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1  Syfte och mål med anvisningen 

Syftet med anvisningen är att tydliggöra och styra förfarandet med 
genomsökning av platser och alltså fungera som ett verktyg i såväl den 
operativa verksamheten som i utbildningen. I anvisningen betonas särskilt 
insikten om att följa proportionalitetsprincipen, bedömningen av 
förutsättningar för användning av tvångsmedel, betydelsen av närvaro vid 
husrannsakan, beslutfattandet som gäller genomsökning, 
genomsökningsförfarandet samt den särskilda uppmärksamhet som ska 
fästas vid protokollets innehåll. 
 
Som fotnoter har tillagts avgöranden av bland annat högsta domstolen. 
 
Även proportionalitetsprincipen, principen om minsta olägenhet och 
finkänslighetsprincipen som nämns i 1 kap 2–4 § i tvångsmedelslagen 
(806/2011) ska beaktas vid användning av alla tvångsmedel. 
 
Betydelsen av proportionalitetsprincipen har under de senaste åren 
framhävts i högsta domstolens avgöranden som gäller husrannsakan1. 
Enligt proportionalitetsprincipen får tvångsmedel användas endast om det 
kan anses försvarligt med beaktande av hur grovt det undersökta brottet är, 
hur viktigt det är att brottet utreds och av att den misstänktes eller någon 
annans rättigheter kränks när tvångsmedel används samt övriga 
omständigheter som inverkar på saken.2 
 
Enligt principen om minsta olägenhet ska tvångsmedel användas så att 
man inte ingriper i någons rättigheter mer än vad som är nödvändigt för att 
syftet med användningen ska nås och tvångsmedel ska användas så att 
ingen i onödan orsakas skada eller olägenhet. 

Enligt finkänslighetsprincipen ska tvångsmedel användas så att de inte 
väcker obefogad uppmärksamhet och också i övrigt med iakttagande av 
finkänslighet. 

När det gäller tvångsmedel som riktas till en plats är målet med 
anvisningen att precisera att åtgärder som lagen tillåter är avsedda till att 
rättslig utredning av misstänkta brott vid en förundersökning 
(ändamålsbundenhet), och tillämpning av tvångsmedelbruk förutsätter 

 
1 Högsta domstolen har i sitt avgörande HD:2014:57 fäst uppmärksamhet vid tidpunkten för husrannsakan och iakttagandet 
av proportionalitetsprincipen. I fallet i fråga misstänktes en person för straffbart bruk av narkotika och därför företogs en 
husrannsakan i den misstänktes hem nattetid. Den misstänktes fru och barn befann sig i bostaden. Högsta domstolen ansåg 
att husrannsakan som företogs i den misstänktes hem nattetid stred mot proportionalitetsprincipen med beaktande av 
ringheten av brottet som skulle utredas och den kränkning av hemfriden som husrannsakan orsakade. (RP 22/1994 rd s. 34) 
2 I förarbeten till bestämmelsen konstateras att proportionalitetsprincipen innebär att ett tvångsmedel får användas endast 
om den fördel eller det mål som därmed uppnås står i ett förnuftigt förhållande till de skador eller motsatta fördelar eller 
värden som användningen medför. Proportionalitetsprincipen förutsätter en intressejämförelse som kan leda till att man 
måste avstå från att använda ett medel som i sig behövs eller är oundgängligt eller att användningen måste avgränsas på 
något sätt (RP 22/1994 rd s. 34–35). 
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minst att skäl att misstänka uppfylls. Grunden för genomsökningen ska 
finnas från början och den kan inte motiveras efteråt att utgöra en grund. 

 
2  Definitioner 

Allmän husrannsakan: Med allmän husrannsakan avses genomsökning 
av hemfridsskyddade platser. Platser som omfattas av allmän 
husrannsakan är bland annat bostäder, fritidsbostäder och övriga 
utrymmen som är avsedda för boende. 

Särskild husrannsakan: Med särskild husrannsakan avses 
genomsökning av ett sådant utrymme beträffande vilket det finns anledning 
att anta att genomsökningen kommer att omfatta information som en 
person med tystnadsplikt eller tystnadsrätt inte får vittna om i rättegång 
eller en person med tystnadsrätt får vägra röja och som inte får tas i beslag 
eller kopieras. I praktiken kan särskild husrannsakan göras i exempelvis en 
tjänstemans arbetsrum, en läkares mottagningsrum eller en advokatbyrå. 

Platsgenomsökning: Med platsgenomsökning avses genomsökning som 
företas på andra platser än sådana som omfattas av allmän eller särskild 
husrannsakan, trots att de inte är allmänt tillgängliga eller den allmänna 
tillgängligheten har begränsats eller hindrats vid tidpunkten för 
genomsökningen, eller genomsökning av ett fordon. Platsgenomsökningen 
kan utöver fordon omfatta också exempelvis butiker, ämbetsverk och 
kaféer. 
 
 

3  Allmän husrannsakan 

3.1  Förutsättningar 

Allmän husrannsakan eller särskild husrannsakan får företas på platser 
som innehas av den som är misstänkt för ett brott, om det finns skäl att 
misstänka att ett brott har begåtts för vilket det föreskrivna strängaste 
straffet är fängelse i minst sex månader eller om omständigheter som 
anknyter till utdömande av samfundsbot utreds, och 

• det kan antas att det vid genomsökning påträffas föremål, 
egendom, handling eller information som har anknytning till det brott 
som undersöks och som ska tas i beslag, 

• handlingar som ska kopieras, 
• egendom som ska beläggas med kvarstad eller 
• omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brottet. 

