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Brottsanmälan Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Skåne
Enhet

02KJ, Kriminaljour
Diarienr

1200-K114668-11
Anmält datum

2011-07-20
Registreringsdatum

2011-07-20
Överförd från RAR

2011-07-21
Brottsplats

LÄGENHET, STORGATAN 85 A

ÄNGELHOLM

Områdeskod

02110100920004

Brottstid

Måndag 2011-07-18  - Onsdag 2011-07-20 15:22
Brottsbeskrivning Brottskod Antal

Brott mot speciallagstiftning ; Brott mot lagen om krigsmateriel

Lagrum

25§ och 3§ lagen 1992:1300 om krigsmateriel

4013 1

Olovlig kemikaliehantering 8003 1

Övriga brott mot 22 kap. (1-3, 5, 6a, 6b §) Olovlig befattning med kemiskavapen 2204 1
Involverade personer Roll

Polismyndigheten I Skåne Län Anmälare

Frisk, Lars Peter Vittne

Handl, Karl Richard Misstänkt

Polismyndigheten I Skåne Län Uppgiftslämnare
Involverad personal Funktion

Magnusson Jan FU-ledare (RAR)

Ohlsberg Mattias Anmälningsupptagare

Svensson Jenny Handläggare (RAR)
Fritext grundanmälan

Patrull 64-3110 med pa Mattias Ohlsberg och pa Anna Malmberg fick i uppdrag 

att skriva en anmälan om olovlig kemikaliehantering då det i samband med 

husrannsakan i ärende 1200-K114448-11 anträffades burkar,flaskor och 

ampuller med misstänkta kemikalier.

Ärende 1200-K114448-11 gäller brott mot strålskyddslagen där även andra 

ämnen togs i beslag.

BROTT

Olovlig kemikaliehantering.

HÄNDELSE/OMSTÄNDIGHETER

Se K114448-11

BESLAG

Beslagsnummer 2011-1200-BG9517, (8 punkter)

Beslag efter beslut av IB Sven Eriksson 2011-07-20 kl 16:10.

Beslaget verkställt av Staffan persson på tekniska roteln i Kristianstad.
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ÖVRIGT

I övrigt hänvisas till anmälan 1200-K1144487-11 
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2011-07-21 00.56
 Polismyndigheten i                                            1200-K114668-11 
 Skåne                                                         Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: SKÅNE                             Dnr: 1200-K114668-11 
 Enhet: 02KB        Myndighetskod: 1200      Dnr annan p-mynd:                 
 Anmälningsdatum: 2011-07-20 kl: 15.22  Anmälningssätt: Polisman i tjänst      
 Upptagen av:     Pa Mattias Ohlsberg                                          
 Inskriven av:    Pa Mattias Ohlsberg                                          
 Inskriven:       2011-07-20 kl: 23.45  Handl. p-mynd: SKÅNE                   
 Enhet:           02KB                                                         
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSPLATS                                      Områdeskod: 02110100920004   
                                                                               
 LÄGENHET, STORGATAN 85 A, ÄNGELHOLM                                           
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSTID                                                                     
                                                                               
 Måndag 2011-07-18 t.o.m Onsdag 2011-07-20 kl 15.22                            
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.40 
                                                                Brottskod  Ant 
 Olovlig kemikaliehantering                                          8003    1 
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
                                           HANDL, RICHARD                      
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
 POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE LÄN              Fritext                             
                                                                               
 VITTNE:                                                                       
 FRISK, PETER                                                                  
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 Beslagsprotokoll 2011-1200-BG9517                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 Patrull 64-3110 med pa Mattias Ohlsberg och pa Anna Malmberg fick i uppdrag   
 att skriva en anmälan om olovlig kemikaliehantering då det i samband med      
 husrannsakan i ärende 1200-K114448-11 anträffades burkar,flaskor och          
 ampuller med misstänkta kemikalier.                                           
                                                                               
 Ärende 1200-K114448-11 gäller brott mot strålskyddslagen där även andra       
 ämnen togs i beslag.                                                          
                                                                               
                                                                               
 BROTT                                                                         
 Olovlig kemikaliehantering.                                                   
                                                                               
