antassom vara
de pantbanksutredningen redogjort för. I till vad pantbanksut-motsats
redningen anfört nämligen den driver pantbankattanser som en
eller begagnathandel kan sig skyldig till häleribrott hangöra om
handlar på tidigare beskrivits eller på någotsätt liknandeannatsom

pantbankNär eller begagnathandlaresätt. lämnar ersättning tillen en
eller till säljarepantsättare bereds denneär rätt ägareen en som

vinning grund brott. det fallFör återställs till denav varorna
ursprunglige endast under villkor denne betalarägaren lösenatt
motsvarande kostnaderna för förvärvet finns uppenbar risk för atten

inte återfår sin egendom. Det inteägaren alls säkert denär att
ursprunglige kan betala lösenbeloppet. En pantbanks ellerägaren
begagnathandlares befattning med därförkan ägnad attvarorna vara
försvåra återställande, helt oberoende syfte medettvarornas av om
åtgärden varit återbörda till se NJA 1992 37.ägarenatt varorna s.

finnsDessutom anledning påpeka handlareatt att tar emoten som
misstänkt stulna mindre ersättning riskerar göramot attvaror en en
dålig affär eftersom han inte påräknakan någon lösen då han knappast
kan ha gjort godtrosförvärv.ettanses

Polismyndigheternas på utredningens frågor förtalar delattsvar en
handlare förvärvarallt gods kan misstänkas stulet ochtrots som vara
därefter kontaktar förpolisen få godset kontrollerat. Cirka 20att

polismyndigheterna/polisområdena har handlareprocent uppgett attav
relativt ofta underrättar polisen vid misstanke oärligengods ärattom
åtkommet och 60 polismyndigheterna/polisområdena harprocentca av

detta förekommer sporadiskt. övrigaIattuppgett attmera svar anges
sådana underrättelser aldrig förekommer.

Enligt ordalydelsen i den nuvarande bestämmelsen handlarnaär
skyldiga underrätta polismyndigheten misstankenäratt genast
uppkommer bjuds oärligen ätkomna. tordeDetäratt utom varor som
innebära handlarna inte kan med kontakta polisen tillsväntaatt att
dess tagits såvida misstanken inte uppkommer förstemot,varorna
efter förvärvet. Att bestämmelsen har den nämnda innebörden
avspeglas inte i praxis. de allra flesta fallI kontaktas polisen när
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Som bestämmelsentagits handlarna.godset väl äremot nuav
i begränsadalltså kommit tillämpas endastutformad har den att

omfattning.
sig skyldig tillhandlare i vissa fall kanNyss har göraattsagts en

han därefter underrättarhäleribrott ävennär tas emot, omen vara
sig skyldigHandlaren riskerar dessutomförvärvet.polisen göraattom

exempelvisbefattning med godset,häleribrott vid varje närtill senare
försäljning.bjuds tillutvaran

ändamålsenligt begagnat-mening detutredningensEnligt är att
deavseende desammaskyldigheter i dettahandlarnas är som som

därför bestämmelsenföreslårpantbankerna. Utredningengäller för att
föreskriften i 18 §fyllertill reglering. Däremotinte förs över en ny

med begagnadeförordningen handelstycketandra omvarorom
visst godsbegäran undersökaskyldighet på polisenshandlares att om

behållas.bör därförfunktion. Denfinns i handlarens lager en

handlingarpolismyndighetentillhandahållaSkyldigheten att m.m.

kopiorhandlarna överlämnaföreskrifter förgenerellaGenom att av
relativt omfattandemöjlighet ipolisen poliseninköpsnotor till attges

På såanmälningar stulet gods.jämföra med sättutsträckning notor om
medexempelvis handelnkontrollutföra kontinuerligkan polisen aven

ialltförstöldbegärligasärskilt tasstorautan att resurservaror
för polisenökad möjlighetinnebär vissFörfarandetanspråk. atten

skullesannolikt aldrigidentifiera stöldgodsspåra och annarssom
kontrollerakanockså polisenFörfarandet innebäranträffas.kunna att

inköpsnotorna. Enför anteckningarhandlarnavilketdet sätt
medinköpsnotorjämföra kopiorgårkontroll attut avsom

intevisserligenstulet gods kananmälningar anses vara enom
utredningensenligthandelnkontrolltillräcklig utgör, upp-menav

verksamhet.polisens uppsökandetillviktigt komplementfattning, ett
detantecknas vanligenslagföreskrifterGenerella nämntav

Hittills harutfärdar.polismyndighetenregistreringsbevis som
varierandeföreskriftsmöjligheten iutnyttjatpolismyndigheterna

handlaremeddelat endastpolismyndigheter harflestaomfattning. De
i2§ 7och ädlapärlormed ädelmetaller,handlar stenarsom

dessaföreskrifter, eftersomsådanaförordningen varavaror anses
känneteckenhar sådanaoch oftastöldbegärligasärskilt även att en

be-där antaletpolismyndigheter,möjlig. Vissaidentifikation är
kontinuerligtsamtliga handlareålagtlitet, hargagnathandlare är att

polismyndigheterpolisen. Andratillkopior inköpsnotoröverlämna av
föreskrifter slag.någon handlaremeddelat nämnthar inte av
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Även i detta avseende finns anledning jämföra med vadatt som
gäller för pantbankerna. Enligt 27 § pantbankslagen får polismyndig-
heten begära pantbankerna systematiskt länmaratt uppgifterut ur
pantboken. I praktiken går det till så pantbankerna sänder utdragatt

pantboken avseende samtliga pantsättningar till polisen. Pâ vissaur
platser pantbankernaupprättar särskilda listor över föremålpantsatta

sänds till polisen. Utredningen den uppfattningenärsom attav
polismyndigheterna för begagnathandelnäven bör ha möjlighet fåatt
tillgång till dokumentation avseende samtliga förvärv.

Föreskrifter slag utfärdasnänmt i dag eller mindre regel-av mer
mässigt vid några polismyndigheter inköpsnotorna därefterutan att
kontrolleras polisen. Med anledning därav vill utredningen betonaav
vikten polismyndigheterna i varje enskilt fallatt delsövervägerav
behovet dokumentationen, dels vilka finns för kontrollav resurser som

förfarandeEtt innebär mängdnotorna. sänds tillattav notorsom en
polisen där de sedan inte kommer till användning eller kontrolleras bör
inte förekomma i framtiden.

Inom vissa polismyndigheter förekommer det handlarna efteratt en
tid underlåter sända kopior till polisen detatt notorna utan attav
föranleder någon åtgärd från polisens sida. Om så sker bör polisen
antingen verka för handlarna verkligen fullgör sina åliggandenatt
eller, det inte finns skäl för åtgärden, inte längre krävaom att
handlarna skall sända kopior till polisen.notornaav

Självfallet bör polismyndigheten i enskilda fall haäven möjlighet att
begära handlare de skall överlämna kopior inköpsnotor ochattav av
andra handlingar till polisen.

13 Polismyndighetens tillträdes- och granskningsrätt

Vårt ställningstagande: Bestämmelsen tillsynsmyndighetensom
tillträdes- och granskningsrätt behålls i nuvarande omfattning.

Nuvarande förhållanden

I 5 § lagen handel med skrot och begagnade och l9§om varor
förordningen handel med begagnade föreskrivs registrera-attom varor
de handlare skyldiga efterär anmodan låta polismyndighetenatt
undersöka omrâde, lokal eller används i verksam-annat utrymme som
heten och granska den bokföring och övriga handlingar hör tillsom
verksamheten.
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1949 års1918 årsfanns i såvälbestämmelserMotsvarande som
förordningar.

Våra skäl

skyldighethandlarnasfrågornatidigare behandlatharUtredningen om
antecknings-denlegitimation ochokända säljareavkrävaatt om

behandlarFöreskrifternahandlarna.skall åvilaskyldighet somsom
polisen i detförsyfte underlättatillkommit ifrågor hardessa att

Bestämmelsernabrottsutredande arbetet.ochbrottsuppdagande om
granskningsrättlokaler ochhandlarnastillträdesrätt tillpolisens av

förskapatsinstrumentytterligareverksamheternaihandlingar är som
för-polisen, ibestämmelsernasyfte. Genompolisen i gessamma
för-och ihusrannsakanreglerrättegångsbalkenstillhållande om

utvidgadei polislagen,bestämmelserkompletterandetillhållande
utreda brott.tvångsmedel förtillgripabefogenheter attatt

Å polismyn-utvidgaönskemålframdet förtssidan har attomena
förutomomfatta,tillgranskningsrättochtillträdes-dighetens att

registreringsplik-drivakandenregistrerade handlare, även antassom
i syfteregistrerad,begagnadehandel med atttig utan att varavaror

handeln.reguljäraickedenunderlätta tillsynen över
Å denkritikreglering,årsinför 1981riktades,andra sidan mot

granskningsrätt.ochpolisens tillträdes-bestämmelsennuvarande om
onödigbestämmelsenansågremissinstanser motNågra att var

ochförundersökningreglerrättegångsbalkensbakgrund att omav
bestämmelsensyftet medtillämpliga ochblitvångsmedel kan att

inte denFöredraganden deladetillgodoses.kandärigenom upp-
del iingårtillträdesrätten,anfördefattningen att som enutan som

tillgodoseförbetydelseväsentlighandlarna, atttillsynen äröver av
1980/81:3kan undvaras prop.därför intesyfte ochregleringens s.

13.
polismyndighetenvilka bl.a.verksamheter,andra övervissaInom

polisensbestämmelserliknandefinnsålagts tillsynsansvaret, om
exempelbegagnathandeln. Ettförgranskningsrätttillträdes- och som

Enligtexplosivaochbrandfarliga1988:868lagen19 §är varor.om
område,tilltillträdetillpolismyndighetenhar rättbestämmelsenden

hanteringenmedsambandanvänds iandralokaler och utrymmen som
Avochundersökningaroch fårexplosiva göra ta prover.varorav

tillträde begränsastillframgår atttill lagen rättenförarbetena att av
de berördahanteringsådanskall gällatillsynen somvarornaaven

reglerlagens prop.omfattastillstånd ellerkräver avannars
polismyndighetentydaUttalandet39.1987/88:101 attsyness.
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under vissa förutsättningar har till tillträderätt tillstånd inteäven om
meddelats för verksamheten. Ett exempel polismyndighetensannat

till tillträde finns i 21 § lagen 1966:742rätt hotell- och pensio-om
natsrörelse. framgårDärav polismyndigheten, för tillseatt att att
bestämmelserna i lagen iakttas, har till tillträde till hotell ochrätt
pensionat. Tillträdesrätten inte heller här inskränkt till de hotellsynes
och pensionat har tillstånd. Däremot talar ordalydelsen i 8 kap.som

§ alkohollagen4 1994: 1738 för endast verksamhet drivsatt som av
med tillstånd för servering vissa alkoholdrycker, intepersoner av men

tillståndspliktig sådan verksamhet drivs tillstånd, omfattasutansom av
Åpolismyndighetens tillträdes- och hargranskningsrätt. andra sidan

polismyndigheten enligt 8 kap. 6 omfattande§ alkohollagen en
tillträdes- och granskningsrätt till rörelse i vilken bedrivs servering av
eller detaljhandel med öl. verksamheterDessa kräver huvudöver taget

Äveninte tillstånd enligt alkohollagen. pantbankslagen 1995:1000
innehåller bestämmelse polisen tilltillträdesrätt pant-en som ger
bankernas lokaler och granskningsrätt till Detpantbokenm.m. m.m.

beakta vissa skillnadnyssnämnda verksamheter, tillär även att att av
från begagnathandel, tillståndspliktig verksamhet.utgör

I andra specialförfattningar finns ytterligare bestämmelser som ger
polisen särskild tillträdesrätt till lokaler granskaoch rätt attm.m.
handlingar. I Polisrättsutredningens betänkande Tvångsmedel enligt 27
och 28 kap. RB polislagen SOU lämnas1995:47 87-89samt ens.
utförlig redogörelse dessa författningar.över

Frågan utvidgning tillträdes- och granskningsrättenom en av

reguljäraFör syftet med underlätta polisens icketillsyn denöveratt att
skall kunnahandeln utvidgad tillträdes- och granskningsrättgenom en

befogen-uppnås räcker det inte med dessapolismyndighetenatt ges
bedrivsheter det uppenbart registreringspliktig handelnär är utanatt

befogen-registrering skett. För sådana fall polismyndighetensäratt
i fallställetiheter "tvångsregistrera" handlare tillräckliga. Det äratt

driverdå finns handlaredet anledning misstänka vissatt att en
förunderlagregistreringspliktig handel, tillräckligtpolisen saknarmen

enligtkunna utnyttja tvångsregistreringsmöjligheten, detatt som
polisen finns behov utökade kontrollmöjligheter.av

ibör framhållas rättegångsbalkens husrannsakanDet regleratt om
och för sig kan bli tillämpliga på fall då handlare kan drivaantasen
registreringspliktig handel såledesregistrerad. Polisen harattutan vara
redan i dag tillgång till vissa instrument för kontrollera huruvidaatt

registreringspliktighandlare driver handel eller En sak ären annan
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form tvångsmedel i praktiken sällan utnyttjas fördennaatt ettav
ändamål.sådant eller liknande

för får förordnandeSom översiktligt redogjorts i avsnitt 8.6 om
flesta situationer meddelas endast vissa befatt-husrannsakan i de av

det gjorts bedömning tillåtlighetenningshavare sedan en av av
Syftet härmed bl.a. skapa tillräckliga garantier frånåtgärden. är att

rättssäkerhetssynpunkt den personliga integriteten desamtmot att
rättigheterna i övrigt kränks. Polismyndighetensmänskliga fri- och

enligt författningar handelntillträdes- och granskningsrätt de rörsom
föremål för något prövningsför-begagnade däremot intemed ärvaror

farande.
uppfattning kan det rättssäkerhets- ochEnligt utredningens ur

utvidga polismyndig-integritetssynpunkt invändningar mot attresas
särskild prövningbefogenheter vidta tvångsåtgärderhetens att utan av

särskild grad i förevarande fall,gäller i högdessa. Det när, som
det huvudsakliga skälet för sådanknapphet på polisresurser utgör en
och granskingsrätt kan utnyttjasutvidgning. vidgad tillträdes-En som

driveruppstår misstanke viss handlareredan detnär att enom
handel skulle dessutom lätt kunna missbrukas. Motregistreringspliktig

anförda föreslår utredningen inte någon utvidgningbakgrund det avav
polismyndighetens tillträdes- och granskningsrätt.

nuvarande tillträdes- och granskningsrätten börFrågan denom
behållas

tvågodsspaning sker i dag på i huvudsak olika DelsPolisens sätt.
sänder till poliseninköpsnotor handlarna injämförs de motsom

polisengodsspaningsregister, dels uppsökeruppgifter i polisens
kontrollerar gods och handlingarrutinmässigt handlarna och som

handlarnas verksamhet. metodentill grund för Denligger senare
polisen endast efter beslut hus-inte kunna utnyttjasskulle omom

självfallet skullefick tillträde till handlarnas lokaler, vilketrannsakan
möjligheter spåra och identifiera stöldgods.inskränka polisens att

polisen alltjämt kunna jämföra inköpsnotornaskulleDäremot mot
sådangodsspaningsregistret och därefter, det viduppgifter i enom

uppgifter innebär det finns anledningkontroll kommer fram attsom
gods tillgripits, kontrolleranågon handlare tagit emotatt anta att som

framhållashusrannsakan. Det bör dockdennes verksamhet attgenom
effektiv detbåde omständligare och mindresådan ordning änären

skulle kontrollen den omfattandenuvarande förfarandet. Vidare av
från lokaler inte tillgängliga för allmänheten,handel sker ärsomsom

eftersombostad, ytterligare försvårasexempelvis från någons
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förhållandevis villkor gäller förstränga dessa platser användaatt
Åhusrannsakan. andra sidan krav beslututgör husrannsakanett om

för polisen skall tillträde till handlarnas lokaler klartatt starkareett
skydd integritetskränkningar vad polisens oinskränktaänmot
tillträdes- och granskningsrätt enligt den nuvarande regleringen
innebär.