Utöver förutsättningarna för genomsökningen bör man också alltid 
överväga om genomsökningen är nödvändig för utredning av brottet.3 

 
3 Högsta domstolen har i avgöranden som gäller bedömning av förutsättningar för husrannsakan HD 2014:57 och HD 
2014:58 konstaterat (punkt 11) att en husrannsakan ska grunda sig på en misstanke om ett visst brott och det ska vara klart 
vid inledande av genomsökningen på grund av vilken brottsutredning genomsökningen utförs och vad misstanken om ett 
brott och en eventuell misstänkt grundar sig på. Existensen av förutsättningar för husrannsakan bedöms alltså på basis av 
de omständigheter gällande det misstänkta brottet som är kända vid tidpunkten då beslutet om genomsökningen fattas. 
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På platser som inte innehas av den misstänkte får husrannsakan företas 
endast, om brottet har begåtts eller den misstänkte har gripits där eller om 
det annars på synnerligen giltiga skäl4 kan antas att det vid 
genomsökningen påträffas föremål, egendom, handlingar, information eller 
omständigheter. 

Husrannsakan får företas också för att få tag på en person som ska 
hämtas till förundersökning, gripas, anhållas eller häktas, hämtas till 
domstol eller instämmas som svarande i brottmål där eller föras till 
kroppsbesiktning, om genomsökningen sker på en plats som innehas 
av den eftersökta personen. 

Husrannsakan får företas någon annanstans endast om den 
eftersökta personen på synnerligen giltiga skäl kan antas befinna sig 
där. 

I 6 kap 2 § i förundersökningslagen finns bestämmelser om hämtning till 
förundersökning. Man bör observera att endast ett förordnande om 
hämtning inte berättigar till att företa husrannsakan eller 
platsgenomsökning. 

I 8 kap. 3 § 1 mom. och 4 § i tvångsmedelslagen föreskrivs om 
genomsökning för hämtning till förhör. 
 

3.2  Hemfridsskyddade platser 

Hemfridsskyddade platser (24 kap. 11 § i strafflagen) är bostäder, 
fritidsbostäder och övriga utrymmen som är avsedda för boende, såsom 
hotellrum, tält, husvagnar och fartyg som kan bebos, trappuppgångar i 
bostadshus samt gårdar som utgör de boendes privata område och de 
byggnader som är fast förbundna med sådana gårdar (exempelvis garage, 
bastur och förrådsbyggnader). 

Uttrycken "bostad" och "fritidsbostad" som används i lagrummet har ett 
relativt väl etablerat innehåll. Som bostäder betraktas bland annat 
flervånings- och radhuslägenheter samt egnahemshus, medan 
sommarstugor och vinterbonade stugor är de vanligaste fritidsbostäderna. 
Fordon som betraktas som bostad är exempelvis husbilar och sovhytter i 
lastbilar. I fordon med ovan nämnda sovplatser omfattas också utrymmet 
avsett för transport av hemfridsskyddet. 

En plats som omfattas av allmän husrannsakan kan vara en fast eller 
tillfällig bostad. Det väsentliga är att någon bor där för närvarande eller att 
platsen åtminstone är avsedd för boende. Ett sådant objekt omfattas av 
allmän husrannsakan även om det inte finns någon där vid den tidpunkt 
som genomsökningen företas (exempelvis en fritidsbostad avsedd för 
sommarbruk på vintern). 

Ett hotellrum omfattas i princip av hemfriden när någon har checkat in som 
gäst i rummet. Om ingen hotellgäst använder rummet omfattas det inte av 
hemfridsskyddet. Om myndigheterna behöver genomsöka ett sådant ledigt 

 
4 Uttrycket om det på synnerligen giltiga skäl kan antas har behandlats i biträdande justitieombudsmannens avgörande Dnr 
636/4/07. 
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rum är det fråga om platsgenomsökning. Exempelvis ett hotellrum som 
använts av en person misstänkt för straffbart bruk av narkotika kan 
genomsökas efter att personen har checkat ut från hotellet. Den misstänkte 
är då inte längre platsens innehavare, så man behöver inte reservera 
möjlighet för honom eller henne att närvara utan den möjligheten 
reserveras för en representant för hotellet. 

Husrannsakan ska också omfatta platser om inte i allmänhet används för 
boende men som i det aktuella fallet ändå används för detta ändamål. Som 
exempel kan nämnas att en person har tillstånd att bo i något rum i en 
lagerbyggnad som inte ursprungligen är avsett för boende. I utrymmet finns 
då i allmänhet sådant som personen behöver för att övernatta och andra 
saker av vilka man kan dra den slutsatsen att han eller hon bor i utrymmet. 
I dessa fall kan en tillfällig vistelse som bara varar några dagar inte 
betraktas som boende, utan personen ska faktiskt bo på platsen. Det ska 
beaktas vid beslutsfattandet att det kan handla om faktiskt boende även 
om förhållanden är mycket primitiva. 

Trappuppgångar i flervåningshus omfattas också av hemfridsskyddet. Det 
har ingen betydelse om ytterdörren till trappuppgången är låst eller inte. 
Däremot omfattas invånarnas källarskrubbar, vindsförråd och husbolagets 
cykelförråd inte av hemfridsskyddet, så bestämmelserna angående 
platsgenomsökning tillämpas på dessa. 
 
Husbolagens så kallade allmänna gårdar omfattas inte heller av 
hemfridsskyddet och en genomsökning av dessa är en platsgenomsökning. 
Om platsen som ska genomsökas är exempelvis en gård som hör till en viss 
radhuslägenhet, omfattas området av hemfridsskyddet och 
genomsökningen ska följa formföreskrifterna för husrannsakan. Om den 
misstänkta personen däremot kastar ifrån sig ett föremål, såsom en påse 
med narkotika, på en radhusgård och polisen plockar upp föremålet utan 
att leta efter något annat är det inte fråga om genomsökning enligt 
tvångsmedelslagen. 

Som genomsökning enligt tvångsmedelslagen betraktas inte heller att 
polisen letar efter en person som ska gripas eller spårar en person med 
hjälp av polishund över flera gårdar som omfattas av hemfriden. Om 
genomsökningen däremot helt tydligt företas på en viss gård som omfattas 
av hemfridsskyddet, är det fråga om allmän husrannsakan. 

 
4  Allmän husrannsakan för att söka efter en person 

Allmän husrannsakan får företas för att få tag på en person som ska 
hämtas till förundersökning, gripas, anhållas eller häktas, hämtas till 
domstol eller instämmas som svarande i brottmål där eller föras till 
kroppsbesiktning, om genomsökningen sker på en plats som innehas av 
den eftersökta personen. 