 HÄNDELSE/OMSTÄNDIGHETER                                                       
 Se K114448-11                                                                 
                                                                               
 BESLAG                                                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
 Po Nordvästra Skåne          Besöksadress: Berga Allé 25, Helsingborg         
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handläggande enhet: Kriminaljour                 
 Tfn: 114 14                  Handläggare: Pa Jenny Svensson                   
 E-post:                                                                       
                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2011-07-21 00.56
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 Polismyndigheten i                                            1200-K114668-11 
 Skåne                                                         Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Beslagsnummer 2011-1200-BG9517, (8 punkter)                                   
 Beslag efter beslut av IB Sven Eriksson 2011-07-20 kl 16:10.                  
 Beslaget verkställt av Staffan persson på tekniska roteln i Kristianstad.     
                                                                               
 ÖVRIGT                                                                        
 I övrigt hänvisas till anmälan 1200-K1144487-11                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 FRISK, LARS PETER Kön: M                                                      
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 ANMÄLARE JURIDISK PERSON                                                      
 POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE LÄN                                                  
 POLISOMRÅDE NV-SKÅNE, HELSINGBORG, 205 90 MALMÖ                               
 Organisationsnr:  202100-0076            Telefon: 114 14                      
 Besöksadress:                                                                 
 Anmält av:        MATTIAS OHLSBERG                                            
 Befattning:       POLISASSISTENT         Telefon: 0768694455                  
 Övriga anteckningar:                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 SKÄLIGEN MISSTÄNKT                                                            
                                                                               
 HANDL, KARL RICHARD, 800523-3914 Kön: M                                       
 Medborgarskap:                                                                
 Tfn.bostad:                             Tfn.arbete:                           
 Tfn.mobil:                                                                    
 E-post:                                                                       
 Tilltalsnamn:     RICHARD                                                     
 Arbetsplats:                                                                  
 Övriga anteckningar:                                                          
                                                                               
 Beslut                                                                        
 Datum: 2011-07-20 Tid: 16.10                                                  
 Namn: Sven Eriksson            Titel: IB                                      
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2011-07-20 16.10 Beslut av: Kom Sven Eriksson                          
 Förundersökning inledd genom tvångsåtgärd                                     
 ------------------------------------------------------------------------------
 Po Nordvästra Skåne          Besöksadress: Berga Allé 25, Helsingborg         
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handläggande enhet: Kriminaljour                 
 Tfn: 114 14                  Handläggare: Pa Jenny Svensson                   
 E-post:                                                                       
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Sakkunnigutlåtande

Datum
2012-03-02
Ert datum
2011-08-08

Vårt diarienummer
2011011213
Er beteckning
1200-K114668-11

1 (6)

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

Polismyndigheten Skåne
Staffan Persson
Kristianstad, Tekniska Roteln
205 90 MALMÖ

Uppdragsgivare
Polismyndigheten Skåne. Kristianstad

Allmän information om SKL:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag
ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till
ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande (SF) och metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets
ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För förklaring av kortkoderna för använda
standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller
Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.

Sakkunnigutlåtande , 2012-04-24 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Sakkunnigutlåtande

Datum
2012-03-02
Ert datum
2011-08-08

Vårt diarienummer
2011011213
Er beteckning
1200-K114668-11

2 (6)

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

Material, metodik och materialhantering
För information, se bilaga 1.

Ändamål
Ändamålet är att undersöka materialen med avseende giftiga ämnen samt att om möjligt
fastställa vad materialen utgörs av.

Undersökningsrelaterad information
Materialen M/6638-11/G001 och M/6638-11/G008 har remitterades till Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) för analys av ricin och abrin. Övriga material är inte undersökta
beträffande dessa ämnen.

Undersökning och slutsats

M/6638-11/G001 Grågrumlig vätskerest i brun droppflaska märkt: "Warning!
Extremly toxic. Contains ricin and abrin. Avoid ingestion,
inhalation and skin-contact. No antidote or treatment is available"
- Vänster om spis/köksbänk

SKL:s materialnr: 201101121301
Materialet remitterades till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för analys av ricin och
abrin.

Slutsats:
I materialet har toxinerna ricin och abrin påvisats. Toxinerna är aktiva, d.v.s. fungerande.

Toxinernas giftighet bedöms som mycket hög. Inbördes är abrin är ca 50 gånger giftigare
än ricin. Mängden abrin i materialet har av FOI uppskattats till att kunna döda mer än 100
människor om det injiceras.

Ricin och abrin finns på kemvapenkonventionens lista över kemiska stridsmedel.