Utöver det brottsutredande och brottsuppdagande arbetet harrent
polisen för tillsynen handlarna. Det innebäröver polisenansvar att
bl.a. har till uppgift kontrollera handlarna följer de föreskrifteratt att

meddelats. Med hänsyn till föreskrifternas kan sådansom natur en
kontroll knappast utföras polisen får tillträde till handlarnasutan att
lokaler och tillgång till de handlingar ligger till grund försom
verksamheten. Förutom polisens möjligheter kännedomatt att om
misstänkt stöldgods skulle begränsas tillträdes- och gransknings-om

bort skulle således tillsynsuppgifternarätten i övrigt i principtogs vara
omöjliga fullgöra. Mot bakgrund därav utredningenatt attanser
polisens nuvarande tillträdes- och granskningsrätt skall kvar.vara

13.3 Särskilda bestämmelser för auktionshandeln

Vårt förslag: De särskilda föreskrifterna för auktionshandeln,
innebär handlare bedriva auktionsförsäljningatt attsom som avser

skall underrätta polismyndigheten auktionen sju dagarsenastom
före försäljningsdagen, behålls. Dispens skall dock kunna erhållas
från denna skyldighet. Underrättelserna behöver inte längre inne-
hålla uppgifter vilka varuslag skall säljas auktionerna.om som

Nuvarande förhållanden

Som tidigare auktionsförsäljningnämnts och liknandeär annan
försäljning handel i förordningens mening. Regleringensatt anse som
bestämmelser således tillämpliga på auktionsförsäljningär i den mån
försäljningen sådana räknas i förordningens andraavser varor som upp
paragraf.

För auktionshandeln finns särskild bestämmelse l6§ för-en
ordningen handel med begagnade innebärvaror handlareattom som

bedriva auktionsförsäljning eller liknandeattsom avser annan
försäljning begagnade skriftligen skall underrätta den lokalaav varor
polismyndigheten sju föredagar försäljningsdagen. I under-senast
rättelsen skall lämnas uppgift tid och plats för auktionsförsälj-om
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säljas förvaringsplatsen förningen, vilka slag skall samtav varor som
framintill försäljningen. Rikspolisstyrelsen har tagit envarorna

underlag för dessablankett RPS 572.5.1-2 kan användassom som
underrättelser.

finns föreskriva ellerPolismyndigheten får, det särskilda skäl,om
från föreskrifterna uppgifteri enskilda fall medge undantag vilkaom

skall omfattas underrättelsen.som av

Våra skäl

års reforrneringFöreskriften för auktionshandeln tillkom vid 1981 av
auktionsföretagen ålades särskildAnledningen tillregleringen. att en

förunderrättelseskyldighet bl.a. tid och plats auktioner detattvarom
i betydande omfattningfanns klar uppfattning stulnaattom varoren

kontroll den handelnvid auktioner och polisens överomsattes att var
problem för polisen de ambulerandebristfällig. Ett särskilt var

på den där auktion skulle hållasauktionsförrättarna. Polisen ort varen
fråga. Någontillsynsmyndighet för auktionsförrättaren iofta inte

därförambulerande auktionsförrättarnaegentlig tillsyn deöver var
underrättelseskyldighet för auktionshandeln detsvår utföra. Enatt av

därförnuvarande förordningen ansågsfinns i denslag vara avsom
effektivitet.för regleringensvärdestort

Årbetydande mängd begagnadeAuktionshandeln hanterar varor.en
250 miljoner kronorauktionsbranschen1976 bedömdes omsätta perca

till 500. Några aktuellaauktionsföretag uppskattadesår och antalet ca
totala omsättningen iuppgifter antalet företag eller denomom

få fram. har emellertidhar utredningen inte kunnat Detbranschen
årbetydligt i dag den 1976.upplysts den handeln änär störreatt var

auktionshandeln istöldgodshanteringen inomMycket tyder vartatt
ambulerandenågon mån tycks dock denminskat. Ifall inte har

utred-Enligt vad upplystsauktionsverksamheten ha minskat. som
utsträckning hållaauktionsföretagen i alltningen tenderar störreatt

auktioner i fasta lokaler.återkommande
framgårfrågor till polismyndigheternapå utredningensAv svaren

varierandeunderrättelseskyldigheten iauktionshandlarna iakttaratt
polismyndigheter/polisområden haromfattning. Vissa uppgett att

auktionerpolisen föreståendeauktionshandeln aldrig underrättar om
Skill-underrättelseskyldigheten alltid iakttas.medan andra sagt att

tillsynmån polisenbero i vilkennaderna utövat översynes
kan dras grundval deauktionshandeln. slutsatsenDen av svar som

tillsynenVid de polismyndigheter därutredningens frågor.lämnats på
underrättelse-auktionshandlarnaförhållandevis intensiv iakttarvarit
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skyldigheten medan det inte sker vid de polismyndigheter intesom
eller endast i liten omfattningutövat tillsyn.utövat

Det särskilt viktigt vid just auktionsförsäljningär polisen i godatt
tid får möjlighet kontrollera det gods skall säljas eftersomatt som
auktionshandlarna ofta, på grund dispens från kravet månadsav en
liggetid, förvarar godset endast några få dagar. Efter auktionen saknar
polisen möjligheten kontrollera. Polisen kan då i stället exempelvisatt
begära auktionshandlarna regelmässigt tillhandahåller polisenatt
inköpsnotor eller inlämningskvitton avseende gods tagits Enemot.som
risk förfarandemed sådant dock polisen skulle överhopasärett att
med sådana handlingar eftersom mängden varor som passerar genom
auktionshandeln mycket Det torde därför praktisktär stor. vara mer
för polisen på plats undersöka de kan intressantaatt varor som vara

spaningssynpunkt. Det kan ske med stöd bestämmelsenur av om
polisens tillträdes- och granskningsrätt. En förutsättning härför är
givetvis polisen får kännedom auktionerna. Så sker i dag,att om
förutom de underrättelser auktionshandlarna skyldigaärgenom som

sända till polisen, i dagspressen. Genomävenatt genom annonser
kan polisen få kännedom tid och förplats föreståendeannonserna om

auktioner oberoende auktionsföretagen iakttar underrättelseskyl-av om
digheten eller ej. Mot denna bakgrund kan i föroch sig desärskilda
föreskrifterna för auktionshandeln sig onödiga. Det kan emellertidte
inte polisiär uppgift hålla sig underrättadattanses vara en om
auktioner studier i Underrättelseskyl-ortspressen.genom annonserav
digheten därför garantier för polisen verkligen fårstörre attger
kännedom auktionerna. Utredningen också under-attom menar
rättelseskyldigheten allmänt kan ha effekterpositiva för skötsam-rent
heten inom eftersombranschen handlarna därigenom måste aktivavara

förhållandei till polisen. Enligt utredningens mening kan de särskilda
föreskrifterna för auktionshandeln därför inte helt undvaras. Polismyn-
digheten bör dock föreskrivakunna eller i enskilda fall medge
undantag från underrättelseskyldigheten. Denna möjlighet bör kunna
tillämpas för auktionsñrmorexempelvis har återkommandesom
auktioner på bestämda tider.

Vid de allra flesta auktioner säljs skiftande slag. Uppgiftervaror av
de varuslag skall säljas auktionerna därför till mindreärom som

för polisen. skulle polisen haDäremot behov detalje-störrenytta av
rade uppgifter samtliga omfattas begagnatregleringenom varor som av

skall säljas. emellertid inteDet praktiskt genomförbartär attsom
meddela auktionshandlarna föreskrifter det slaget.av

Föreskriften auktionshandlarna skall lämna uppgiftattom om
förvaringsplatsen för fyller funktion och bör bibehållas.varorna en
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Övriga14 frågor

14. Sanktionerl

Vårt förslag: Förslaget innebär viss avkriminaliseringen som en
följd utredningens förslag regler.till ändrade materiellaav

föreslåsOaktsamt handlande inte längre kriminaliserat.vara
Underlåtenhet föra medanteckningar befattningenröratt som

gods, underlåtenhet lämna sådana anteckningar tillmottaget att
underrättelseskyldig-polismyndigheten och underlåtenhet iakttaatt

straffsanktio-heten vid auktionsförsäljning föreslås inte längre
polisennerade. stället införs utvidgad möjlighet förI atten

tillgripa vitesföreläggande.
i fortsättningen.Vissa beteenden föreslås kriminaliserade även

begagna-Utredningens föreslagna förbud för handlare ta emotatt
fyllt 18 år ochde inte ärsomav personervaror av personer som

straffsank-medeleller någotmärkbart påverkade alkohol annatav
fallendast i deingå i straffskalantioneras. Fängelse föreslås

handel medregistreringspliktigbedrivernågon uppsåtligen
registrerad.begagnade utan att varavaror

förhållandenNuvarande

denbegagnade6 § lagen handel medI att somangesvarorom
begagnadehandel meddriveruppsåtligen eller oaktsamhet varorav

ellerregistrerad döms till böterföreskrivet sättutan att vara
förstraffskala gäller denmånader. Sammai högstfängelse somsex

fullgöra skyldighetunderlåteroaktsamhetelleruppsåtligen attattav
ellermed godsbefattningenanteckningarföra rör attmottagetsom

uppgifter myndighet.eller till Detsammaanteckningarsådanalämna
fall skall intefullgörandet. ringauppgift vid Ilämnasgäller oriktigom

straff.tilldömas
elleruppgiftsskyldighetunderlåtit fullgöraEnligt § får den7 attsom

skyldighetenunderlåtenheten,straff fördömas tillliknande inte om
tala förkan tyckassagdaomfattas vitesföreläggande. Det attettav

fullgöra vissahandlarevite kan föreläggapolismyndigheten vid att
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skyldigheter. Såväl lagen förordningen saknar emellertid någotsom
uttryckligt bemyndigande för polismyndigheten i detta avseende, vilket
i princip krävs för myndighet skall få förelägga vite Lavin,seatt en
Viteslagstiftningen kommentar,En 18 och 23. kan därförMans.-
hysa mycket tveksamhet till polismyndighetens möjligheterstor att
förelägga vite.