Allmän husrannsakan får företas någon annanstans än på en plats som 
innehas av den eftersökta personen endast om denne på synnerligen 
giltiga skäl kan antas befinna sig där. 

Nämnda genomsökning får företas endast för att söka efter en person. Det 
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är inte tillåtet att undersöka platsen mer noggrant, exempelvis öppna små 
lådor eller motsvarande, med stöd av lagrummet i fråga. 

Enligt 2 kap. 4 § i polislagen kan man för att få tag på en person som ska 
hämtas till polisundersökning, samt när polisen ger en annan myndighet 
handräckning för att gripa en person, företa husrannsakan eller 
platsgenomsökning enligt vad som föreskrivs i 8 kap. i tvångsmedelslagen. 
Förfarandet är alltså samma som vid husrannsakan och i det ingår ett 
beslut, informerande av syftet samt överlåtande av en kopia av beslutet, 
protokollförande, rätt till närvaro, efterföljande av tidsfrister och möjlighet till 
domstolsprövning.5 

 
5  Särskild husrannsakan 

5.1  Behov av särskild husrannsakan 

Särskild husrannsakan hänför sig till sådana utrymmen beträffande vilka 
det finns anledning att anta att genomsökningen kommer att omfatta 
information som en person med tystnadsplikt eller tystnadsrätt som avses i 
17 kap. rättegångsbalken (4/1734) inte får vittna om i rättegång eller en 
person med tystnadsrätt får vägra röja och som inte får tas i beslag eller 
kopieras. 

Uttrycket "det finns anledning att anta att genomsökningen kommer att 
omfatta information" innebär att det ska finnas en viss tröskel för att 
bedöma att en genomsökning utgör särskild husrannsakan. Först måste 
man begrunda om det är fråga om ett arbetsrum, en affärslokal eller någon 
annan plats där den som har tystnadsplikt eller tystnadsrätt utövar sitt yrke 
eller om det är fråga om något annat utrymme. Om genomsökningen 
företas i ovannämnda utrymmen som har samband med yrkesutövning och 
om genomsökningen gäller handlingar och information som har samband 
med yrkesutövning, ska man innan genomsökningen inleds noggrant 
överväga om den kan betraktas som särskild husrannsakan. Om man 
anser att genomsökningen gäller information som ska skyddas, är 
utgångspunkten att genomsökningen betraktas som särskild 
husrannsakan. 

När det gäller andra utrymmen än utrymmen för yrkesövning ska det finnas 
uttryckliga uppgifter om att information som kräver särskild husrannsakan 
kan hittas där innan genomsökningen utförs. I allmänhet avgör vad man 
letar efter på platsen med stöd av beslutet om genomsökning och vad man 
undersöker där. 

Om den ursprungliga bedömningen av utrymmenas natur visar sig vara 
felaktig, kan allmän husrannsakan ändras till särskild husrannsakan mitt 
under förrättningen. Man bör observera att det att en genomsökning av en 
plats definieras som särskild husrannsakan inte är kategoriskt beroende av 
för vilket ändamål platsen i fråga i allmänhet eller huvudsakligen används. 

 
5 Se justitieombudsman Jääskeläinens beslut 502/2019. I beslutet ansåg justitieombudsmannen den utgångspunkt som 
grundrättighetsbejakande lagtolkning att det vid genomsökning enligt 2 kap. 4 § i polislagen tillämpas bestämmelser i 8 kap. i 
tvångsmedelslagen. Enligt Polisstyrelsens uppfattning gäller denna utgångspunkt även andra bestämmelser i 2 kap. i 
polislagen som gäller genomsökning (2 kap. 4–6 och 6 a §). 
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Särskild husrannsakan kan omfatta exempelvis en advokats bostad, om 
han eller hon arbetar där eller om där annars finns handlingar med 
anknytning till hans eller hennes arbete. Däremot kan en genomsökning 
som riktas mot en advokatbyrå avgränsas så att man uppenbart inte får 
kännedom om sekretessbelagda uppgifter (exempelvis eftersökning av en 
person eller eftersökning av ett visst föremål för bevisändamål), då det inte 
heller vore fråga om särskild husrannsakan. 

Eftersom avsikten till denna del är att skydda tystnadsplikten eller 
tystnadsrätten och inte vissa utrymmen, blir definitionen av utrymmen som 
berörs av särskild husrannsakan nödvändigtvis i någon mån öppen och 
bestäms i enskilda fall i samband med noggrant övervägande när beslutet 
om husrannsakan bereds. 

Husrannsakan ändras i princip inte till särskild husrannsakan exempelvis på 
grund av att informationsutbyte mellan den misstänkte och hans eller 
hennes biträde blir föremål för rannsakan i samband med genomsökningen 
hos den misstänkte. 

En dator eller motsvarande utrustning som uppdagats vid särskild 
husrannsakan kan vid behov beslagtas av polisen. Om man har för avsikt 
att undersöka innehållet i utrustningen krävs genomsökning av utrustning, 
för vilket man måste anhålla om tillstånd och förordnande av ett 
genomsökningsombud från en domstol. I allmänhet kan situationer som 
kräver genomsökning av utrustning förutses redan i samband med ansökan 
om särskild husrannsakan, så att genomsökningen av utrustning kan 
företas på samma sätt som särskild husrannsakan. 

 
5.2  Genomsökningsombud 

För särskild husrannsakan ska det förordnas ett genomsökningsombud som 
ska se till att beslag eller kopiering av handlingar inte gäller information som 
avses i 8 kap. 1 § 3 mom. 

En domstol fattar beslut om förordnande av ett genomsökningsombud på 
yrkande av en anhållningsberättigad tjänsteman. Om det är nödvändigt att 
särskild husrannsakan företas i brådskande ordning, kan en 
anhållningsberättigad tjänsteman fatta beslut om att särskild husrannsakan 
ska företas och att ett genomsökningsombud ska förordnas. 