Se bifogad rapport: FOI-2011-1658.

Sakkunnigutlåtande , 2012-04-24 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Sakkunnigutlåtande

Datum
2012-03-02
Ert datum
2011-08-08

Vårt diarienummer
2011011213
Er beteckning
1200-K114668-11

3 (6)

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

M/6638-11/G002 Ofärgad, klar vätska ca 100 ml i brun flaska med etikett: ”APL
Ispropylalkohol. För tekniskt bruk”
- Vänster om spis/köksbänk

SKL:s materialnr: 201101121302
Vätskan analyserades med laboratoriets standardmetodik avseende narkotika, läkemedel,
hälsofarlig vara och vanligt förekommande gifter varvid något av ovanstående inte
påvisades.

Slutsats:
Vätskan utgörs till största delen av isoproylalkohol (isopropanol).
Isopropylalkohol är ett lösningsmedel som används inom en mängd olika områden, bl.a. för
rengöring och desinfektion.

M/6638-11/G003 Vitt pulver i glasrör med kork, märkt: "Kaliumcyanid"
- Vänster om spis/köksbänk

SKL:s materialnr: 201101121303
Pulvret analyserades med laboratoriets standardmetodik avseende narkotika, läkemedel,
hälsofarlig vara och vanligt förekommande gifter varvid något av ovanstående inte
påvisades.

Cyanid påvisades inte i materialet.

Pulvret undersöktes beträffande grundämnessammansättning. Härvid observerades
huvudsakligen natrium och klor, med inslag av syre och magnesium kalium och svavel.

Då pulvret löstes i avjoniserat vatten erhölls pH-värdet 9.

Slutsats:
Materialet utgörs huvudsakligen av natriumklorid (koksalt). Det höga pH-värdet och
observationen av andra grundämnen tyder på att materialet även innehåller en mindre
mängd av ett eller flera ej fastställda ämnen.

M/6638-11/G004 Svagt gråbrun vätska, i brun flaska märkt: "Svavelsyra 96%"
- Vänster om spis/köksbänk

SKL:s materialnr: 201101121304
Vätskan analyserades våtkemiskt och med avseende på densitet.

Slutsats:
Vätskan utgörs av svavelsyra ca 96%.

Vätskan är starkt frätande.

Sakkunnigutlåtande , 2012-04-24 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Sakkunnigutlåtande

Datum
2012-03-02
Ert datum
2011-08-08

Vårt diarienummer
2011011213
Er beteckning
1200-K114668-11

4 (6)

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

M/6638-11/G005 Svagt gulfärgad vätska, i brun flaska märkt: "Salpetersyra 65%"
- Vänster om spis/köksbänk

SKL:s materialnr: 201101121305
Vätskan analyserades våtkemiskt och med avseende på densitet.

Slutsats:
Vätskan utgörs av salpetersyra ca 65%.

Vätskan är starkt frätande.

M/6638-11/G006 Klar ofärgad vätska i brun flaska, märkt: "Poison"
- Höger om spis/köksbänk

SKL:s materialnr: 201101121306
Vätskan analyserades med laboratoriets standardmetodik avseende narkotika, läkemedel,
hälsofarlig vara och vanligt förekommande gifter.

Slutsats:
I vätskan påvisades spår av alimemazin, vilket är verksamt ämne i läkemedlet Theralen. I
övrigt påvisades varken narkotika, andra läkemedel, hälsofarlig vara eller vanligt
förekommande gifter med använd metodik.

M/6638-11/G007 Klar ofärgad vätska i glasampull med etikett: ” Addex
Kaliumklorid”
- Vänster om vasken på köksbänk

SKL:s materialnr: 201101121307
Vätskan analyserades med laboratoriets standardmetodik med avseende på narkotika,
läkemedel, hälsofarlig vara och vanligt förekommande gifter varvid något av ovanstående
inte påvisades.

Vätskan undersöktes beträffande grundämnessammansättning. Härvid observerades
huvudsakligen natrium, klor, svavel och syre med inslag av magnesium, kalium, kalcium
och kisel.

Slutsats:
I vätskan påvisades varken narkotika, läkemedel, hälsofarlig vara eller vanligt
förekommande gifter med använd metodik.

Om vätskan utgörs av en kaliumkloridlösning har ej kunnat fastställas.