För vissa andra beteenden enligt 21 § förordningen handelär om
med begagnade bötesstraff stadgat, under förutsättning gär-attvaror
ningen inte belagd straffmed i brottsbalken. Det gäller för denär som
uppsåtligen eller oaktsamhetav

någonl begagnade okänd och inte styrkerärtar emot varor av som
sin identitet tillförlitligt sätt,ett

lämnar eller bearbetar tidigare månad2 efter detänut attvaror en
togs emotvarorna m.m.,

bedriver auktionsförsäljning eller liknande försäljning3 utanannan
skriftligen underrätta polismyndigheten sju dagar föreatt senast

ellerförsäljningsdagen m.m.
underrätta polismyndigheten i fall dåunderlåter handlaren4 att genast

skälig anledning den bjuder begagnadeinser eller har attanta utsom
ellerolovligen åtkommit inte har bjudarätt attvarorna annarsvaror

dessaut m.m.

för gärning begåtts i hans rörelse hanNäringsidkare somansvarar om
ha haft vetskap gämingen.haft eller borde om

Våra skäl

har under år allmäntstatsmakterna strävatrent motsenare en
lagstiftningen. Särskilt gäller det för beteendenavkriminalisering inom

eller inget straffvärde. Bl.a. har regeringen ihar ringa pro-som
brottmålsförfarandeeffektivare prop. 1994/95 :23 52positionen Ett s.

inte det enda och inte alltid detkriminaliseringuttalat är mestatt
motverka oönskade beteenden och deteffektiva medlet för attatt

för brottsbekämpning bör koncentreras på sådanaallmännas resurser
somföranleda påtaglig fara eller skada och intekanförfaranden som

påkan bemötas sätt.annat
uttalade avkriminalisering,anledning denMed strävan motav

utredningen detspecialstraffrätten, harfrämst inom övervägt ärom
avskaffa straffbuden i den nuvarandeeller delvismöjligt heltatt

förvi går in motiven utredningensregleringen. Innan närmare
frågan bör emellertid framhållas den gärningställningstagande i att

punkten till följd utredningensredovisats under avsom ovan
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tidigare redovisade förslag till förändringar de materiella be-av
stämmelserna, kommer avkriminaliseras. bör påtalasDet ocksåatt att

inom för registreringsförfarandedet inte finns likaett storaramen
möjligheter använda alternativa sanktionsmetoder vidatt ettsom

med tillståndskrav där kriminaliserade beteenden kan ersättassystem
och återkallelsemed varning tillstånd.av

ansvarsbestämmelserna i regleringenFör handeln med begagnadeav
gäller, liksom för de flesta specialstraffrättsliga deregler, ärattvaror

sanktionera förbudavsedda eller föreskrifter materiell Detatt natur.av
alltså de materiella reglerna innehåll straffbestämmelser-är som ger

förslag till regleringDet handeln med begagnadena. av varor som
innefattarutredningen lämnar dels krav registrering för vissaett

begagnathandlare, föreskrifterdels ålägger handlarna vissa andrasom
utgångspunktskyldigheter. En allmän vid överväganden om av-

kriminalisering i lag eller författning meddelade före-är att annan
skrifter inte bör lämnas osanktionerade a.a. 56. Om såprop. s.
skulle bli fallet finns överhängande risk föreskrifterna inteatten

följas. därförkommer Det kan inte komma i fråga i förevarandeatt att
fall avkriminalisera förbud föreskrifteroch antingen ersättautan att
straffbuden med någon sanktion eller på något skapasättannatannan
instrument garantier för förbud föreskrifteroch följs.attsom ger

förstLåt undersöka vilka möjligheter föreslagnamed deoss som
finnsmateriella bestämmelserna för tillse förbud föreskrifterochatt att

följs. föreslagitUtredningen har polisen fortsättningsvis skallävenatt
möjlighet tvångsregistrera handlare. instrument för polisenha Dettaatt

tillräckligt för komma tillkan tyckas med fall då handlarerättaatt
registreringsplikten.underlåter iaktta För polisen skall kunnaatt att

tvångsregistrera handlare måste emellertid sådan informationen om
handlarens inhämtas,verksamhet det står klart verksamhetenatt att
faller under regleringen. Polisen bör alltså inte använda sig av
tvångsregistrering det tveksamt registreringsplikt föreligger.när är om

visat sig polisenSom tidigare redovisats har det mycket svårt för att
information verksamheterna. finnserhålla sådan Om detom en

straffsanktion för handel sker registreringsplikten harutan attsom
iakttagits har polisen möjligheter under polisutredning,större att en

på grund misstankeinitierats brott, kunna utredaav om ex-som
betrakta yrkesmässig.empelvis handeln Med nuvarandeär attom som

straffskala kan polisen i sista hand, det finns anledning att anta attom
brott förövats, utnyttja möjligheten tillgripa husrannsakan. Medatt

till det anförda utredningen tvångsregistrerings-hänvisning attanser
tillräckligt medel för komma till medmöjligheten inte rättaär ett att

bedrivs anmälan förregistreringspliktiga handelden utan attsom
registrering skett.
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Ett alternativ till kriminalisering utredningen diskuterat ären som
polisen möjligheter tillgripa vitesföreläggande handlareatt att motge

inte iakttar bestämmelserna i regleringen. Polismyndigheten harsom
föreläggandentillagts befogenhet i sina föreskriva flera olikavite iatt

författningar, exempelvis enligt 3 kap. ordningslagen20 §
1993: 1617, 20 § lagen 1966:742 hotell- och pensionatsrörelseom
och 10 § lagen 1983:1097 med vissa bestämmelser lannanlägg-om
ningar m.m.

Utredningen metoden kan lämplig fall då handlarnaiattanser vara
föraunderlåter anteckningar befattningen medröratt mottagetsom

tillhandahållagods och underlåter polismyndigheten anteckningar,att
uppgifterhandlingar eller sådant gods. gäller i frågaDetsammaom

bedrivahandlare auktionsförsäljning ochattom som avser som
underlåter iaktta underrättelseskyldigheten. det gäller självaNäratt
förutsättningarna för och förfarandet vid föreläggande och utdömande

vite hänvisas till bestämmelserna i lagen 1985:206 viten. Iomav
sammanhanget bör emellertid påtalas endast vissa tjänstemän inomatt

har besluta vitesföreläggande kap. 16 § 3polisen se 2rätt att om
fall kriminaliseradepolisförordningen l984:730. I övriga av nu

denna metod inte lika ändamålsenlig.beteenden är
alternativ har förts fram införa någon formEtt är attannat avsom

sanktionsavgift vid överträdelser bestämmelser i regleringen.av
Administrativa avgiftssystem förekommer inom lagstiftning rörsom

områden, exempelvis i lagstiftning angående skatter, tullar,vitt skilda
näringsverksamhet och byggnadsverksamhet.arbetsliv, miljö,

införa med sanktionsavgifter på heltFör ett nyttatt ett system
avgifternaområde bör det, enligt utredningens mening, krävas kanatt

till redan fungerande administrativtinordnas och naturligt anknytas ett
område där kansåvida det inte överträdelserrör antassystem, ett

med mycket hög frekvens. också naturligt denförekomma Det är att
avgiften tillsynsansvar denmyndighet skall har överta utsom

omfattas avgifterna eller på har godverksamhet sättannatsom av
sagdadenna. handeln med begagnade innebär detinsyn i För attvaror

polismyndigheterna.tänkt avgiftssystem skulle hanteras Attett av
myndighet,administrationen avgiftssystem på någonlägga ettav annan
begagnadeinte har någon koppling till handeln medi övrigtsom

eller ändamålsenligt.framstår varken motiverat Mot attsomvaror,
sanktionsavgifter administreras polis-införa medett system som av

uppgift främmandekan anföras sådanmyndigheterna utgöratt etten
sådan ordning skulle krävainslag i polisens normala verksamhet. En

oprövadepolismyndighetema byggde helt och tidigareatt upp nya
Någon besparing skulle sannolikt sanktionsavgiftssystemrutiner. ett

Därtill kommer avgiftssystem mindre lämpligtinte innebära. äratt ett
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i de tidigare omnämnda fallen det kan ifrågasättas registre-när om
ringspliktig handel bedrivs registrering har skett. dessaIutan att
situationer finns för varierande uppfattningar. Ettutrymme av-
giftssystem bör knytas till enkla och lätt konstaterbara faktum. Också

detta avgiftssystemskäl olämpligt.är ettav
Även det finns vissa principiella skäl kan förtalaom som en

omläggning avgiftssystemtill utredningen uppfattningenärett attav
fördelarna med sådant inte de nackdelar byteuppvägerett system ett

sanktionsforrn detta område skulle medföra. Utredningenav
förordar därför kriminaliseringen behålls, dock med undantag föratt

fall då handlarna underlåterde föra anteckningar be-röratt som
fattningen med gods, underlåter tillhandahålla polismyn-mottaget att
digheten anteckningar, handlingar eller uppgifter sådant gods ochom
underlåter iaktta underrättelseskyldigheten vid auktionsförsäljning.att
överträdelser i falldessa kan enligt utredningen beivras genom
vitesföreläggande och i sista hand utdömande vitet.genom av

Utredningen föreslår det införs förbud för handlarnaatt mot att ta
begagnade inte fyllt 18 år ochemot varor av personer som av

märkbart påverkade alkohol eller någotär annatpersoner som av
medel. Med hänvisning till det tidigare anförda bör dessa förbudäven
sanktioneras. Utredningen har inte funnit något verkningsfullt
alternativ till kriminalisering överträdelser förbuden.en av av

Enligt ordning inträder straffansvarnuvarande såväl gärningennär
begås uppsåtligen det sker oaktsamhet. Enligt utredningensnärsom av
mening kan det ifrågasättas straffansvaret vid oaktsamt handlandeom
fyller någon praktisk funktion. framstår exempelvisDet inte som
särskilt troligt någon bedriver handel med begagnadeatt varor av
oaktsamhet. fåtalVidare kan de fall då någon föreskrift eller något
förbud överträds oaktsamhet inte särskilt straffvärda.av anses

föreslår därför endast uppsåtligaUtredningen gärningar straffbe-att
framtida reglering.läggs i Med hänsyn till den nuvarande lydelsenen

kap. 2 första stycket brottsbalken det inte erforderligt1 § är attav
på uppsåt uttryckligen i lagtexten. sammanhangetkravet I villanges

utredningen framhålla den enskilde handlarens kännedomatt om
innehålletregleringen och i den normalt saknar betydelse i uppsåts-

straffrättsgrundsatser.frågan, allt i enlighet med allmänna
det gäller straffskalan för överträdelser bestämmelserNär iav

regleringen utredningen böter tillräckligt ingripandeärattanser en
påföljd förseelser.för de flesta Endast i fall då någon uppsåtligen
bedriver registreringspliktig handel med begagnade utan attvaror vara
registrerad bör enligt utredningens mening fängelse ingå i straffskalan.

Utredningen vidare den uppfattningen nuvarande bestäm-är attav
näringsidkare förutsättningarmelse innebär under vissa haratt ettsom
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straffrättsligt för gärningar begåtts böranställdaansvar som av
behållas.

Avgifter14.2

Vårt ställningstagande: Utredningen polisens tillsyns-attanser
verksamhet inte skall avgiftsbeläggas.

Nuvarande förhållanden

Polismyndigheternas förkostnader registrering tillsynoch enligtär
nuvarande ordning inte avgiftsfinansierad.

Våra skäl

tillämpatSedan tid tillbaka har statsmakterna principen denatten som
bedriver verksamhet kräver tillstånd och föremål för tillsynärsom
skall finansiera den ansvariga myndighetens kostnader för denna

fulltverksamhet. Avgiften bör täcka myndighetens kostnader förut
tillståndsförfarandet den efterföljande kontrollen tillsynenochsamt av
verksamheten. Principen har genomförts för rad verksamheter. Somen

Alkoholinspektionens tillstândsprövning förexempel kan ochnämnas
tillverkning och handel med alkoholhaltiga dryckertillsyn samtav av

sprit. exempel länsstyrelsernas tillstånds-tillverkning Ett ärannatav
prövning och tillsyn pantbanker.av

Avgiftssystemen har i huvudsak utformats på så delssätt att tas en
årlig föransökningsavgift dels tillsynsavgift täckaut, tas ut atten

för metodenkostnaderna den tillsyn Som harutövas. nämntssom
för verksamheter kräver tillstånd myndighet. Sammaanvänts som av

för tillämpas förevarandeprincip torde i och sig kunna det, inär som
fråga registreringspliktig verksamhet.fall, är om

omständighet vid bedömningen lämpligheten iEn viktig attav
införa avgiftsfinansiering storleken de avgifter skulleär somen av

anledningdrabba handlarna. de polismyndigheterna lämnat iAv svar
mån polisensutredningens frågeformulär kan åtminstone i någonav

vill emellertid framhållakostnader uppskattas. Utredningen att
uppgifter. Polisensberäkningen bygger mycket osäkra rena

vidare svårspaningsarbete efter stöldgods i anslutning till handeln är
från polisens kontroll handlarna följer bestämmel-särskiljaatt attav
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i regleringen. olikaDessa utförs vanligen imoment ettserna samman-
hang. beräkningEn kostnaderna för enbart registrering och tillsynav

därför i det omöjligär närmaste göra.att
Svaren vid handen polisen något 20avsätter änattger mer

årsarbetskrafter för registrering och tillsyn föräven rentmen
spaningsarbete efter stöldgods i anslutning till handeln. Den samman-
lagda årliga lönekostnaden för de nämnda årsarbetskrafterna kannyss
uppskattas till mellan och åtta miljoner kronor. Därtill kommersex
vissa andra kostnader. Utslaget de 4 500 registrerade handlareca

finns i landet skulle det innebära, full kostnadstäckningsom om
eftersträvas, avgiften för varje handlare skulle uppgå till mellanatt

500 och 2 000 kronor år.1 per
Många handlare bedriver relativt blygsam verksamhet ochen

avgifter i den nämnda storleksordningen skulle i sammanhanget
Äveninnebära inte helt obetydlig kostnadsökning. polismyndig-en om

heternas kostnader för spaning räknas bort skulle avgifterna för många
handlare förhållandevisbli betungande. Särskilt gäller det för de
handlare utredningens förslag blir skyldiga registreraattsom genom

flerasig olika platser. En avgiftsñnansiering skulle därför direkt
motverka underlätta nyetablering och främja tillväxt isträvan atten
små och medelstora företag.

invändningEn kan avgiftsfinansiering ärmot attannan som resas en
syftet med regleringen enbart brottsförebyggande och brottsupp-är
dagande. framstår något främmandeDet finansiera sådanattsom
polisiär verksamhet avgifter de kontrolleradetas utgenom som av
subjekten, särskilt det vid många polismyndigheter inte före-när

någonkommer tillsyn alls. I sammanhanget bör framhållas polisensatt
brottsförebyggande verksamhet vad gäller pantbankerna inte avgiftsbe-
lagts.

har från polishåll framförts farhågor införaDet även mot att en
för handlarna betala avgift förskyldighet registrering och tillsyn.att

Redan i dag iakttas registreringsskyldigheten på sina håll endast i
mindre utsträckning. registreringen dessutom skulle medföraOm en
avgiftsskyldighet finns det, enligt polisen, betydande risk för en
minskad vilja bland handlarna låta registrera sig. Polisen har ocksåatt
uttalat avgiftsskyldighet för handlarna skulle kunna innebäraatt atten
samarbetet mellan polisen och handlarna försvåras. Det har också

avgiftssystem i sig skulle öka administrationskostnadernasagts att ett
för regleringen.

Anförda omständigheter förhållanden direkt kan motverkautgör som
syftet handlarna frivilligt låter registrera sig och polisenäratt
behjälplig gäller spåradet och identifiera stöldgods. Enligtnär att
utredningens uppfattning dessa så bärande utredningenär argument att
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inte kan förorda avgifter handlarna för registrering ochatt tas ut av
tillsyn.

Överklagande14.3

Vårt förslag: Utredningen föreslår ändringenendast den av
överklagandebestämmelserna länsstyrelsen in-uteslutsatt ur
stansordningen.