Till genomsökningsombud ska utifrån personens samtycke förordnas en 
advokat eller ett offentligt rättsbiträde eller någon annan sådan person med 
högre högskoleexamen som på grundval av sin sakkunskap och sina 
praktiska erfarenheter, med hänsyn till objektet för genomsökningen, är 
lämplig att vara genomsökningsombud i det aktuella fallet. Till 
genomsökningsombud får inte förordnas en person som är misstänkt eller 
åtalad eller som har dömts för ett brott som minskar hans eller hennes 
tillförlitlighet i uppdraget som genomsökningsombud. 

Till genomsökningsombud kan också förordnas en tjänsteman. En person 
som i egenskap av tjänsteman eller annars genom att utöva offentlig makt 
har deltagit i åtgärder som vidtagits i fråga om det brott som undersöks eller 
ett brott som har ett direkt samband med det får inte förordnas till 
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genomsökningsombud. 

Genomsökningsombudet ska med omsorg och utan ogrundat dröjsmål 
övervaka att beslag eller kopiering av handlingar inte gäller information som 
omfattas av skyldighet eller rätt att vägra vittna. Genomsökningsombudet 
ska vara närvarande vid särskild husrannsakan och följa hur åtgärderna för 
genomsökning vidtas. 

Ett genomsökningsombud eller den som ombetts fullgöra ett sådant 
uppdrag får inte obehörigen röja en omständighet som han eller hon fått 
kännedom om under uppdraget eller när han eller hon ombads fullgöra det. 

Till ett genomsökningsombud betalas arvode och ersättning av statsmedel 
med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 17 och 18 § i 
rättshjälpslagen (257/2002) bestäms om arvoden och ersättningar till 
biträden. 

Den som företar en särskild husrannsakan ska på behörigt sätt beakta den 
uppfattning som genomsökningsombudet har om hur informationen lämpar 
sig som objekt för beslag och för kopiering av handling. Om sådant material 
tas i beslag, kopieras eller annars omhändertas i samband med en 
genomsökning i fråga om vilket genomsökningsombudet har motsatt sig 
beslag, kopiering eller omhändertagande, får materialet inte undersökas 
ytterligare utan det ska förseglas. Omtvistat material ska avgränsas på ett 
sätt som är ändamålsenligt med tanke på domstolsbehandlingen och 
tillräckligt för att tystnadsplikten och tystnadsrätten ska tillgodoses. 

 
5.3  Domstolsbehandling av förseglat material 

En anhållningsberättigad tjänsteman ska utan dröjsmål och senast inom tre 
dagar från förseglingen till domstolen hänskjuta frågan om huruvida det 
förseglade materialet får undersökas eller tillgodogöras. Ärendet inleds vid 
domstolen genom en skriftlig ansökan där ärendet ska beskrivas tillräckligt 
exakt och till vilken förutom det förseglade materialet ska fogas ett 
protokoll. 

Ärenden som gäller förseglat material avgörs av den domstol som är 
behörig att behandla åtal i saken. Innan åtal väckts får också den tingsrätt 
inom vars domkrets den plats där genomsökningen företagits fatta beslut i 
ärendet. 

Domstolen ska fatta beslut om huruvida materialet eller en del av det kan 
tas i beslag eller kopieras. Beslut som gäller förseglat material får 
överklagas genom särskilda besvär. Om domstolens beslut överklagas, 
ska det material som besvären gäller hållas förseglat till dess ärendet har 
avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. 

 
6  Platsgenomsökning 

6.1  Förutsättningar 

Platsgenomsökning får företas när det kan antas att det vid genomsökning 
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påträffas 
 

• föremål, egendom, handling eller information som ska tas i beslag 
• handlingar som ska kopieras 
• egendom som ska beläggas med kvarstad eller 
• omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brottet. 

Platsgenomsökning får företas också för att få tag på en person som ska 
hämtas till förundersökning, gripas, anhållas eller häktas, hämtas till 
domstol eller instämmas som svarande i brottmål där eller föras till 
kroppsbesiktning, om genomsökningen sker på en plats som innehas av 
den eftersökta personen. 

Platsgenomsökning och om den kan företas är inte bundet till det 
föreskrivna straffet för det brott som undersöks. För platsgenomsökning 
gäller i tillämpliga delar bestämmelserna för husrannsakan med avseende 
på närvaro, förfarande, öppnande och undersökning av enskild handling, 
beslut om husrannsakan och husrannsakansprotokoll. 

 
6.2  Platser där platsgenomsökning tillämpas 

Platsgenomsökning genomförs på platser som inte omfattas av allmän eller 
särskild husrannsakan trots att de inte är allmänt tillgängliga eller den 
allmänna tillgängligheten har begränsats eller hindrats vid tidpunkten för 
genomsökningen. Platsgenomsökning tillämpas dessutom på 
genomsökning av fordon, med undantag av fordon som används för 
boende. 

Om det fordon som genomsökningen gäller, såsom en personbil, är 
parkerat på gården till ett egnahemshus som omfattas av hemfridsskyddet, 
fattas ett separat beslut om platsgenomsökning för fordonets del och 
platsgenomsökning av fordonet företas. Fordon omfattas inte av 
hemfridsskyddet eller av allmän husrannsakan, utan omfattas av 
platsgenomsökningen som ett separat objekt, om det inte är fråga om 
exempelvis en husbil. 

De vanligaste objekten för platsgenomsökning är fordon, butiker, 
ämbetsverk och kaféer, husbolagens allmänna gårdar, 
industrianläggningars gårdar och utrymmen avsedda endast för 
personalens bruk i affärslokaler. 

 
7  Närvaro vid husrannsakan 

En husrannsakan kan inte företas i smyg!6 Den hos vilken husrannsakan 
företas ska ges tillfälle att vara närvarande vid genomsökningen. Om 
denne inte är närvarande, ska tillfället ges någon som bor, arbetar eller 
annars lovligen vistas på platsen. 