Sakkunnigutlåtande , 2012-04-24 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Sakkunnigutlåtande

Datum
2012-03-02
Ert datum
2011-08-08

Vårt diarienummer
2011011213
Er beteckning
1200-K114668-11

5 (6)

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

M/6638-11/G008 Grågrumliga vätskerester i 2 st glasampuller märkta: "Lethalon"
- Bokhylla höger om diskbänk

SKL:s materialnr: 201101121308
Materialet remitterades till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för analys av ricin och
abrin.

Slutsats:
I materialet har toxinerna ricin och abrin påvisats. Toxinerna är aktiva, dvs fungerande.

Ricin och abrin finns på kemvapenkonventionens lista över kemiska stridsmedel.

Se bifogad rapport: FOI-2011-1658.

Handläggning
Undersökning Handläggare
Gifter förste forensikern Pia Borgsjö (ansvarig handläggare)

forensiska generalisten Anna Zackrisson
Grundämnessamman-
sättning, SEM-EDX

forensiske generalisten Lars Jaeger (ansvarig handläggare)
gruppchefen Anna Nilsson

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Pia Borgsjö (ärendeansvarig), direkttelefon
010-562 83 23. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för
berörd undersökningstyp.

Pia Borgsjö
Förste forensiker

Sakkunnigutlåtande , 2012-04-24 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Sakkunnigutlåtande

Datum
2012-03-02
Ert datum
2011-08-08

Vårt diarienummer
2011011213
Er beteckning
1200-K114668-11

6 (6)

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

Utlåtandeskala
Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en
undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som ligger till
grund för frågeställningen under rubriken "Ändamål", dels gentemot andra aktuella
hypoteser. Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som graderade slutsatser
enligt nedanstående utlåtandeskala. Utlåtandeskalan är utarbetad för och kopplad till SKL:s
resultatvärdering som baseras på det logiska synsättet, för mer information se
http://www.skl.polisen.se/Utlatandeskala.

I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom "är", "är
inte" eller "kan uteslutas att".

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms i
praktiken som utesluten.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
mycket liten.

Grad +2 Resultaten talar för att ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
liten.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ...
De erhållna resultaten ger ett något större stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ...
De erhållna resultaten ger inte mer stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller
andra aktuella hypoteser.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
De erhållna resultaten ger ett något mindre stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som liten.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som mycket liten.

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i
praktiken som utesluten.

Sakkunnigutlåtande , 2012-04-24 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Undersökningsprotokoll , 2012-05-11 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Undersökningsprotokoll , 2012-05-11 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Undersökningsprotokoll , 2012-05-11 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Undersökningsprotokoll , 2012-05-11 10:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Förhör Signerat av

Thomy Hjorthagen
Signerat datum

2012-06-21 10:09Polismyndighet

Skåne
Enhet

02KJ, Kriminaljour
Diarienr

1200-K114668-11
Hörd person

Fredriksson, Sten-Åke
Personnummer

Den hörde är

Sakkunnig
ID Styrkt

Ja
Sätt

Via arbetsgivare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej bekant.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Analysrapport upprättad vid FOI
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomy Hjorthagen
Förhörsdatum

2012-05-10
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Polishuset, Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sten-Åke Fredriksson är försteforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, och den som 
utfört de tester som redovisas i FOI´s provningsrapport gällande analys av ricin och abrin i de 
tre prover som Statens kriminaltekniska laboratorium översänt för analys.
Provningsrapporten  "FOI-2011-1658" bifogas utredningen.

Syftet med förhöret är att utröna dels mängden i det provade materialet, dels fastställa att 
giftigheten i detta har uppfattats på rätt sätt.

Fl - Förhörsledaren     S-Å - Sten-Åke Fredriksson

Fl    - Du ansvarade för de analyser som sammanställdes i provrapporten, enligt 
Forskningschefen Martin Nygren, som är den som undertecknat rapporten.

S-Å - Ja det är riktigt

Fl    - Av rapporten framgår, på sidan 8, att det är ett ytterst giftigt material som ni analyserat, 
hur vill du beskriva koncentrationen i vätskan,  var giftet "fullt fungerande"?

S-Å - O ja, det var ytterst potent och kvalificerat giftigt.

Fl    - Vad gäller mängden vätska i de olika flaskorna, hur vill du beskriva den?