Nuvarande förhållanden

förordningen handel med begagnade finns bestärnrnel-I 22 § om varor
överklagandeordningen. Polismyndighetens beslut enligtser om

förordningen kan överklagas länsstyrelsen länsstyrelsens besluthos och
allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande tillkan överklagas hos

kammarrätten krävs prövningstillstånd.
förvaltningsdomstols verkställsPolismyndighetens och allmän beslut

något föreskrivs.omedelbart, inte annatom

Våra skäl

instansordningen vid överklagande förvaltningsbeslutFrågor avom
DomstolarnaDomstolsutredningen i betänkandethar behandlats av

106.inför Arbetsuppgifter och förfaranderegler SOU 1991:2000-talet
första domstolspröv-Utredningen anförde principiellt denrent att

förvaltningsärende alltid skall ske i länsrätt. Före-ningen ettav
statsrådet anförde i 1993 års budgetproposition prop.dragande

bil. 25 hon ansåg Domstolsutredningens1992/93:l00 3 atts.
tyngdpunkten i rättskip-principiella utgångspunkt riktig och attvara

förvaltningsdom-skall ligga i första instans inom de allmännaningen
behöver gälla allaändrad instansordning intestolarna, attmen en

detta såsommältyper. Riksdagen godkände regeringens hemställan
Ienlighetriktlinje bet. 1992/93:JuU24, rskr. 1992/93:289.allmänen

instansordningen förändrades år 1995 SFS 1995:233härmed
begagnaderegleringen handeln medöverklagande beslut rörande avav

blevlänsrätt i stället för kammarrättFörändringen innebar attvaror.
påi dessa mål. Samtidigt infördes kravetförsta domstolsinstans

skälprövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt. Det saknas
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ånyo förändrad instansordningöverväga vad gäller självaatt dom-en
stolsprövningen.

finnsDäremot anledning länsstyrelsens rollöver i instans-att se
kedjan. Inom andra områden där polismyndighetens beslut tidigare
överklagats till länsstyrelsen har länsstyrelsen uteslutits instans-ur
kedjan. Ett exempel sådan förändring ärenden enligtären
vapenlagen 1996:67 och exempel ärenden enligtärett annat
ordningslagen 1993: 1617. I och för sig fyller länsstyrelserna de krav
på sakkunskap och kompetens kan ställa för prövaattsom man
ärenden regleringen handelnrör med begagnat gods. Ensom av
kvalificerad prövning länsstyrelsen medför domstolsprövningenattav
lättare kan koncentreras till instans och domstolarnasatten resurser
utnyttjas på effektivt och rationellt följdEn nämndasätt.ett av nyss
förändring emellertid instanskedjan förlängtsär med instans.att en
Detta motverkar intresset uppnå snabbt slutligt avgörandeatt ettav
och innebär dessutom såväl för enskilda föratt mer resurser, som
myndigheter, ianspråktas för hanteringen dessa ärenden. Motav
bakgrund det sagda utredningen länsstyrelsen börsenast attav anser
uteslutas instansordningen och polismyndighetens beslut skallattur
överklagas till länsrätt första instans.som

14.4 Ikraftträdande

Utredningen föreslår de författningarna träder i kraft den juli1att nya
1998.

Handlare vid ikraftträdandet registrerade enligt förordningenärsom
1981:403 handel med begagnade skall registreradeom varor anses
enligt den regleringen och alltså inte på behöva registrera sig.nyttnya

14.5 Kostnader och konsekvenser förslagenav

Enligt direktiven skall utredningen i likhet med andra kommittéer och
särskilda utredare de offentliga åtagandenpröva förslagensom
medför. Av regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare dir. 1996:49 skall utredningen redovisa förslagensäven
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.

Utredningens förslag innebär det i framtiden inte kommeratt att
finnas någon handelsreglering det gäller handeln med skrot.när
Tillståndskravet bort och inte med någon reglerings-ersättstas annan
form. Med denna ordning kommer kostnader för tillståndspröv-statens
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osäkraområde helt försvinna. myckettillsyn på detta Avning och att
uppgifter kanpolismyndigheternasgrundasberäkningar som

årsarbets-dag lägger ned 15polismyndigheterna iuppskattas att ca
tillståndsprövning och tillsyn. Som tidigare ärkrafter på antytts

föruppfattning de polisresurserdenutredningen avsättsatt som nuav
framtiden användas till kontroll ochskrothandelsregleringen i bör

Avregleringsförslagetmed begagnadehandeln ärtillsyn varor.av
medföra några ekonomiska besparingar,således inte avsett att men

kostnadsökningar.heller någrainte
ske någonavregleringsförslaget kommer det inteGenom att

måli allmän domstol vaddomstolsprövning, varken rörsomavser
i förvaltnings-skrothandelsförfattningarna ellerför brott motansvar

exempelvispolismyndigheternas beslutöverklagandedomstol efter av
Även avlas-avslagits. åklagarmyndigheternatillstândsansökningardå

meddet gäller handelnmål. Förslagenfrån den förra närtypentas av
ochförenklingar i sanktionssystemetbegagnade innebär smärrevaror

förslagetbakgrunden medföröverklagandebestämmelserna. Mot deni
får marginella.debesparingar,vissa även om anses

marginellaavregleringsförslaget vissaskrothandeln innebärFör
denadministrativa kostnadergäller dedetbesparingar när som
för-exempel kanmedför. Somnuvarande regleringen nämnas att

någon månförenklas ikommer kunnamed inköpsnotorfarandet att
försvinner.tillstândsansökningarföroch kostnadernaatt

mindre seriösatill avregleringförslagetEn följd är att personer,av
handelfrån inledaavhållastillstândsprövningen kunnat attsom genom

kanFörslagetbedriva verksamhet.fritt kunnakommermed skrot, att
medanslutning till handelnbrottslighet inågot ökaddärför leda till en
dettauppfattningenemellertid denUtredningenskrot. är attav

tenderarredovisatstidigareövergående Somproblem är natur.av
försådan riktningutvecklas iskrotbranschen utrymmetattatt en

bör ocksåsammanhangetminskar. Iskrothandlaremindre seriösa
skrotbranschen börökad brottslighet inompåtalas temporärtatt en

det gällerfrån poliseninsatserökade närkunna uppvägas genom
med begagnadehandeln varor.

regleringenförändringarföreslår inte någraUtredningen avav
konse-få negativaskulle kunnabegagnademedhandeln varor som

brottslig-polisen bekämpamöjligheterna förkvenser vad attavser
Därigenominstrument.stället polisensförstärks inågon månheten. I
tillsynför kontroll ochökade överdeframför allt resursergenommen

förslagensyftar till börutredningens förslagbegagnathandeln som
handelntillbrottslighet i anslutningminskadmedverka tillkunna en

begagnademed varor.
medi ochbesparingarförutses vissabegagnathandeln kanFör att
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dels kontrollföreskrifterna identitetskontroll, liggetid ochom an-
teckningsskyldighet tillämpliga i princip endast för begagnadegörs

med värde uppenbarligen inte understiger 500 kronor,ett somvaror
Ådels något färre varuslag kommer omfattas regleringen. andraatt av

sidan torde något ökade kostnader uppkomma med hänsyn till att
regleringen tillämplig s.k. omarbetning, skyldighetengörs att att

samtliga handel medanmäla sig för registrering skall platser däravse
regleringen drivs och förbudbegagnade omfattas att ettvaror som av

föreslås.och påverkadebegagnademot att ta emot varor av unga
Övriga förändringar regleringen begagnathandeln bedömsöver somav

för både det allmänna för handlarna.i kostnadsneutralastort sett som
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Kommittédirektiv

Översyn lagstiftningen för handel medav

ochskrot begagnade varor

Beslut vid regeringssammanträde den 18 januari 1996

Sammanfattning uppdragetav

Utredaren skall bedöma handeln med skrot och begagnadeom
i fortsättningen bör reglerad särskildävenvaror vara genom

sålagstiftning. Om bedöms fallet, skall förslag tillvara en ny
lagstiftning ocksåutarbetas. Utredaren skall utvärdera tillsynen

handeln med skrot och begagnadeöver och, detvaror om
bedöms lämpligt, redovisa förslag till organisationsom ny av
tillsynen.

Gällande ordning

Sedan l9l8 regleras yrkesmässig handel med skrot och be-
gagnade Nu gällande lag 198112 handel med skrotvaror. om
och begagnade förordningen 1981:402 handelsamtvaror om
med skrot och förordningen l98l z403 handel med begag-om
nade trädde krafti den julil 1981.varor

Syftet med regleringen handeln med skrot och begagnadeav
i första hand motverka tillär greppsbrott för-attvaror attgenom

svåra åtkommetavsättningen oärli gods och underlättaav po-
lisens sådantspaning efter gods. För handeln med skrot finns
bestämmelser om

tillståndkrav från polisniyndighet.
krav god vandel för etablera och driva verksamhet,att
registrering leveranser och leverantörer,av

tillgångpolisens inköps-till och leverantörsregistret,
polisens till tillträde till kontors- och lagerlokalerrätt samt
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skrotgård, och
handlaren misstän-skall underrättaspolisenkrav att om

stulet.godserbjudetker äratt
husrannsakanförförutsättningeninnebärSairegleringen att en-

brotträttegångsbalken misstanke ärkap.ligt 28 somom-
föruppfylltfängelsestraff inte behöverbelagt med attvara-

åtkoniniitshargodsskekunnakontroll skall omsättssomom
brottsligt satt.

tillståndintekrävsbegagnademedFör handel utanvaror
någonDärmed sker intepolismyndighet.hosregistreringendast

identisk mediregleringenövrigtvandelsprövning. l ar settstort
skrot.för handel medgällerden som

såväl skrotomfattarhandeln med skrotRegleringen avav
handelförordningendessa ltackormetallerolika omavsom

omfattassamtligaräknasbegagnademed upp somvarorvaror
sådana cyklar,mopeder,Exempelregleringen. är utom-av

och TV-motorsågar, radio-symaskiner. kameror,bordsmotorer.
smyckenPälsverk,tillbehör till dessa.delar ochsamtapparater

består guld,föremål väsentlig deleller tillheltsamt avsom
exempelandrametallermfl adlasilver. platina är varor

omfattas regleringen.avsom
polismyndig-meddelasTillstånd skrotfor handel med av
bedrivas. Denhuvudsakligen skallhandelndärdenheten ort

tillstånd till böterkan dömashandel med skrotdriver utansom
tillståndetmånader. förvillkorenOmhögstfängelse ieller sex

återkalla Om överträdel-detta.åsidosatts polismyndighetenkan
får ställetpolismyndighetenbeskaffenhet. lav ringaseii ar

påföljden bliuppsåt oaktsamhet kanellerVidmeddela vaniing
brottsbalken.straffimedbelagdgämingenböter. ärinteom

erhålls registre-bevisbegagnadehandel medFör omvaror
auktionsförsäljniiig begagna-Vidpolismyndigheten.ring hos av

föresju dagarpolismyndighetenskallde senastortenvaror
föroch platsbl.a. tidauktionsforrattiiiiigeii underrättas om

Påföljdernaförsaljas.skallde slagdenna samt varor somav
ibegagnademedför handelförordningen ärenligt stortvaror

med skrotför handelförordningenenligtdesammasett som
kompletterande bestäm-finnsbilskrotningsverksamhetFor
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melser i bilskrotningslagen 1975:343 och bilskrotningsförord-
ningen 1975:348.

Pantbankers handel med begagnade regleras ivaror
pantbankslagen 1995:1000 och pantbanksförordningen
1995:1189.

Motiven För översynen

Faktorer påverkat branschens arbetsvillkorsom

Nu gällande reglering handeln med skrot och begagnandeav
har varit i kraft år.15 Sveriges ekonomi och eko-varor ca

nomiska förutsättningar har förändrats betydligt under denna
period. Strukturen inom de branscher skrothandelns le-ärsom

och kunder ocksåharverantörer förändrats. Hushållning med
och kretsloppsprincipen fåttnaturresurser har ökad vikt i

miljöarbetet. Sedan 1989 har skrot avregleratsexporten av
successivt och den äri huvudsak oreglerad from. den januaril
1995. Dock rådsförordningfinns reglerar avfallstrans-en som

miljösynpunkt EEG 259/93,porter EGT L 30, 62.93,ur nr s.
Celex 393R259. Sveriges inträde i EU den januari1 1995
ytterligare viktigär förändring.en
Förändringarna i omvärldsförhållandena för handeln med

skrot och handeln med begagnade liksom strukturför-varor
ändringarna inom branscherna bör såvälinverka behovet

reglering regleringens utfonnning.av en som

Regleringars efekrer

Näringsverksamhet regleras med Herta olika syftenett genom
lagar, förordningar, föreskrifter råd och anvisningar. Visssamt
lagstiftning inriktad lägga fastär krav syftar tillatt attsom
skydda liv, hälsa och miljö. Skatter och offentliga avgifter samt
samhällets infonnationskrav företagen för statistik regleras
likaså i lagstiftningen. Där finns spelregler för företagensäven
kommersiella verksamhet för främja väl fungerandeatt en
marknadsekonomi. Den sistnämnda regleringar skalltypen av
bla. främja sådant konkurrenstryck företagen utifrånett att
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utbudsittövervägandenföretagsekonomiska varoravanpassar
efterfrågan tillfredsställs iså konsumentemastjänsteroch att

fråga kvalitet.ochprisom
företagenförorsakarregleringarkostnaderdel deEn somav

har deVidaremotiverade.företagsekonomiskt ansvarigaar inte
medadministrativa arbeteför sittkostnadermyndighetema

deskallkostnaderDessa vägasregleringama. sam-avupp
ledauppskattaskanregleringvinsterhällsekonomiska ensom

min-hänförliga tillkani övrigtsamhälletitill. Vinstema vara
miljövårdsinsatser. minskadsjukvård.förkostnaderskade

verksamhet,offentligeffektivarebrottslighet mm.
konsekvensana-analysersamhällsekonomiskaKrav -

verksförord-del i 27 §för myndigheternasfastläggslyser -
särskilda utredareochkommittéer1995:1322. Förningen an-

ochkommittéersamtligadirektiven till sär-ikravsammages
åtaganden dir. 1994:23.offentligautredareskilda prövaattom

för-konsekvensanalyser iProblem- och1994113cirkuläretI
Finansdeparte-Statsrådsberedningen ochfrånfattningsarbetet

gällaskallkonsekvensanalyserföreskrivs kravetattmentet
regeringskansliet.inomförslag utarbetasnäräven

behovetmedvetenhetenharUnder attavomsenare
tillhar lettväsentligt. Dettaökatnäringslivettillväxtenfrämja l

effekter konkurrens-regleringarskonkurrensaspekten ochatt
fått ökat intresse.trycket

Pågående uppdragetpåverkarutredningar som

frågor förpågående betydelseutredningar berörsl flera av
Således kretsloppsdelegationen M l993:Aharskrotbranschen.