Vid genomsökning ska om möjligt ett av den som förrättar 
genomsökningen utsett vittne vara närvarande. Dessutom har de som har  

 
6 BJO:s avgörande 1.9.2011, dnr 3165/2/10. 
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rätt att vara närvarande rätt att tillkalla vittne till platsen. Innan 
genomsökningen företas ska polisen på eget initiativ informera personen 
hos vilken husrannsakan företas om dennes rätt att tillkalla eget vittne till 
platsen. Det finns ett prejudikat av högsta domstolen om detta7. 

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt avgörande8 beskrivit 
målet och syftet med rätten att närvara samt nämnt att den misstänktes rätt 
att närvaro utgör en del av förundersökningens öppenhet och kan för sin 
del förebygga misstankar eller påståenden om myndighetsmissbruk. Den 
misstänktes närvaro kan i vissa fall underlätta utredningen av fallet och 
samtidigt kan han eller hon bevaka sina intressen. 

En analys av domstolarnas och de högsta laglighetsövervakarnas 
avgöranden angående husrannsakan under de senast åren visar att 
flest anmärkningar har getts på grund av begränsning av rätten att 
närvara9. Man ska alltså utgå ifrån att om den person som är innehavare 
av objektet som ska genomsökas är gripen, anhållen eller häktad så ska 
personen ges möjlighet att närvara vid husrannsakan som företas i hans 
eller hennes bostad. 

Trappuppgångar i bostadshus omfattas av hemfridsskydd som definieras i 
24 kap. 11 § i strafflagen. Således är till exempel en teknisk utredning som 
utförs i en trappuppgång10 husrannsakan enligt tvångsmedelslagen och i 
den tillämpas bestämmelser om närvaro i 8 kap. 5 § och om förfarande i 8 
kap. 6 § i tvångsmedelslagen. I 8 kap. 5 § 2 mom. i tvångsmedelslagen har 
rätten till närvaro uttryckts med ”den hos vilken husrannsakan företas” samt 
”någon som bor på platsen”. 

Det ska beaktas vid en husrannsakan att en trappuppgång är en plats där 
ingen bor i ordets egentliga bemärkelse. Därför är det motiverat att anse att 
utförandet av teknisk brottsundersökningen fördröjs betydligt om alla som 
bor i trappuppgången skulle ges tillfälle att vara närvarande. Därför kan 
rätten till närvaro i en ovanbeskriven situation begränsas när det gäller 
personer vid en husrannsakan så att de som bor i omedelbar närhet av det 
området som genomsöks ska ha rätt att vara närvarande vid 
genomsökningen samt att tillkalla vittne till genomsökningen. 

Enligt riksdagens biträdande justitieombudsman11 behöver tillfället inte ges 
om tillgodoseende av rätten att närvara konkret fördröjer förrättningen 
och äventyrar dess syfte. När man överväger en fördröjning av 
förrättningen bör man först överväga hur brådskande förrättningen av 
husrannsakan är och hur mycket tid som behövs för att ordna möjlighet att 

 
7 Enligt högsta domstolen (HD 2017:20) bidrar rätten till närvaro vid husrannsakan till att förebygga tvivel och påståenden 
om myndighetens missbruk, på samma sätt som rätten till vittne. Genom sin rätt till närvaro kan innehavaren av platsen, som 
ofta är även den som misstänks för brott, bevaka sina intressen. Rätten till närvaro mildrar också ingripandet till hemfrid och 
integritet som husrannsakan oundvikligen medför. 
8 Dnr 3586/4/10. 
9 En dom av Helsingfors hovrätt 17:126900 styr förfarandet. Om den hos vilken husrannsakan företas inte är närvarande vid 
förrättningen kan denne underrättas om den förelagda husrannsakan per telefon. Tidsfristen för yrkande som gäller 
domstolsprövning av förutsättningar för husrannsakan (30 dagar) räknas från denna tidpunkt. Det är dock motiverat att 
underrättelsen ska ske skriftligt när omständigheter tillåter det. Om underrättelsen ges muntligt framhävs betydelsen av 
anteckningar. 
10 POL-2017-14876 Ordnande av teknisk brottsundersökning; utförande av teknisk brottsundersökning. 
11 Bl.a. Dnr 3586/4/10 och Dnr 4332/4/10. 
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närvara. Bedömningen varierar mycket från fall till fall och termen 
fördröjning har inte definierats närmare i förarbetet till lagen. Det kan bli 
aktuellt att fördröja genomsökningen exempelvis när objektet för 
genomsökningen ligger på betydande avstånd från den plats där den 
gripna personen hålls i förvar. Även i det fallet bör man bedöma om en 
fördröjning har betydelse med tanke på utredningen av brottet och om 
genomsökningen kan fördröjas utan att äventyra brottsutredningen. Till 
exempel kan en fördröjning riskera den tekniska brottsundersökningen 
(tryggande av att provuppsamling sker utan dröjsmål) eller 
beslagtagningen. 

Det är möjligt att personen avstår från sin rätt att närvara vid 
husrannsakan. Då ska dessa uppgifter beroende på omständigheterna 
antecknas redan på beslutet om genomsökning då man kan konstatera 
före förrättningen när och av vem ärendet har behandlats och uppgiften om 
närvaro och användning av rätten har erhållits. 

Samtycket att inte använda rätten att närvara ska vara uttrycklig, frivillig 
och äkta. Polisstyrelsen förutsätter att användning av och avvikelse från 
rätten att närvara med motiveringar ska alltid antecknas i protokollet.  

Ibland är det av taktiska skäl nödvändigt att företa genomsökningar 
samtidigt på olika platser. Förfarandet är möjligt om det är nödvändigt med 
tanke på undersökningens mål. Då får en misstänkt person som har rätt att 
närvara vid husrannsakan i princip välja vid vilken av genomsökningarna 
han eller hon vill närvara. 

Särskild husrannsakan får inte företas utan närvaro av ett 
genomsökningsombud.12  

Om ingen varit närvarande vid genomsökningen ska den person hos vilken 
den genomfördes utan fördröjning underrättas om: 
 

• husrannsakan; 
• rätten att få beslutet om husrannsakan; 
• rätten att få husrannsakansprotokoll; 
• rätten att få husrannsakan prövad av domstol. 