S-Å - Dom var nästan tomma och innehöll uppskattningsvis någon droppe vardera. Som det 
står i rapporten 0,3-0,6 ml totalt.

Fl    - I provrapporten på sidan 8 så står det att om flaskorna varit fulla så skulle det vara 
tillräckligt för en dödligdos till 200 människor vid oralt intag. Vad säger du om den mängd 
som nu verkligen fanns, skulle det ha räckt till en dödlig dos?



S-Å - Ja, flera stycken oralt och vid injektion väldigt många.

Fl    - Som jag har uppfattat rapporten så står det att giftigheten för abrin är sådan att 
dödligheten för en människa vid oralt intag är 0,3-0,5 mg, men att vid en injektion är den 
fatala dosen endast en hundradel av detta, stämmer det ?

S-Å - Ja det stämmer att det är en hundra potens.

Fl    - Hur får man tillgång till sådana här gifter?

S-Å - Båda är ju framställda från frön från olika växter med samma namn, Ricin kan man 
köpa både som fröer och hela växter på vanliga växtförsäljningsställen. Dessutom kan fröerna 
köpas via postorder och på nätet. Det är en ganska vanlig prydnadsväxt i trädgårdar, manshög 
med flikiga blad ungefär som cannabisväxten.
Abrin däremot är en helt tropiskväxt så den måste odlas i växthus i vårt klimat, men fröer finns 
på nätet.

Fl   -  I vilka sammanhang används dessa gifter, finns det någon legal användning?

S-Å - Läkemedelsindustrin genomför studier med användandet av dessa gifter, man forskar 
på om det går att koppla giftet till en antikropp som söker sig till en cancertumör för att därvid 
döda tumören.

Fl    - Finns det några särskilda regler kring hanteringen?

S-Å - Ja, Risin omfattas ju av kem.vapenkonventionen och all hantering av giftet måste 
anmälas till OPCW, ett internationellt kontroll organ.
Det verkade på den uppmärkning och varningssedel som följde med materialet när vi fick upp 
det hit som om den som innehaft det visste om riskerna och fakta uppgifterna var helt riktiga. 
Dessutom var flaskorna ändamålsenliga.

Fl   -  Flaskorna ja, det står i rapporten att gummisepta var perforerat stämmer det?

S-Å - Ja det var det. 

Fl    - Så sammanfattningsvis kan man säga att det var ett fullt fungerande gift, i tillräcklig 
mängd för att döda ett flertal personer, som ni  analyserade!

S-Å - Ja visst om uttrycket tillåts så "kan jag ta gift på att det är aktivt".
Nämnas kan också att det så kallade paraplymordet, där en Bulgarisk discedent mördades i 
London någon gång på 80 talet, utfördes med hjälp av Risin som injicerades med hjälp av ett 
preparerat paraply.
 

Förhör med Fredriksson, Sten-Åke; 2012-05-10 10:25   diarienr: 1200-K114668-11
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Förhör Signerat av

Thomy Hjorthagen
Signerat datum

2012-06-21 10:09Polismyndighet

Skåne
Enhet

02KJ, Kriminaljour
Diarienr

1200-K114668-11
Hörd person

Handl, Karl Richard
Personnummer

19800523-3914
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Olovlig kemikaliehantering genom framställning och innehav av ytterst giftiga preparat i bostaden på

Storg.85A Ängelholm.

Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lennart Nilsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomy Hjorthagen
Förhörsdatum

2012-06-20
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Polishuset, Helsingborg
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Richard delgavs misstanke om brott mot miljöbalken 14 kap. resp. Förordning (2008:245) om 
kemiska produkter och biotekniska organismer då han utan tillstånd hanterat särskilt farliga 
ämnen.

Richard medger att han framställt och innehaft såväl ricin som abrin.

Han uppger på frågan varför han skaffat dessa gifter att han har ett" fascinerande intresse för 
farliga saker".
På frågan om han verkligen vet hur farligt ricin och abrin är, svarar Richard att han vet det via 
själv studier på internet.

Han uppger att han har tillverkat dessa gifter genom att köpa fröer/bönor via internet från en 
tysk fröhandel vid namn "Impekta"
Syftet var bara att han är fascinerad av det. Han har aldrig använt något av dessa gifter till 
något, inte gjort några försök på t.ex. djur eller så.
Sprutan, som anträffades vid giftflaskorna, har han använt då han sprutat in medlen i 
ampullerna via gummiseptumet. Flaskorna har tidigare innehållit Richards medicin.
Spruta och kanyl har han tagit från sin fars apotek.