Sve-uttjänta bilar iförproducentansvarförslag tilllämnat ett
harFörslaget1995:9.Kretsloppsdelegationensrige rapport

regeringskan-närvarandeförremissbehandlats och bereds inom
sliet.

utredaresärskildregeringen1995 beslötDen 23 att enmars
syftartill skattfram förslagförskulle tillkallas ettatt ta en som

och fördeponerasavfallmängdenminskatill attatt som
sådan 1995:37.skatt dir.utreda konsekvensernaallsidigt av en
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bestämmelserfinnsrenhållningslagen 1979:596l av-om
MMiljöbalksutredningenförfallshanteringen. Inom ramen

Utredningenrenhållningslagen över.1993:04 kommer att ses
1996.underförslagredovisa sinaskall sommaren

föreslåuppdragnaturvårdsverk regeringenshar attStatens
avfallshanteringåtgärder förbättradmål förochkvantitativa en

redovisasskallUppdragetegenskaper.avfalletsbyggersom
augusti 1996.den 15

fördirektivregeringenbeslutadenovember 199516Den om
åtgärderandrabranschsanering och motutredning omen

skall bl.a.Utredaren1995:142.brottslighet dir.ekonomisk
åtgärder förandraochfrågor vandelsprövning attöverväga om

ekonomiskförsärskiltbranscher är utsattasomsanera
brottslighet.

Uppdraget

strukturskrothandelnsinledningsvis kartläggaskallUtredaren
sedanbranscheninomhar skettstrukturförändringardeoch som

skallkartläggningMotsvarande görasl980-talet.början av
huvud-skrothandelnsbranscherför deöversiktligt ärsom

brottsbekämpande ochPolisensoch kunder.sakliga leverantörer
branschernämndamed inriktningarbetebrottsförebyggande

uppmärksammasärskiltskallockså Utredarenanalyseras.skall
utnyttjat depolisenvilketomfattning ochi vilken sätt

begagnadeochmed skrothandellageninstrument omsom
Även skalllagstiftninggällandeeffektiviteten ierbjuder.varor

värderas.
skallanalysernaochutgångspunkt kartläggningamaiMed

begagnadeochskrothandeln medbedömautredaren varorom
särskild lag-regleradbehöverfortsättningeni genom envara

beaktabl.a.bör utredarenbedömningsinstiftning. Vid att som
iskrotutrikeshandeln medregleringentidigare nämnts av

omocksåskallUtredarenavvecklats. övervägahuvudsak har
ordningmed gällandearbete kanbrottsbekämpandepolisens ges

komplet-begränsadenbartförutsättningarlikvärdiga engenom
ochhälerigreppsbrott,rörande tilllagstiftningentering annanav
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6

ekonomisk brottslighet.
effektivRegeringen lägger vikt vid brottsbekämp-stor en

framgårning. Detta bl.a. regeringens skrivelse strategiav om en
åtgärderför samhällets samlade ekonomisk brottslighetmot

skr. 1994/952217, bet. 1994/95:Ju25, rskr. l994l95z4l2. En väl
fungerande målsättning,konkurrens central vilketär en annan

framhållitsbl.a. i regeringens proposition politik förom en ar-
bete, trygghet och utveckling prop. 1995/96:25 89. Utreda-s.

skall vid sin bedömning beakta dessa intressen finnaochren en
lämplig avvägning mellan dem. förInom uppdraget skallramen

statsmakternas miljöpolitiska ställningstaganden avseendeäven
ökat återvinnigproducentansvar, syftande bl.a. till ökaett att
återanvändning,och beaktas.

Om utredaren kommer fram till handeln med skrot ochatt
begagnade fortsättningsvis bör reglerasävenvaror genom en
särskild lagstiftning, sådanskall förslag till lagstiftningen
redovisas. förslaget så också framgåAv skall falldet i vilka

skrot och begagnade omfattasskalltyper av varor som av
regleringen.

Utredaren skall bedöma polismyndigheten ävenortenom
framgent skall ha för tillsynen handeln med skrotansvaret av
och begagnade någonOm myndighet bedömsvaror. annan vara

lämplig bör utredaren lämna detaljerat förslag hurettmera om
arbetet skall organiseras.

så långtUtredningsarbetet skall möjligt samordnas medsom
frågorde påverkarutredningar studerar skrot- ochsom som

begagnathandeln. samrådVidare skall ske med berörda myndig-
heter och branschorganisationer.

Redovisning uppdragetav

För utredaren gäller regeringens direktiv till kommit-samtliga
téer och åtagandensärskilda utredare offentliga dir.prövaatt
1994:23 och redovisning regionalpolitiska konsekvenserom av
dir. 1992:50.

ocksåI tillämpliga delar skall utredaren beakta principerna
i regeringens beslut den september för1 1994 ordningom en
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7

systematisk genomgång i regeringskansliet företagsregler.av
Särskilt skall beslutet beaktas vad gäller marknadseffektiviteten

de i beslutet nämnda checklistoma.samt
Jämställdhetsaspekten kommer inte aktualiseras inomatt

för utredningsarbetet. Utredningenramen skall därför inte
omfattas regeringens direktiv till samtliga kommittéerav och
särskilda utredare jämställdheten mellan könen dir.om
1994:124.

Uppdraget skall redovisas före utgången december 1996.av
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till polismyndighetemaFrågor rörande handel
med skrot och handel med begagnade varor

1 Handel med skrot

1.1 Tillståndsgivningens och tillsynens organisation

tillståndsprövningen respektivea Hur tillsynen efterlevnadenär över
förordningen internt uppbygd inom polismyndigheten Har det skettav

någon förändring i uppbyggnadenden interna under de årensenaste

årsarbetskrafterb Hur mycket i gick det för all till-resurser
stândsprövning och tillsyn under åren 1993-1995 Fördela årsarbets-

Ävenkraften tillstândsprövning respektive tillsyn. det arbete som
samband med förfrågningar börläggs ned i beaktas.

tillstånd tillståndsprövningen1.2 Befintliga och

många tillstånd för fasta handlare respektive fannsHur uppköparea
det inom polismyndigheten den oktober 19961

tänkas handlare med tillstånd längre bedriver någonb Det kan att
verksamhet och vissa handlare bedriver verksamhet tillstånd.att utan
Bedömer polismyndigheten antalet tillstånd medöverensstämmeratt

skrothandlare inom tillsynsområdetantalet verksamma

polismyndighetens uppfattning handeln med skrotHar enligtc
början 1980-talet så fall på vilket sättförändrats sedan Iav

Vilken utredning i fråga sökandens vandel vid prövningd görs avom
tillstândsansökningar Vilka krav ställs

många tillstånd har meddelats för fasta handlare respektiveHure nya
under tiden den jan 1985-31 dec 1995 Angeuppköpare 1 om

år.möjligt antalet för varje

avseendet många avslagsbeslut har polismyndigheten meddelatHur
fast handel respektive uppköpartillstånd underansökan tillstånd tillom

december 1995 möjligt antalet förtiden den jan 1985-31 Ange1 om
varje år.
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Vilka har skälen varit för meddela avslagsbeslutg att

förekommit fasta handlare beviljats tillståndh Har det bedrivaatt att
yrkesmässig handel med skrot under begränsad tiden

1.3 Tillsynen

omfattning anmodas skrothandlarna inom tillsynsområdetvilkena I
in till polisensända inköpsnotoratt

omfattning uppsöker polisen skrothandlarna förb I vilken att
inköpsnotor, bokföringsmate-undersöka lokaler och utrymmen, annat

rial m.m.

för fasta handlare respektivemånga tillstånd har återkallatsHurc
tillståndjan 1985-31 dec 1995 Har underuppköpare under tiden 1

mångagrund I så fall hurdenna tid upphört annan

varit för återkalla tillståndenhar skälend Vilka att

för återkallahar polismyndigheten i ställetvilken omfattninge I att
varningtillstånd meddelatett

handlareförekommit polisen upptäcktt ofta har detHur att som
tillståndsaknat

1.4 inköpsnotor

inköpsnotorskyldigheten föra anteckningarhandlarnaa Iakttar att
anteckningarna I så fall vilkaFinns några brister idet

lättnader i anteck-meddelar polismyndighetenvilken omfattningb I
ningsskyldigheten

Brottslighet1.5

handlarna polismyndighetenutsträckning underrättarI vilkena attom
har åtkommit detutbjuder skrot olovligenmisstänker dende att som

utbjuda deteller inte har rätt attannars
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b Vilken uppfattning har polismyndigheten brottsligheten ochom
brottsutvecklingen i anslutning till handeln med skrot Har skrot-
branschen blivit eller mindre seriös sedan början 1980-taletmer av
Har brottsligheten inom skrotbranschen ökat eller minskat Vilka är
de vanligaste brotten

enligtc Har polismyndighetens uppfattning regleringen handelnav
med skrot underlättat polisens arbete vid efterspaning stulet godsav

vilken omfattningI har brott kunnat klaras med hjälp bestäm-upp av
melserna i skrothandelslagen och skrothandelsförordningen

Övrigt6

Har problem uppståtta vid tillämpningen författningarna fallI såav
vilka

b Andra synpunkter på författningarna eller på handeln med skrot

2 Handel med begagnade varor

Tillsynens2.1 organisation

Hur tillsynen efterlevnaden förordningena interntär över uppbygdav
inom polismyndigheten skett någonHar det förändring i den interna
uppbyggnaden under de årensenaste

b mycket inârsarbetskrafterHur gick det för all tillsynresurser
under åren 1993-1995 det arbeteAven läggs ned i sambandsom
med förfrågningar bör beaktas.

2 Registrerade handlare

mångaHur handlare fanns registrerade för handela med begagnade
inom polismyndigheten den l oktober 1996 Ange möjligtvaror om

antalet registrerade för olika slags begagnade varor.

b Bedömer polismyndigheten antalet registrerade handlareatt
med antalet verksamma begagnathandlare inomöverensstämmer

tillsynsområdet vilken omfattningI bedöms handlare bedriva handel
med begagnade registreradeutan attvaror vara
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låtit registrera sig under tiden denmånga handlare harc Hur
för varjejanuari 1985-31 december 1995 möjligt antalet1 Ange om

för.varuslag de låtit registrera sigår och deäven

först sedan deomfattning låter handlare registrera sigd vilkenI
polisenkontaktats av

polismyndigheten utnyttjat möjlighetenomfattning harI vilkene att
tvångsregistrera handlarelåta

inköpsnotor3

inköpsnotorföra anteckningar påskyldighetenIakttar handlarna att
fall vilkaanteckningarna I sånågra brister iFinns det

Tillsynen2.4

inhandlare sändaregistreradeomfattning anmodasI vilkena att
till poliseninköpsnotor

med dehandlarnas inköpsnotoromfattning jämförsvilkenb I
datoriserade gods-finns i polisensstulet godsanmälningar somom

registersystem

bearbetalämna ellerskyldigheten intehandlarnaIakttarc att ut
dåmånad efter den dagefterförrän tidigastmottagna varornaenvaror

emottogs

förbegagnathandlarnapolisenomfattning uppsökervilkend I att
m.m. Skerbokföringsmaterialinköpsnotor,undersöka lokaler, annat

misstänks ha tagithandlarenrutinmässigtsådana kontroller utan att
stöldgodsemot

omfattningauktionshandeln I vilkenVilken tillsyn skere över
Iakttarförordningenregistrerade enligtauktionshandlarebedöms vara

försäljnings-föresju dagarskyldighetenauktionsförsäljarna senastatt
för auktions-platspolismyndighetenskriftligen underrättadagen om

förvarings-skall säljasslagförsäljningen, vilka samtav varor som
plats
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f I vilken omfattning kontrolleras den handel med begagnade varor
sker andra platser i varuhus och butikerän Finns det någrasom

särskilda problem med tillsynen den icke reguljära handelnav
Bedöms kontrollen denna handel tillfredsställandeav som

2.5 Brottslighet

a I vilken utsträckning underrättar handlarna polismyndigheten attom
de misstänker den utbjuder begagnade olovligen haratt som varor
åtkommit dem eller inte har utbjuda demrätt attannars

b Vilken uppfattning har polismyndigheten brottsutvecklingenom
inom begagnathandeln vad gäller handeln med stöldgods Har handeln
med stöldgods ökat eller minskat sedan mitten 1980-talet Angeav om
möjligt vilka slags inom begagnathandelnäven oftast kanvaror som

stöldgodsutgöraantas

omfattningc I vilken den bestulne möjlighet identifieraattges
beslagtaget gods

d enligt polismyndighetensHar uppfattning regleringen handelnav
med begagnade underlättat polisens arbete vid efterspaningvaror av
stulet gods I vilken omfattning har brott kunnat klaras hjälpmedupp

de instrument bestämmelserna polisenav ger

e Finns det inom polismyndigheten någon statistik antalet beslagöver
polisens godsspaningsverksamhet leder till Om så falletärsom ange

antalet beslag för olika under åren 1985-1995. Angetyper av varor
möjligt värdet det gods spårats polisensävenom av som genom

godsspaning.