 
Utredningstekniska skäl utgör ingen laglig grund att fördröja en 
underrättelse om husrannsakan. Utan dröjsmål innebär att det handlar om 
högst dagar. Underrättelseplikten är absolut enligt lag. Om det är oklart till 
vem underrättelsen ska lämnas är polisen förpliktigad att aktivt utreda 
denna fråga13. 
 

8  Beslut om genomsökning 

Huvudregeln är att en anhållningsberättigad tjänsteman fattar beslut om 
allmän husrannsakan och platsgenomsökning, medan en domstol fattar 
beslut om särskild husrannsakan. 

 
12 HD 2017:20, särskilt punkt 26. Enligt avgörandet kan dock avsevärda säkerhetsrisker beaktas vid planering och 
genomförande av genomsökningen. 
13BJO Dnr 3165/2/10. 
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En anhållningsberättigad tjänsteman kan också fatta beslut om särskild 
husrannsakan om det vid en allmän husrannsakan visar sig att 
genomsökningen blir en särskild husrannsakan eller det är nödvändigt att 
skyndsamt företa särskild husrannsakan. 

En anhållningsberättigad tjänsteman ska underrättas, om det i samband 
med allmän husrannsakan eller platsgenomsökning hittas uppgifter som 
förutsätter en särskild husrannsakan. 

En polisman får företa allmän husrannsakan eller platsgenomsökning för 
att söka efter en person, det vill säga för att få tag på en person som ska 
hämtas till förundersökning, gripas, anhållas eller häktas, hämtas till 
domstol eller instämmas som svarande i brottmål där eller föras till 
kroppsbesiktning. 

En genomsökning för att söka efter en person behöver inte vara 
brådskande vilket kan anses ha samband med att en polisman får företa 
en allmän husrannsakan eller platsgenomsökning för att ta ett sådant 
föremål i beslag som har kunnat följas eller spåras direkt efter brottet. En 
polisman får också företa en genomsökning om det är nödvändigt att den 
företas omedelbart på grund av att ärendet är brådskande. 

Numera företas genomsökningar på denna grund endast under 
exceptionella omständigheter, eftersom en anhållningsberättigad 
tjänsteman (allmän ledare) i praktiken är anträffbar per telefon vid 
polisens läges- och ledningscentraler dygnet runt. 

Beslut om särskild husrannsakan fattas av den domstol som är behörig att 
behandla åtal i saken. Innan åtal väckts får också den tingsrätt inom vars 
domkrets den plats som genomsökningen gäller är belägen fatta beslut om 
genomsökning. 

 
8.1  Skriftligt beslut om genomsökning 

Ett skriftligt beslut ska alltid fattas i fråga om allmän husrannsakan och 
platsgenomsökning, och beslutet ska om möjligt fattas innan 
genomsökningen företas. 

Om ett ärende är brådskande kan en anhållningsberättigad tjänstemans 
beslut fattas efter att genomsökningen har företagits. Oftast kommer det i 
fråga när en genomsökning görs på fältet utifrån en misstanke om brott 
som har uppkommit, men brottsanmälan ännu inte har gjorts. 

När en polisman fattar beslut om genomsökning på grund av en 
brådskande situation behöver man inte fatta ett separat beslut. 
Motiveringarna för genomsökningen ska emellertid antecknas 
omsorgsfullt i protokollet och särskilt de orsaker som lett till den 
brådskande situationen. När en polisman företar en genomsökning för att 
söka efter en person grundar sig beslutet på en befintlig efterlysning. 

I beslutet ska i mån av möjlighet och tillräckligt exakt specificeras 
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• de utrymmen som genomsökningen gäller 
• de omständigheter utifrån vilka det anses finnas förutsättningar för 

genomsökning 
• vad som söks vid genomsökningen 
• eventuella särskilda begränsningar för genomsökningen 

Med tanke på bedömning som görs i efterhand är det av största vikt att 
motiveringarna för beslutet har dokumenterats på ett behörigt sätt. 

I situationer när objektet för genomsökningen, såsom en lantgård, består 
av utrymmen som omfattas av både allmän husrannsakan och 
platsgenomsökning, överväger den person som fattar beslut om 
genomsökningen från fall till fall om man ska fatta ett gemensamt eller 
separata beslut. En faktor som påverkar beslutet kan vara objektets 
ägarförhållanden. 

Polisstyrelsen fäster polisenheternas uppmärksamhet vid följande 
när det gäller ansvaret att dokumentera beslutet: 

 
• Beslutsfattaren (en anhållningsberättigad tjänsteman) svarar för att 

beslutet blir dokumenterat med det innehåll som föreskrivs i 8 kap. 
16 § i tvångsmedelslagen. 

• Beslutsfattaren eller en av denne utsedd person ska införa beslutet 
om genomsökning i informationssystemet för polisärenden. 
Beslutsfattaren ska avgöra och tydligt ange ansvaret för 
dokumenteringen. 

• Beslutsfattaren ska säkerställa att patrullen/patrullerna som utför 
uppdraget och den sk. förrättningsmannen är medvetna om 
innehållet i beslutet om genomsökning och eventuella 
begränsningar. 

• För att säkerställa de givna anvisningarna är det möjligt att 
beslutsfattaren dokumenterar besluten om tvångsmedel med 
motiveringar i redogörelsen för uppdraget i fråga.  

 
8.2  Genomsökning av utrustning i samband med genomsökning av platser 

I samband med en genomsökning av platser kan man som separat 
tvångsmedel utföra en genomsökning av utrustning som kräver ett eget 
beslut. Beslutet om genomsökning av utrustning i samband med 
genomsökning av platser kan fattas med samma beslut.14 Genomsökning 
av utrustning innebär granskning av innehållet, och genomsökning av 
utrustning anses ha inletts när granskning av innehållet i en anordning 
inleds. 

Med genomsökning av utrustning avses genomsökning av datainnehållet i 
datorer, teleterminalutrustning eller andra motsvarande tekniska 
anordningar eller informationssystem vid tidpunkten för genomsökning. 
Genomsökning av utrustning gäller inte egentligen själva anordningen utan 

 
14 Ett beslut om husrannsakan (KEY) i Patja har som kod: jag förordnar att en husrannsakan och genomsökning av 
utrustning ska företas i objekten i fråga. 
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dess datainnehåll för beslagtagning eller kopiering av en handling. 