Richard informerades om vad SKL skrivit i sitt utlåtande, baserat på FOIs analys av gifterna 



och dess giftighet. Bl.a. att mängden Abrin i beslaget var tillräckligt för en dödlig dos på 100 
människor vid injicering och tillfrågades hur han skyddat sig vid framställen och övrig 
hantering av preparaten. Han uppgav att han använt skyddshandskar och ett enkelt munskydd, 
inget annat.

Proforma tillfrågades så Richard om sin inställning till de beslagtagna föremålen i 
2011-1200-BG9517 1-8.
Richard sa att han inte gör anspråk på någon del av beslaget.

Försvararen beredes möjlighet till frågor men hade inga frågor till sin klient.

Återgett och vidkänt 
 

Förhör med Handl, Karl Richard; 2012-06-20 15:00   diarienr: 1200-K114668-11
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Förhör Signerat av

Thomy Hjorthagen
Signerat datum

2012-08-31 09:18Polismyndighet

Skåne
Enhet

02KJ, Kriminaljour
Diarienr

1200-K114668-11
Hörd person

Handl, Karl Richard
Personnummer

19800523-3914
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brott mot 14 kap. 8 MB, förordn.2008:245 7 § (tillstånd) samt 29 kap.3a § MB ang. olovlig

kemikaliehantering.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomy Hjorthagen
Förhörsdatum

2012-08-21
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats

Polishuset, Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Richadr Handels delgavs ånyo misstanke om brott mot ovanstående lag, då straff ansvaret 
enligt 29Kap.3a § föll bort vid utskriften av det  tidigare förhöret

Richard vidhåller att han såväl framställt och innehaft Ricin och Abrin

Hur länge hade du haft dessa gifter innan beslaget skedde?

- Några månader, cirka 3 månader.

Visste du hur farliga gifterna är?
- Ja, jag vet att dom är extremt farliga. Jag visste ju dock inte hur koncentrerat giftet var.

Visste du att det är olagligt att inneha och hantera dessa gifter och att man måste ha tillstånd?
- Nej , jag visste inte om att det var olagligt

Återgett och vidkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Skåne
Enhet

02KJ, Kriminaljour
Diarienr

1200-K114668-11
Hörd person

Handl, Karl Richard
Personnummer

19800523-3914
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren

sedan tidigare förhör

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Olovlig befattning med kemiska vapen samt brott mot lagen om krigsmateriel i bostaden Storgatan 85a

Ängelholm under våren/sommaren 2011
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Lennart Nilsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomy Hjorthagen
Förhörsdatum

2014-03-14
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:45
Förhörsplats

Polishuset, Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Richard Handl delgavs misstanke, enl. ovan, genom att han i sin lägenhet på Storg. 85a i 
Ängelholm uppsåtligen producerat, lagrat eller bibehållit ricin som enl. FN konvektion är 
definierat som ett kemiskt vapen. ( Lagrum 22 kap 6a § Brb)
Vidare att han i sin lägenhet uppsåtligen och utan tillstånd tillverkat krigsmateriel i form av 
abrin. ( Lagrum 25§ och 3§ lagen 92:1300 om krigsmateriel)

Skrivelsen med beslutet att medge åtal från Inspektionen för strategiska produkter lästes upp i 
sin helhet för Handl innan förhöret.

Stämmer påståendet att du framställt ricin i din lägenhet? Samt på vad sätt har denna 
framställning skett?
- Ja, jag har utvunnit detta ur fröer, jag beställde ungefär fem påsar med ricinfröer. Tror att 
det var ca 10 fröer i varje påse.

Således innehade du ca femtio ricinfröer vid framställningen!
- Ja det stämmer.

Hur gick själva framställningsprocessen till?
- Jag följde ett recept, kommer inte ihåg det i detalj nu, men jag mosade fröerna samt löste 
dom i vatten sedan använde jag aceton för att få bort ricinoljan.

Hur mycket fick du då ut samt vet du i vilken koncentration detta var?



- Jag fick ut cirka 20 ml men vet inte i vilken koncentration.

Hur förvarade du sedan det framställda ricinet?
- Jag hällde det på två glaskolvar, sådana jag fått min medicin i, dessa är försedda med 
septumkork.