Övrigt2.6

förordningena I 2 § 1981:403 handel med begagnadeom varor
de regleringen omfattar. Ar denna uppräkninganges varor som

lämpligt avpassad till nuvarande förhållanden eller bör vissa varuslag
bort och andra läggas till Vilka förändringar bör i så fall görastas

b Har problem uppstått vid tillämpningen författningarna så fallIav
vilka
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författningarna eller handeln med be-synpunkterAndrac
gagnade varor
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Lagstiftning utanför Sverige

Danmark

I dansk lagstiftning finns inte några bestämmelser särskilt reglerarsom
handeln med skrot.

Handeln med begagnade regleras "lov handel medvaror av om
brugte genstande pantlånevirksomhed" den 8 juni 1966samt samt
"bekendtgorelse handel med brugte genstande pantlånevirk-samtom
somhed" den 9 januari 1969. Lagens bestämmelser gäller självständig
näringsverksamhet avseende bl.a. sådan handel med eller köp av
begagnade inte sker sedvanligt led i handels-ettvaror, som som en
verksamhet med eller i hantverks- eller industrirörelse.nya varor en
Från lagens bestämmelser har undantagits bl.a. handel registre-med
ringspliktiga motorfordon, böcker och frimärken.

För bedriva verksamhet omfattas lagen krävs tillståndatt som av av
polismyndigheten på Den uppfyller näringslagens krav förorten. som
erhållande s.k. näringsbrev handlare, ochhantverkareav som
industridrivande formen generellt näringstillstånd har rätt attav
erhålla tillstånd. Ansökan tillstånd får dock avslås sökanden ärom om
dömd för något anledning han kommeratt anta att attsom ger
missbruka tillståndet eller det i övrigt finns sådana upplysningarom

sökandens personliga förhållanden särskilda skälutgör att antaom som
han inte kommer driva verksamheten försvarligt sätt.att att ett

Ansökan tillstånd får också avslås sökanden dethar skulder tillom om
allmänna 50 000 danska kronor ellermer.om

Ett aktiebolag kan nekas tillstånd degrunder,samma om
ingår i styrelsen eller direktionen närrmdainte uppfyllerpersoner som

krav. skallOm medlemmar väljs in i styrelsen eller direktionennya
det förhållandet inom dagar har14 anmälas till polisen, däreftersom

tillståndet.omprövaatt
tillverksamheten inleds skall innehavaren driftställeInnan amnäla

polisen. Tillståndshavaren har skyldighet polisenmeddelaäven att om
flyttas.verksamheten Verksamheten skall tillståndshavarendrivas av

eller föreståndare, också skall polisen. Detgodkändav en som vara av
åligger tillståndshavaren underrätta polisen vid misstankeatt attom
erbjudet gods stöldgods. Vidare får intehan köpa begagnadeär varor

den under 18 år eller berusadeärav som av personer.
Ett tillstånd kan återkallas polisen tillståndshavare grovtav om en

tillfälleneller vid upprepade åsidosätter de plikter följer lagensom av
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kanpå försvarligt Detsammadriva verksamhetenkommer sätt.ettatt
kronor eller i skuldtillståndshavaren har 100 000 danskaske merom

under begränsad tid ellerTillståndet kan återkallastill det allmänna.
tills vidare.

används i verksam-tillträdesrätt till lokalerPolisen har såväl som
bokföring. handelvarulager och Vid medgranskaheten rätt attsom

delar till motorfordon,cyklar och cykeldelar,begagnadeeller köp av
musikinstrument, bandspela-juveler, kläder,guld- och silvervaror, ur,

alltidoch ñlmapparatertelevisionsappareter, kamerorradio- och ärre,
granskningsrätttillträdes- ochpolisensbl.a. bestämmelserna om

tillståndspliktig.verksamhetentillämpliga. Detta äroavsett om
skyldighet förbestämmelser bl.a.till lagen finnskungörelsenI om

denne isäljaren ochlegitimationhandlare begära noteraatt av
åtskildahållsbegagnade ochkravhandelsboken, samtatt nya varor

ocksåinnehållerKungörelsenmärka begagnadeskyldigheter att varor.
inte får sig medhandlareinnebärbestämmelse göraatt avensomen

tolfte söndagenköpt före denbegagnad hanförändraeller vara somen
efter det han emotatt tog varan.

kaneller i kungörelsenbestämmelserna i lagenöverträderDen som
dömas till böter.

auktion reglerasbegagnadeFörsäljning genomvarorav
denved auktionsledere"offentlig auktionaf lov"bekendtgorelse om

offentligahåller frivilligaAuktionsförrättareapril 1986.9 som
justitiemi-auktoriserademed vissa undantag,auktioner skall, avvara

födda iâr ochfyllt 25Vederhäftiga ärnistern. sompersoner som
visstauktion inombedrivaerhålla auktorisationDanmark kan ettatt
hållaoch skyldighetbådeinnefattarområde, vilket rätt attenen

omständigheter återkallas.under vissaauktorisation kanauktion. En
skada ochsäkerhet för eventuellskall ställa ärauktionsförrättareEn

omständigheterföreliggerdet inteuppmärksamma bl.a.skyldig attatt
olovligt. Vidâtkommitsgods skall säljas hardettyder att somsom

det godsauktionskatalog, i vilkenskall det finnasauktionen somen
gods fråndet finnsnummerordning. Omförtecknat isäljasskall är

hänföra tillvilket godstydligtsäljare skall det ärflera attsomanges
säljarna.och en avvar

Finland

förordningenibegagnade reglerasochmed skrotHandeln varor
ochskrotmed begagnadebutikhandel iangående öppen samtvaror

28.3.1941/218.lump
och säljerhandelsrörelse köperpåtillämpligFörordningen är som
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eller förmedlar begagnade såsom möbler och husgeråd, arbets-varor
och bruksföremål och arbetsredskap, kläder, skodon, föremål av
metall, smycken, musikinstrument, cyklar och andra dylika Denvaror.

vidare tillämplig på skrot-är och lumphandel och på antikvariats-
rörelse, handlar föremålmed har konst- eller sarnlarvärde.som som
Handel med begagnade motorfordon omfattas inte förordningenav
enligt utslag från Högsta domstolen.

För driva verksamhet omfattas förordningen fordrasatt ettsom av
särskilt tillstånd den lokala länsstyrelsen. Detsamma gäller förav

Äveninrättande filial till sådan rörelse. den skall särskildav som vara
föreståndare för rörelse eller filial skall ha tillstånd. Fören atten
meddelas tillstånd krävs sökanden tillräckligt pålitligär för den till-att
tänkta verksamheten och i övrigt uppfyller kraven för idka näring.att

handlareEn får inte den under 18 år ellerärta emot varor av som
den berusad och det kan misstänkasär utbjudenav attsom om en vara

inte årligen åtkommen bör handlarenär begära säljaren redogör föratt
hur åtkommits.varan

Handlare idkar handel med begagnade föremål bör föra särskildsom
affärsbok, i vilken varje förvärv bör antecknas. Noggranna anvisning-

finns för hur affärsboken föras.bör begagnadEn köptsar vara som
skall dessutom förses med särskild beteckning. När det gälleren
handel med skrot bör handlaren begära säljaren skriver sittatt namn
på räkning eller kvitto, datum för köpet, varuslag,ett taren som upp
antal eller mängd pris och säljarens adress. Räkningarna ochsamt
kvittona, liksom affärsböckerna, bör förvaras i kronologisk ordning
under år.tio

En mottagits handlare får inte överlåtas, förändrasvara som av en
eller omarbetas förrän efter sju dagar från den dag då togsvaran

Detta gäller dock inte för handlaren köpt in från bl.a.emot. varor som
auktionsrörelse.

Polisen tillsyn de verksamheterutövar över i för-som avses
ordningen och har till tillträde till handlarnas lokalerrätt samtm.m.

granska varulager och bokföringsmaterialrätt Handlarnaatt ärm.m.
också skyldiga tillhandahålla polisen föremål och skriftligt material.att

När tillgripits bör polisen omedelbart underrätta handlarnaen vara
på Därefter handlarna skyldigaär undersöka den angivnaorten. att om

finns derasi besittning. Om så visar sig fallet börvaran vara
handlarna omedelbart underrätta polimyndigheten därom. Handlarna
har i övrigt skyldighet underrätta polisen de misstänkeratt attom en
utbjuden oärligt åtkommen.ärvara

Den lokala länsstyrelsen kan meddela dispens från nämndaovan
bestämmelser och kan utfärda allmänna ordningsföreskrifteräven
angående driften aktuella rörelser.av nu

195



Bilaga 3 SOU 1997:89

Överträds missbruk kan varningförekommerföreskrifter eller annat
Ãr allvarligare slag ellermissbrukenelleröverträdelsernautdelas. av

bryteråterkallas. Dentillståndsker kanrättelse inte motsomom
tilldömas böter.föreskrifter kanutfärdadeeller ävenförordningen
förordningsärskilda bestämrnesergällerauktionshandelFör

Även auktionsverk-för22.3.1898/ 16.frivilliga auktionerangående
för handelliknar reglernaBestämmelsernatillståndskrav.gällersamhet

begagnadeochmed skrot varor.
två arbetsgrupperupplystindustriministeriet harochHandels- att

angående handel medförordningennuvarandedenföreslagithar att
Motivenskall upphävas. sägsoch skrotbegagnade attvaravaror

pågår förfråganBeredningonödig.föråldrad ochförfattningen är av
lagstiftninggälla för den rörnärvarande. Detsamma sägs som

auktionshandeln.

Norge

kapit-i fjärdeföremål regleraskasseradeochbegagnademedHandeln
"forskrift1980 i6 junidenhandelsvirksomhet"i "lov samtlet avom

1989.28 aprilm.v." dentingeller kassertebruktemedhandel avom
innefattandeföremål,kasseradeochbegagnademedhandelFör

"handelsrett".antikviteter, krävskonstföremål ochbegagnade
myndiga ochinte är"handelsrett"från ärUteslutna sompersoner
"handelsrett"förvillkori konkurs. Ettförsättaär annatpersoner som

två åren.dei landetoch har botti Norgebosatt senasteärär att man
bosatta imedborgareför äremellertid integällerkravetDet som

kanNäringsdepartementetEES-avtalen.tillanslutnaländer ärsom
bosättningskravet.frånmeddela dispens

kasseradeochbegagnademedhandelförkrävs,Dessutom att
hand-polismyndighet därfrån dentillståndskall få drivas,föremål

drivs ihandelnförrättningsställe. Om även annatsitt fastaharlaren
handeldistriktet. Meddetfråninhämtastillståndskallpolisdistrikt

ochauktionsförsäljning,försäljning,sammanhang äveni dettaavses
begagnade ochförmedlingförsäljningförköp samt avsenare

förför dengällerBestämmelsernaföremål. även egetkasserade som
silvervarorguld- ochplatina-,begagnadetill sigbyterköper ellerbruk

smycken.ochpärlorädelstenar,begagnadesamt
sökanden. Omvandelsprövning pröv-Polismyndigheten gör aven

missbruk kanfrukta"grunddet finnsiningen attattutmynnar
ochlokalergodkänna deocksåskallPolismyndighetentillstånd nekas.

föreståndareOmverksamheten.föranvändasskallområden ensom
tillståndsin-ändettaochverksamheten ärdrivaskall personannanen
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föreståndarennehavaren skall godkännas polismyndigheten.även av
tillståndmeddelat inte tidsbegränsat polisen kan i enskiltEtt är ettmen

fall det skall gälla endast under viss tid.besluta att
handlare får inte föremål med inköpsprisEn ärta emot ett som

frånhögre 300 norska kronor under 18 år ochän ärpersoner som
säljare måste betryggande kunna identifieraokända sig. Detsättett
handlarna föra kronologiska protokoll detåligger godsöveratt tassom

gäller vederlag förskyldigheten lämnats godsetDen oavsettemot. om
föremål skall särskilt skalleller Mottagna ettges nummer som

innehållaiprotokollen. Dessa skall dessutommotsvaras ettav nummer
varje föremål beskrivninguppgifter datum då togs emot, en avom

föremålen mottagitsföremålen, och adress avseende den somnamn
legitimation förevisats. Skyldighetenfrån vad för slags attsamt som
inte för handel med registreringspliktigaföra protokoll gäller

för handel med föremål med inköpspris 300motorfordon eller ett om
fall polismyndigheteneller lägre. I enskilda kannorska kronor även

från skyldigheten föra protokoll, kani övrigt medge undantag att men
protokollen föra anteckningarockså ålägga vissa handlare iatt om

uppgifter vid försäljning föremål.av
minstFöremål skall förvaras i godkänd lokal undertas emotsom

förstöras,tiden får föremålen inte bearbetas eller14 dagar. Under den
till andra handlare harfår föremålensäljas. Dock avyttras som

tillstånd.
till tillträde till detillsynen handeln och harPolisen över rättutövar

Efterhandlarnas verksamheter. anmodanlokaler används i ärsom
för polisen visa protokollen och dehandlare skyldigvarje även att

ocksåbesittning. Polisen kan begäraföremål finns i hans attsom
och åläggameddela polisen visst slags godshandlarna skall när mottas

motsvarande till polisen.sända översiktslistor ellerhandlarna att
fallunderrätta polisen för detvidare skyldigaHandlarna är att genast

oärligen åtkommet.utbjudet godsuppkommermisstanke ärattom
det "finns grundåterkallas polismyndighetentillstånd kanEtt omav

verksamhetenhänsyn till det vilketfrukta missbruk med sättatt
till andra omständigheter. Denhar bedrivits eller med hänsyn som

föreskrifter, eller medverkar tillöverträder bestämmelser i lag eller
falldömas till böter. Isådana överträdelser, kan grövre över-av

i fråga.fängelse till månader kommaträdelser kan treupp
bestämmelserna i den tidigareAvslutningsvis kan anmärkas att

utredning och dethandelsverksamhet undernämnda lagen är attom
reglerna handel med be-för närvarande inte kan huruvidasägas om

anledning därav kommergagnade och kasserade föremål med att
ändras.
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Storbritannien

Storbritannien finns någraI inte särskilda bestämmelser reglerarsom
handeln med begagnade den handeln enbart underkastadärutanvaror,

regler gäller för affärsverksamhet. sagdagängse Det gäller ävensom
för auktionhandeln.