Genomsökning av utrustning får inte gälla sådana förtroliga meddelanden 
som omfattas av bestämmelserna om teleavlyssning, teleövervakning och 
teknisk observation i 10 kap. i tvångsmedelslagen. 

Genomsökning av utrustning regleras i 8 kap. i tvångsmedelslagen. En 
genomsökning av plats berättigar inte som tvångsmedel till granskning av 
innehållet i en anordning som upptäcks på platsen. Det går inte alltid att på 
förhand fatta ett beslut om genomsökning av utrustning eftersom man inte 
kan veta på förhand vilka olika inspelningsanordningar målpersonen 
innehar. Om en genomsökning av utrustning måste göras då i samband 
med genomsökning av plats bör ett separat beslut skaffas av en 
tjänsteman som avses i 8 kap. 29 § i tvångsmedelslagen. I brådskande fall 
räcker det med ett muntligt beslut som ska i efterhand tydligt antecknas i 
protokollet. 

Om genomsökning av utrustning inte behöver företas i samband med en 
genomsökning av plats har den som utför genomsökningen även möjlighet 
att omhänderta anordningen och ta den till en polisstation. Då kan den 
anhållningsberättigade tjänstemannen särskilt bedöma förutsättningarna 
för beslag och/eller genomsökning för utrustning. Om genomsökningen av 
utrusning inte kan företas utan dröjsmål ska anordningen beslagtas. 

En genomsökning av utrusning som företas i samband med en 
genomsökning av plats ska i mån av möjlighet planeras på förhand, och i 
praktiken förutsätter detta att en ICT-undersökare är närvarande på 
genomsökningsplatsen. 

Genomsökning av utrustning avslutas när en kopia har tagits av datorn 
eller telefonen. Undersökning av en kopia av datainnehållet är inte längre 
genomsökning av utrustning utan taktisk undersökning som riktas till en 
kopia. 

Användning av säkerhets- och övervakningskameror har ökat avsevärt. 
Om en förundersökningsmyndighet företar en genomsökning av dessa 
anordningar eller datainnehållet i dem, handlar det om genomsökning av 
utrustning, och förutsättningar för den ska vara uppfyllda för att 
genomsökningen ska kunna företas. Det ska beaktas att förutsättningarna 
för genomsökning av utrustning som tvångsmedel inte uppfylls vid till 
exempel snatteri eftersom det strängaste straffet är böter. Genomsökning 
av utrustning förutsätter ett brott för vilket det strängaste straffet är fängelse 
i minst 6 månader. Vanligen vill den som blivit offer för snatteri själv utreda 
saken och överlämnar innehållet av en övervakningskamera till polisen för 
att användas som bevis. Då är det inte frågan om genomsökning av 
utrustning. 

Det bör noteras att förutsättningarna för platsgenomsökning inte är bundna 
till det föreskrivna strängaste straffet för brottet som undersöks. Således 
kan en platsgenomsökning företas även för brott som leder till böter. Ett 
beslut om genomsökning av utrustning i samband med platsgenomsökning 
kan alltså inte fattas när brottet har högst böter som påföljd om det inte 
handlar om följande: en genomsökning av utrustning kan företas även för 
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att återlämna anordningen till den som är berättigad till den om det finns 
skäl att anta att den har stulits genom brott.  

 
9  Förfarandet vid husrannsakan 

När husrannsakan inleds ska den närvarande personen informeras om 
syftet med genomsökningen och ges en kopia av beslutet om 
genomsökning. Om det ännu inte finns något beslut, ska personen 
underrättas om rätten att få det senare (exklusive beslut av en polisman i 
brådskande fall). 

Dessutom ska personen i fråga underrättas om rätten att få husrannsakan 
prövad av domstol och om rätten att få en kopia av protokollet.151617 

Vid husrannsakan ska föreskrifterna i beslutet om genomsökning iakttas 
och genomsökningen ska företas så att den inte medför större olägenhet 
eller skada än nödvändigt. 

Det utrymme där genomsökningen företas får vid behov öppnas med våld. 
När förrättningen har avslutats ska det utrymme som öppnats stängas på 
lämpligt sätt så att inträde förhindras för utomstående minst på samma nivå 
som före öppnandet. Det rekommenderas att beslut om att öppna ett 
utrymme med våld fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman. 

Husrannsakan får inte utan särskilda skäl företas mellan klockan 22 och 7. 
Exempelvis enligt högsta domstolens avgörande18 strider en 
genomsökning som företas i ett hem på efternatten mot den hemfrid som 
tryggas i grundlagen och därför kräver beslut om sådan husrannsakan 
särskilt övervägande. 

En husrannsakan som företagits lagstridigt kan medföra 
skadeståndsansvar för staten och den som företagit husrannsakan eller 
den förundersökningstjänsteman som fattat beslutet om den samt 
straffrättsligt ansvar för tjänstemannen. Det föreskrivs om dessa i 118 § 3 
mom. i grundlagen19. Enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i skadeståndslagen är 
offentligt samfund skyldigt att ersätta skada, som förorsakats genom fel  

 
15 HD 2017:40 ett beslut i vilket en platsgenomsökning hade företagits i en bokföringsbyrå. I fallet kunde lagenligheten av 
platsgenomsökningen föras till domstolsprövning eftersom 8 kap. 18 § i tvångsmedelslagen stod i strid med 8 art. i 
Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Bokföringsbyråns lokaler omfattas av skyddet för privatliv som avses i 8 
art i konventionen om mänskliga rättigheter. Detta ska beaktas vid beslut om genomsökning och vid underrättelse om 
rättigheten som gäller det. 
16 HD 2019:23. Platsgenomsökning hade företagits i en bil som A hade framfört. Högsta domstolen ansåg av de skäl som 
framgår av avgörandet att A inte hade haft rätt till domstolsprövning av platsgenomsökningen. 
17 Polisen hade företagit en genomsökning i A:s bostad för tillfälligt omhändertagande av skjutvapen. Högsta domstolen 
ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att A hade rätt att föra lagligheten av genomsökningen som företogs med stöd 
av 2 kap. 6 § i polislagen och 97 § i skjutvapenlagen till domstolsprövning. Övriga lagrum i anknytning till fallet; 10 § i 
polislagen och 8 art. i konventionen om mänskliga rättigheter.  
18 HD 2014:57. 
19 Var och en som har lidit rättskränkning eller skada till följd av en lagstridig åtgärd eller försummelse av en tjänsteman eller 
någon som sköter ett offentligt uppdrag har, enligt vad som närmare bestäms genom lag, rätt att yrka att denne döms till 
straff samt kräva skadestånd av det offentliga samfundet eller av tjänstemannen eller den som sköter det offentliga 
uppdraget. 