Handeln med skrot reglerad i "Scrap Metal Dealers Act 1964"är
och regleringen tillämplig för handeln i England och Wales. Enligtär
lagen skall lokalade myndigheterna föra register överett personer

bedriver handel med skrot. Den köper och säljer skrotsom som
omfattas lagens bestämmelser. Däremot krävs inte registrering förav
den köper skrot används vid tillverkning andra ellersom som av varor
för den säljer skrot faller vid tillverkning. registretI skallsom som
uppgifter skrothandlarnas bostadsadress och adress tillom namn,

skrotgârdar uppgifteventuella huruvida uppköpsverksarnhetsamt om
bedrivs införas. Skrothandlarna skyldiga tillhandahålla denär att
lokala myndigheten dessa uppgifter. Om verksamheten upphör eller

förhållandena i övrigt ändras skall skrothandlaren anmäla detävenom
till aktuell myndighet. år från registreringen skall skrothand-Inom tre
laren dessutom anmäla till den lokala myndigheten han alltjämt villom

uppgifternaregistrerad. Om skrothandlaren inte hör sig stryksvara av
registret.ur

anslutning till varje affärsställe skall det finnas särskilda böcker,I
i vilka skrothandlarna skyldiga föra anteckningar dels detär att om

dels det skrot bearbetas vid och levererasskrot tas emot,som som
från anläggningen. bl.a. leverantörensI böckerna skall ochnamn

för och pris skrotetadress, datum leveransen vikt antecknas.samt
Skrotet skall också beskrivas och, med biltransporterasom varorna

registreringsnummertill skrotgárden, skall bilens Föräven noteras.
vissa uppköpare kan den lokala myndigheten meddela lättnader i
anteckningsskyldigheten. Om sådana lättnader meddelats behöver
uppköparen endast kvitton utvisar pris och vikt avseendespara som
det gods köpts in.som

skrothandlare får inte skrot underEn ärta emot av en person som
år.16

till registrerade lokaler ochPolisen har tillträdesrätt handlares rätt
granska de böcker och kvitton Om polisen misstänkeratt sparats.som
någon plats används för handel med skrot anteckning gjortsattatt utan

fördetta i registret har polisen tillträdesrätt till platsen kunnaattom
skaffa fram bevis olovlig skrothandel ägtatt rum.om

förseelserOm skrothandlare sig skyldig till lagensgör moten
bötesstraff. domstol kan underföreskrifter kan han dömas till En även

förutsättningar förordna handlaren inte får skrotvissa ta emotatt
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mellan klockan 18.00 och 8.00 skrot skall förvarasmottagetsamt att
på plats och i form minst timmar.den det under 72mottogssamma

också omfattande reglerar hurDet finns miljöbestämmelser som
skrot och skrotbilar skall behandlas, förvaras och destrueras. Dessa

1990:bestämmelser återfinns i "Environmental Protection Act Part
DirectiveLicensing" "The FrameworkII", "Waste Management och

Waste.on

Tyskland

registreringspliktnågontysk finns inte generell tillstånds- ellerI rätt
förbundslän-för handel med skrot och begagnade kanDäremotvaror.

ungefärligenderna med stöd bestämmelse i "Gewerbeordnung"av en
vilketNäringsordningen förordning föreskriva l sättgenom
affärspar-fakta affärsrörelser,böcker skall föras och hur enskildaom

2 vilkatredje skall antecknas,kunder och berördater, personer
vilkenoch 3uppgifter skall meddelas tillsynsmyndigheternasom

föreskriftsrättenskilde. Dennaoffentlig tillsyn måste tålas denavsom
Med be-begagnadeför handel med bl.a. skrot ochgäller varor.
inte kanbranschenaktuellaförstås alla i dengagnade somvaror varor,

värdeiförloratanledningenoch denbetraktas som nya som av
föranvändaskanalltjämtålder,användning ellergrund sommenav

inteochlumpråprodukter,ändamål. Vissa s.k.sitt ansespapper,som
längre kanintemetallerskrotbegagnade Som somansesvaror.vara

kaninte längrevärde ochiförloratochbetraktas somsom nya
ändamål.användas för sitt

begagnadeochmed skrothandelnförflesta förbundsländer harDe
dockgällerDetföreskriftsrätten.utnyttjatpå eller sätt,ett annatvaror,

såsom järn-mängd,ivanligen störreinte vissa metaller omsättssom
sällanhandlingarkriminellagrundoch stålskrot, ansesattav

Genomprodukter.med dessahandeltillförekomma i anslutning
handlarenenskildedenkanbokföringspliktenangåendeföreskrifter

till myndigheternaupplysningarskyldighet lämnaåläggas samtatt
bokföringen.och tilllokalertillträde tillmyndigheternabereda

harden enskildemedföraUpplysningsskyldigheten attattanses
bokföringen.fortlöpande redovisafrågor inteenstakabesvara attmen

förföremålhan bliriskerarberördedenOm vägrar attatt svara
endastenligt rättspraxis,får,Tillträdesrättenförundersökning.

tillförlitlig i sinhandlarenhuruvida äranvändas för utrönaatt
detgenomföras oberoendeKontroll fårnäringsverksamhet. omav

följs ellerföreskrifternafinns misstanke attom
helagäller ilicenspliktfinns allmänauktionsverksamhetFör somen
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Tyskland. Licensplikten auktionshandel i allmänhet och det finnsavser
särreglering föringen handeln med skrot och begagnade varor.

Frankrike

driva sådan handelFör med begagnade inte sker i fastaatt varor som
tillstånd utfärdaslokaler krävs prefekten eller borgmästaren.som av

handeln med skrot och begagnade i övrigt gällerFör attvaror
skall förahandlarna särskilt register innehåller beskrivningett som en

finns försäljning.de till Registret skall också innehållasomav varor
uppgifter de sålt eller skänkt föremålen till handlarenpersoner somom

föremålen.uppgifter de köper Den siggörsamt om personer som som
föreskrifternaskyldig till förseelser kan dömas till fängelse ellermot

böter.
särskildaauktioner gäller bestämmelser, vilka underFör är översyn.

närvarande finns olika bestämmelser beroende anledningen tillFör
auktionen. Tillstånd krävs exempelvis vid auktion efter konkurs,
dödsbo och affär upphört.när en

Belgien

skrot inte underkastad någon näringsrättslig regleringHandeln med är
krävs det i vissa delar landet särskilti Belgien. Däremot ettav

och i andra delar tillstånd från stadsplaneringen.miljötillstånd ett
särskild näringsrättslig reglering finns inte heller detNågon när

begagnade sker från fasta försälj-gäller den handel med varor som
auktion och förförsäljning begagnadeningsställen. För varorav

vissa delar landet,försäljning finns, åtminstone i"offentlig av
försäljare måstebestämmelser. bl.a.särskilda De säger att en

honom,minister, eller den tjänstemaninformera den utsettssom av
föredatum för denna minst tio vardagarförsäljningen samt omom

innehållabörjan. Informationen skall inventa-försäljningens även en
varuförteckning skallvad skall säljas. Enrieförteckning över tresom

försäljningen anslås dörren till den lokal därförevardagar
antecknats ioch endast deförsäljningen skall äga somrum varor

får säljas. bara vissatill ministern Detinventarieförteckrlingen är
offentlig försäljning.får utnyttjas förlokaler som

200



Bilaga 4SOU 1997:89

lagstiftningNuvarande

handel medLag 198122 skrot och begagnadeom varor

§ har till ändamål förebygga1 Denna lag avsättning stulet elleratt av
eljest olovligen âtkommet gods och underlätta polisens efterspaningatt

sådant gods.av

får föreskriva2 § Regeringen handel med järn- och metall-att annat
får drivas endast efter tillståndskrot den myndighet regeringenav som

och det för sådan handel skall finnas föreståndarebestämmer att en
tillståndsmyndigheten har godkänt.som

Regeringen får föreskriva handel med begagnade i denatt varor,
omfattning regeringen bestämmer, endast fâr efterdrivassom

myndighet regeringenregistrering hos den bestämmer.som

3 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fârsom
föreskrifter skyldighet för har tillståndmeddela den eller ärom som

stöd lag föra anteckningarregistrerad med denna rörattav som
med förvärvat eller eljest gods och till-befattningen mottaget att

uppgifterhandahålla myndighet anteckningar, handlingar eller därom.
regeringen fârRegeringen eller den myndighet bestämmersom

föreskrifter för i första stycket.meddela andra denäven som avses

efterlevnaden lag de föreskrifter4 § Tillsynen denna ochöver av som
den myndighethar meddelats med stöd lagen utövasav av som

bestämmer.regeringen

stöd§ tillstånd eller registrerad med denna lag5 Den har är avsom
undersöka områ-efter anmodan låta tillsynsmyndighetenskyldigär att

lokal eller används i verksamheten ochde, annat utrymme grans-som
bokföring handlingar hör till verksamheten.ka den och övriga som

§ böter eller fängelse i högst månader döms den6 Till somsex
uppsåtligen oaktsamheteller av

föreskrivet tillstånd ellerdriver handel med skrot utan attutan en
föreståndare finns,föreskriven godkänd

handel med begagnade på föreskrivet2. driver sättutan attvaror
registrerad,vara
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fullgöra enligt första stycket ellerunderlåter skyldighet 3 §att
fullgörandet.oriktig uppgift vidlämnar

straff.ringa fall döms inte tillI

fårunderlåtit fullgöra skyldighet enligt 3 § inte7 § harDen attsom
skyldighetenstraff enligt 6 § för underlåtenheten,dömas till om

vitesföreläggande.omfattas ettav

i 6 § denför sådan gärning8 § Näringsidkare som avses omansvarar
haft vetskapoch han har haft eller borde habegåtts i hans rörelsehar

gärningen.om

202



Bilaga 4SOU 1997:89

Förordning 1981:402 handel med skrotom

Inledande bestämmelser

§ Bestämmelserna il denna förordning har till syfte förebyggaatt
avsättning stulet eller eljest olovligen átkommet gods och attav
underlätta polisens efterspaning sådant gods.av

2 § förordningenI medavses
skrot: järn- och metallskrot tackor metallskrotannat samt annatav
järnskrot,än
handlare: den har tillstånd till handel med skrot,som
fast handlare: handlare har skrotgård eller fast in-annatsom

köpsställe för skrot,
uppköpare: handlare fast handlare.änannan

3 § Förordningen tillämplig yrkesmässig handel med skrot.är
Förordningen tillämplig pá förvärv skrot, förvärvär även av om

från fastsker handlare eller industriföretag förvärvarenochänannan
utnyttjar skrotet industriellt.

tillståndBestämmelser om m.m.

4 får§ Handel med skrot bedrivas endast den har tillstånd tillav som
det.

Frågan tillstånd polismyndigheten i den därprövas ortom av
skallhandeln huvudsakligen bedrivas.

§ Tillstånd får meddelas den har gjort sig känd5 för redbarhetsom
och i övrigt finnes lämplig driva den avsedda handeln.även att

Tillstånd får meddelas juridisk endast det kan antas attperson om
påhandeln kommer bedrivas tillbörligt För handeln skallsätt.att ett

finnas godkändpolismyndigheten föreståndare.en av
handel bedrivs vid filial fastOm med inköpsställe skalletten

filialen förestâs polismyndigheten godkänd föreståndare.av en av
Föreståndare skall uppfylla de krav i första stycket.som anges
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uppgifter6 § Ansökan tillstånd skall innehålla omom
firma, eller tilldelatsökandens organisa-namn, personnummer

förtionsnummer enligt lagen 1974:174 identitetsbeteckningom
m.fl.juridiska postadress,samtpersoner

för mervärdesskatt,sökandens registreringsnummer
förfast inköpsställe, skrotgârd och upplagsplatsplatsen för annan

skrot,
och postadress.föreståndarens4. namn, personnummer

skall uppgifttillstånd uppköpareOm ansökan ävenavser som
skall Tillvilket uppköp skrot ske.det område inomlämnas avom

fotografier sökanden.fogas två välliknandeansökningen skall av
blankett.fastställdAnsökan skall göras

godkännasför skrot skallupplagsplats7 § Skrotgård eller avannan
upplagsplatsen belägen.därpolismyndigheten i den ärort

skall polismyndigheten,tillstånd eller godkännande8 § ärendenI om
och frånfrån andra myndigheterinhämta yttrandendet behövs,om

inom skrotbranschen.organ

det finnstills vidare. Omfast handlare gäller9 § Tillstånd som
viss tid.tillstånd begränsas tillskäl för det fårsärskilda

år,bestämd tid, dock högstgäller vissuppköpareTillstånd tresom
uppköp skrotpolisdistrikt inom vilkaeller vissaoch skall visst avavse

får ske.

tillstånd ochutfärda bevis meddelatskallPolismyndigheten10 § om
godkännande.

tillståndsbe-föra med sigskall uppköparehandelns utövandeVid
polisman.begärandettaviset och visa avupp

tillstånd ochmeddeladeföra registerPolismyndigheten skall§ över11
uppköp inomfår bedrivauppköparegodkännanden översamt som

polisdistriktet.

med skrot ellerdriva handelupphör12 § Om handlare att om enen
skall anmälan hosbefattninglämnar sin görasgodkänd föreståndare

eller godkännandet.tillståndethar meddelatpolismyndighetden som

deförordning ochdennaefterlevnadenl3§ Tillsynen över av
förordningenmed stödhar meddelats utövasföreskrifter avavsom

polismyndigheten.
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Bestämmelser handelom m.m.

14§ fårHandlare skrot endast den förkändärta emot av som
handlaren eller tillförlitligt styrker sin identitet ellersättettsom

överlämnar skrotet i sin bostad eller affärslokal. det finnsOmsom
anledning den utbjuder skrotet bedriver yrkesmässiganta att som
handel med skrot, skall handlaren undersöka överlåtaren harom
tillstånd till sådan handel.

15§ skall anteckningarNär skrot särskilda igörastas emot
kronologisk ordning numrerade inköpsnotor.

Anteckningarna skall avse
datum skrotetnär togs emot,

beskaffenhetskrotets och vikt,art,
priset för skrotet eller, det inte frågadet överenskomna ärom

inköp, vilka villkor har förenats med överlämnandetsomom av
skrotet,

har överlämnat skrotetoch postadress avseende den4. somnamn
för handlaren,denne inte kändär ävensamt, personnummer,om

identitetshandlingens och i förekommande fall registreringsnummerart
den bil varmed skrotet har till handlaren,avseende transporterats

för mervärdesskattfirma och registreringsnummernanm,
överlämnats.avseende den för räkning skrotet harvars

får meddela föreskrifter rörandePolismyndigheten närmare an-
teckningsskyldigheten.

särskilda skäl för det får polismyndigheten16 § Om det finns
enskilda fall medge lättnader avseende antecknings-föreskriva eller i

skyldigheten enligt 15

får inte utplånas ellerAnteckningarna på inköpsnotorna17 § göras
frånskall bevaras i ordnat skick under tio åroläsliga. Inköpsnotorna

kalenderår då anteckningarna gjordes.utgången detav

upplagsplatserfår förvara skrot endast på sådana18 § Handlare som
enligthar godkänts 7

Polismyndigheten får i fråga visst parti skrot eller skrot19 § ettom
besluta skrotet inte får lämnas smältas ned,visst slag att ut,av

bearbetas förrän tidigast efter månadförstöras eller sättannat en
dåfrån den dag, skrotet togs emot.
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uppgiftsskyldighetBestämmelser om m.m.

efter20 § En handlare skall anmodan polismyndigheten lämnaav
myndigheten inköpsnotor, andra handlingar eller uppgifter rörsom

befattninghandlarens med skrot.mottaget

§ Polismyndigheten får besluta handlare21 skall anmälangöraatt en
skrot visst slag har tagitstill myndigheten när emot.av

skälig22 § Om handlare inser eller har anledning denanta att somen
olovligen har åtkommit eller inte harutbjuder skrot rätt attannars

skall handlaren underrätta polismyndigheten.utbjuda detta, genast
efter anmodan polismyndigheten undersökaEn handlare skall omav

ochparti skrot eller skrot visst slag har tagitsvisst emotett omav
finns kvar hos handlaren.skrotet

handlareSkriftliga meddelanden från polismyndigheten till om
under år frånförkommet gods skall bevaras i ordnat skick ett

mottagandet meddelandena.av

och begagnade23 § Enligt lagen 1981 :2 handel med skrotom varor
efter anmodan låta polismyndighetenhandlare skyldigär atten

i verksam-eller användsundersöka omrâde, lokal annat utrymme som
tillbokföring och övriga handlingar hörgranska denheten och som

verksamheten.

återkallelse tillstånd,Bestämmelser om av m.m.

föreståndare åsidosatteller godkänd har24§ Om handlareen en
förordning föreskrift eller villkor harbestämmelse i denna eller som

förutsättningarna förstöd förordningen ellermeddelats med omav
föreligger, får den polismyn-godkännandet inte längretillståndet eller
godkännandet återkalla detta.har meddelat tillståndet ellerdighet som

beskaffenhet får polismyndigheten i ställetringafalll ärsom av
meddela varning.

får handelnavlidit eller försatts i konkurs25 § Om handlare haren
årför konkursboets räkning under högstfortsättas dödsboets eller ett

inomdödsfallet eller konkursbeslutet. Detta förutsätter dockfrån att
anmälan hos denmånad från dödsfallet eller konkursbeslutet görsen

handeln föreståsmeddelat tillståndet ochpolismyndighet har attsom
godkänd föreståndare.av en
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26 § Om tillstånd eller godkännande har återkallats ellerett upphört
gälla skall beviset tillstånd eller godkännandeatt sändas tillgenastom

den polismyndighet har meddelat tillståndet eller godkännandet.som

Ansvarsbestänunelser

27 § lagenI 6 § 1981:2 handel med skrot och begagnadeom varor
finns bestämmelser för den driver handel med skrotom ansvar som

föreskrivet tillstånd eller föreskriven godkänd förestånda-utan utan att
finns eller underlâter fullgöra skyldighet föraattre attsom an-

teckningar befattningen med förvärvatrör eller eljestsom mottaget
gods och tillhandahålla myndighet anteckningar, handlingar elleratt
uppgifter därom eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.som

28 § Till böter döms den uppsåtligen eller oaktsamhet brytersom av
10 § andra stycket 14, 18 och 22 §§ eller beslutmot samt mot som

har meddelats med stöd 19 inte gärningen belagd medärav om
straff i brottsbalken.

Handlare för sådan gärning i första stycketansvarar som avses om
den har begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haft
vetskap gärningen.om

Övriga bestämmelser

29 § Om handlare eller godkänd föreståndare har dömts fören en
brott i 8-11 eller kap. brottsbalken14 eller för brottsom avses som

överträdelse föreskrift enligt denna förordning eller enligtavser av
förordningen 1981:403 handel med begagnade eller ettom varor om
strafföreläggande har godkänts avseende sådant brott, skall åklagaren
underrätta den polismyndighet har meddelat tillståndet ellersom
godkännandet.

30 § Polismyndighetens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos länsstyrelsen. Beslut varning får dock överklagas.om

Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna förordning i fråga återkallelseänannatom av
tillstånd till handel med skrot eller godkännande föreståndare skallav
gälla omedelbart, föreskrivs. Om det finns särskilda skälannatom
för det, får föreskrivas beslut återkallelse tillstånd elleratt om av
godkännande skall gälla omedelbart.
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förordningverkställigheten dennaföreskrifter för31 § Ytterligare av
rikspolisstyrelsen.meddelas av

förordningansökan enligt dennaför prövning32 § Avgifter tas ut av
fall framgår andra stycket.i de avsom

bestämmelserna istorlek gälleransökningsavgiftensFör m. m.
avgiftsklas-varvid följandeavgiftsförordningen 1992:191,§§9- 14

tillämpas:ser

Ärendeslag Avgiftsklass

3skrot 4 §bedriva handel medTillstånd att
2föreståndare 5 §Godkännande av

upplags-skrotgård ellerGodkännande annanav
3plats §7
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Förordning 1981:403 handel med begagnadeom varor

Inledande bestämmelser

§1 Bestämmelserna i denna förordning har till syfte förebyggaatt
avsättning stulet eller eljest olovligen åtkommet gods och attav

efterspaningunderlätta polisens sådant gods.av

2 § Förordningen tillämplig yrkesmässig handel med begagnadeär
följande slag:varor av

mopeder, cyklar, utombordsmotorer och motorsågar,
2. symaskiner,

kameror objektiv till kameror, videokameror, projektorer,samt
och kikare,ur

4. skrivmaskiner, räknemaskiner och datorer,
radio- och televisionsapparater, bandspelare, videobandspelare,

musikanläggningarskivspelare, och musikinstrument,
pälsverk,

föremålnaturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt som
väsentlig del består guld, silver eller platina,helt eller till av

eller till väsentlig består koppar,föremål helt delsom av
nysilver,mässing, brons ellertenn,

sådana skjutvapen omfattasmed undantag avvapen av som
vapenlagen l996:67,

bildkonst,10. alster av
keramik,glas, porslin ochkonstalster11. annanav

kommunikationsradioapparater,mobiltelefoner och12.
navigationsinstrument,13.

för biltakräcken,14. packboxar
för kläder.med undantagskidutrustning15.

liknandeauktionsförsäljning ochMed handel även annanavses
försäljning.

utbjuds ickebegagnad denskallobrukadEn omanses somvara
förordning.enligt dennabedriver handelyrkesmässigt till den som

förordningen bevislikställs i pantsätt-3 § Med begagnade omvaror
ning sådanaav varor.

enligtregistreradi förordningen denMed handlare ärsomavses
förordningen.
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inte tillämplig pá sådan handel iFörordningen4§ är som avses
1995: 1000.pantbankslagen

registreringBestämmelser m.m.om

registreradi 2 § skalldriver handel§5 Den varasom avsessom
förordning.enligt denna

varjepolismyndigheten iför registrering skall hosAnmälan göras
fast försäljningsställe saknasförsäljningsställe finns. Omdär fastort

handelnpolismyndigheten i den därhosskall anmälan göras ort
skall bedrivas.huvudsakligen

underlâter fullgörapolismyndighetenanmodanDen atttrots avsom
myndigheten.registreringsskyldighet skall registrerassin av

uppgifterinnehållaför registrering skall§ Anmälan6 om
organisa-eller tilldelatfirma,handlarens personnummernamn,

identitetsbeteckning förenligt 1974: 174lagentionsnummer om
m.fl. postadress,juridiska samtpersoner

polisdistriktförsäljningsställe inom detför fastplatsen som
förestår försäljningsstället,anmälan samt somavser vem

handeln omfattar.begagnadeslagvilka somvarorav
blankett.fastställdAnmälan skall göras

föraregistreringutfärda bevisskallPolismyndigheten7 § samtom
handlare.register över

skall anmälanbedrivsi § inte längre görashandel 28 § Om som avses
registrering har skett.polismyndighet därdetta hos denom

före-förordning och deefterlevnaden denna9 § Tillsynen över av
förordningenstödmeddelats med utövasskrifter har avavsom

polismyndigheten.

handelBestämmelser om m.m.

kändendast denbegagnadefår är10 § Handlare emotta somvaror av
identitet.styrker sintillförlitligtellerför handlaren sättettsom
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§11 När begagnade skall anteckningar pågörastas emotvaror
särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor.

Anteckningarna skall avse
datum när togs emot,varorna

2. och beskaffenhet antal, storlek, mängd ellerart samtvarornas
vikt,

fabrikat tillverkningsnummeroch eller andra särskildavarornas
kännemärken,

för4. det överenskomna priset eller, det inte frågaärvarorna om
inköp, vilka villkor har förenats med överlämnandetom som av

varorna,
postadressoch avseende den har överlämnatnamn som varorna

denne inte känd för handlaren, ochär ävensamt, om personnummer
identitetshandlingens art.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter rörandenärmare an-
teckningsskyldigheten.

12 § Begagnade har tagits får inte lämnas elleremot utvaror som
bearbetas förrän eftertidigast månad efter den dag då togsen varorna
emot.

skall förses med beteckningar hänvisarMottagna tillvaror som
motsvarande inköpsnotor. Beteckningarna får inte avlägsnas förrän

får lämnas eller bearbetas.utvarorna

13 § i 10-12 §§ gäller inteVad som anges
sådant slag i 2 § första stycket 8 och 9som angesvaror av om

sammanlagda värde uppenbarligen understiger 200 kronor,varornas
2. sådant slag i 2 § första stycket 10 och 11varor av som anges om

uppenbarligensammanlagda värde understiger 000 kronor.1varornas
Om finns särskilda skäl för det får polismyndigheten föreskrivadet

eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från 10-12 §§.
Medges från 12 § första stycket skall, polismyndig-undantag om

heten inte föreskriver eller i enskilda fall beslutar in-annat,
köpsnotorna anteckningargöras om

datum för utlänmandet eller bearbetningen av varorna,
firma och postadress avseende den till vilken harnanm, varorna

lämnats denne inte förkänd handlaren,är ävenut samt, om person-
och identitetshandlingens art,nummer

det överenskomna priset för inte frågaeller, det ärvarorna om
försäljning, vilka villkor har förenats med utlämnandetom som av

varorna.
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14 § Anteckningarna inköpsnotorna får inte utplånas eller göras
oläsliga. Inköpsnotorna skall ibevaras ordnat skick under tio år från
utgången det kalenderår då anteckningarna gjordes.av

uppgiftsskyldighetBestämmelser om m.m.

15 § Kopior inköpsnotorna skall, i den utsträckning polismyn-av som
digheten föreskriver det, överlämnas till myndigheten.

16 § Handlare bedriva auktionsförsäljning ellerattsom avser annan
liknande försäljning begagnade skall skriftligen underrättaav varor
polismyndigheten i den där försäljningen skall Under-ägaort rum.

kommit in till myndigheten sju dagar förerättelsen skall ha senast
försäljningsdagen.

tid och plats för auktions-underrättelsen skall lämnas uppgiftI om
förvaringsplat-vilka slag skall säljasförsäljningen, samtav varor som

för intill försäljningen.sen varorna
för får polismyndigheten föreskrivaOm det finns särskilda skäl det

stycket.enskilda fall medge undantag från andraeller i

skall efter anmodan polismyndigheten lämna17 § En handlare av
handlingar eller uppgiftermyndigheten inköpsnotor, andra rörsom

begagnadebefattning medhandlarens mottagna varor.

skälig anledning den18 § handlare inser eller harOm attanta somen
inteåtkommit eller harbegagnade olovligen harutbjuder annarsvaror

underrätta polismyndig-dessa skall handlarenutbjudarätt genastatt
heten.

polismyndigheten undersökaefter anmodanEn handlare skall omav
finns kvar hoshar tagits ochvissa begagnade emot om varornavaror

handlaren.

med skrot och begagnade19 § Enligt lagen 198122 handel varorom
polismyndighetenefter anmodan låtahandlare skyldigär atten

verksam-används iundersöka område, lokal eller annat utrymme som
hör tillbokföring övriga handlingaroch granska den ochheten som

verksamheten.
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Ansvarsbestämmelser

20 § I 6 § lagen 198122 handel med skrot och begagnadeom varor
finns bestämmelser för den driver handel medom ansvar som
begagnade föreskrivet registrerad ellersättutan attvaror vara som
underlåter fullgöra skyldighet föra anteckningar röratt att som
befattningen med förvärvat eller eljest gods och till-mottaget att
handahålla myndighet anteckningar, handlingar eller uppgifter därom
eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.som

21 § Till böter döms den uppsåtligen eller oaktsamhet brytersom av
10, 12, 16 och 18 §§, inte gärningen belagd straffmed iärmot om

brottsbalken.
Handlare för sådan gärning förstai stycketansvarar som avses om

den har begåtts i hans rörelse och hafthan har eller borde ha haft
vetskap gärningen.om

Övriga bestämmelser

22 § Polismyndighetens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna förordning skall gälla omedelbart, inte annatom

föreskrivs.

23 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten denna förordningav
meddelas rikspolisstyrelsen.av
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