Anvisning ID-2194377 16 (17) 
Översättning  
  
  
 

 
 

eller försummelse vid myndighetsutövning20. 

 
10  Avlägsnande av person och begränsande av tillträde 

Huvudprincipen är att en persons rätt till närvaro på genomsökningsplatsen 
tillgodoses, men begränsande av den kan bedömas på grund av bland 
annat störande beteende. I stället för avlägsnande från platsen ska man i 
första hand vidta åtgärder som begränsar rätten till närvaro i mindre grad, 
till exempel bevakning. Högsta domstolen har konstaterat21 att vädjande till 
polisens arbetssäkerhet i allmänhet inte berättigar till att avlägsna 
innehavaren av en bostad som är närvarande vid genomsökningen eller 
begränsa dennes frihet att röra sig. I princip har den som är berättigad 
till närvaro rätt att röra sig på genomsökningsplatsen, observera 
genomsökningsåtgärder samt spela in genomsökningen med en 
teknisk anordning men inte i de fall då inspelningen skulle riktas till 
uppgifter som ska hållas hemliga för personen i fråga22. 

En person som är närvarande vid husrannsakan får avlägsnas, om han 
eller hon genom sitt uppträdande eller sitt aktiva eller passiva motstånd 
försvårar förrättningen eller äventyrar möjligheterna att uppnå syftet med 
den. Syftet med genomsökningen kan äventyras exempelvis på grund av 
risk för att kriminaltekniska prover ska kontamineras eller i en situation där 
personen med sina handlingar stör en polishund som letar efter narkotika. I 
det avseendet ska man beakta riksdagens biträdande justitieombudsmans 
avgörande angående husrannsakan23, enligt vilket användningen av 
polishund i en bostad ändå inte i sig utgör en grund för att förvägra en 
person rätten att närvara, om personen inte med sina handlingar stör 
polishundens arbete. 

En persons tillträde till förrättningsplatsen kan begränsas för att personen 
inte ska få tillgång till information som är sekretessbelagd med stöd av 
lagen, såsom polisens taktiska och tekniska metoder, eller för att trygga 
avspärrningen av utredningsplatsen eller -objektet. 

Med hänvisning till det ovan nämnda kan bevis som fås genom 
husrannsakan vara sekretessbelagda i samband med förundersökningen, 
och därför kan en persons tillträde till förrättningsplatsen begränsas. Dessa 
omständigheter bedöms från fall till fall. 

Man bör då ange orsaken till att förundersökningen skulle försvåras om 

 
20 Enligt paragrafens 2 mom. föreligger i 1 mom. avsett ansvar för samfundet dock endast om de krav blivit åsidosatta som 
med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på fullgörandet av åtgärden eller uppgiften. Enligt 4 kap. 
1 § och 2 § 1 mom. är en arbetstagare ansvarig för skada som han/hon vållar genom fel eller försummelse i den mån det 
med hänsyn till skadans storlek, handlingens beskaffenhet, skadevållarens ställning, den skadelidandes behov och övriga 
omständigheter prövas skäligt. Har arbetstagaren endast gjort sig skyldig till lindrigt vållande, ska inget skadestånd dömas 
ut. 
21 HD 2017:20. 
22 Biträdande justitieombudsmannen ansåg följande i sitt avgörande Dnr 873/4/15: De klagande har i princip haft en till 
yttrandefriheten hörande rätt att spela in husrannsakan som företogs i deras hem. Denna inspelning har kunnat göras med 
olika tekniska hjälpmedel såsom fotografering, videoinspelning eller ljudinspelning. Polisen har inte haft rätt att förbjuda 
inspelning av husrannsakan om det har handlat om inspelning av uppgifter som personen har lagligen haft möjlighet att få 
del av och som denne skulle få om de hade antecknats i protokollet. 
23 Dnr 1230/4/10. 
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den misstänkta personen får veta vad polisen hittar eller vilka tekniska 
undersökningar polisen gör i samband med husrannsakan. 

Förutsättningen för avlägsnande av person och begränsande av tillträde är 
att det är nödvändigt för att uppnå syftet med åtgärderna. Avlägsnandet av 
en person och begränsandet av tillträde med motiveringar ska alltid 
antecknas i protokollet. 

 
11  Protokoll över husrannsakan 

Förrättaren ska utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll över 
husrannsakan, där man redogör för förfarandet vid genomsökningen. 
Uttalanden av genomsökningsombudet ska dokumenteras i eller fogas till 
protokollet i behövlig omfattning. 

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid dokumenteringen av förfarandet vid 
genomsökningen. Alla punkter ska motiveras så att de klarar en 
laglighetskontroll i efterhand. 

På begäran ska en kopia av protokollet lämnas till 
genomsökningsombudet och den person i vars bostad 
genomsökningen företogs. Vid behov ska en kopia också lämnas till 
någon annan person som ärendet gäller. Exempelvis om en 
genomsökning företas på en annan plats än den misstänktes bostad, är 
den misstänkte en person som ärendet gäller. Då fastställs den 
misstänktes rätt att få del av omständigheter som kommit fram vid 
förundersökningen enligt 4 kap. 15 § i förundersökningslagen, som 
innehåller bestämmelser om partsoffentlighet vid förundersökning. 
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