Du har ju även framställt Abrin! När gjordes detta?
- Det var vid samma tillfälle. Jag gjorde det på samma gång.

Kan du ange ungefär när i tid detta skedde i förhållande till husrannsakningen i din bostad.
- Jag hade haft det i fyra fem månader innan husrannsakningen skedde.

Den utfördes ju den 20 juli!
- Ja, jag hade haft det under några månader på våren.

Hur gick framställningen av Abrin till?
- Det var enklare är ricin, man skalar fröerna, mosar och löser dem i vatten.

Vilken mängd fröer hade du tillgång till?
- Det var också fem påsar men det var mycket mer fröer i varje säkert ca 30 i varje påse.

Så där hade du ca 150 fröer!
- Ja det stämmer nog.

Hur mycket gav nu dessa fröer?
- Ungefär 10 ml

Har du någon uppfattning om koncentrationen?
- Nej ingen alls.

Visste du att det var farligt, vidtog du några försiktighets åtgärder?
- Jo visst visste jag att det var mycket giftigt, hade läst om det på nätet. Jag blev själv 
påverkad av framställningen på så vis att jag kräktes blod samt hade blod i avföringen dagen 
efter framställningen.

Vilken reaktion fick du då?
- Jag blev rädd.

Vad var syftet med framställningen?
- Jag är fascinerad av gifter och är mycket kemiintresserad.

Vad skulle du ha gifterna till?
- Jag hade inga planer på att använda dessa.

Hur förvarade du Abrinet?
-I samma glasampuller som Ricinet.

Så du blandade de båda?
-Ja, jag hade allt i samma ampuller.

Du blev ju sjuk av framställningen berättar du, ändå så behöll du gifterna i bostaden. Varför 
då?
-"Vet inte, tänkte det är inget man kan kasta i soporna, det vore ju en risk för omgivningen."

Förhör med Handl, Karl Richard; 2014-03-14 11:15   diarienr: 1200-K114668-11
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Har du någonsin berättat för någon att du haft ricin samt abrin. 
-Ja det har jag gjort.

Har du visat det för någon?
-Jag har visat det en gång, för en kompis som också är väldigt kemiintresserad.

Tänkte du inte på att det fanns risker i och med att du nu blev så sjuk själv.
-Jag visste ju att det var säkert förpackat.

Tänkte du på att det kunde vara en risk att folk viste om ditt innehav?
-Nej så tänkte jag aldrig, Jag har inte tänkt på att det kunnat vara en risk att visa vad jag hade 
framställt.

Försvararen beredes tillfälle att ställa frågor men avböjde detta.

Förhöret återgavs ur konceptanteckningar och godkändes av Handl

Förhör med Handl, Karl Richard; 2014-03-14 11:15   diarienr: 1200-K114668-11
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Polismyndighet

Skåne
Verkställande enhet

02KB, Npo Kulla-Bjäre
Handläggande enhet

02KJ, Kriminaljour

Beslagsprotokoll
Kemikalier

2011-1200-BG9517

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1200-K114668-11

Misstänkt person

Handl, Karl Richard, 19800523-3914
Plats för verkställan

Storgatan 85 A ,  Storgatan 85 A ,  Ängelholm
Datum och klockslag för verkställighet

2011-07-20 16:10
Beslutat av

Eriksson, Sven, Kommissarie
Verkställt av

Persson, Staffan, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara på grund av brott förverkat

Brott

8003  -  Olovlig kemikaliehantering

Domstol för överklagan

Helsingborgs tingsrätt
Beslag taget från

Handl, Karl Richard

Föremålspunkter

2011-1200-BG9517-1
Kemikalie ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod till vänster om spis/köksbänk
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Brun flaska 10 cm hög.

Anteckningar: text: Varning Extremt giftigt
2011-1200-BG9517-2
Brun flaska 100 ml ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod till vänster om spis/köksbänk
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Brun

Anteckningar: Isopropylalkohol
2011-1200-BG9517-3
Glasrör med kork ca 6 cm ( 1 st)

Platsbeskrivning

Till vänster om Köksbänk/spis
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Glasrör

Anteckningar: Kaliumcyanid
2011-1200-BG9517-4
Brun flaska, svavelsyra 96% ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod till vänster om köksbänk/spis
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Flaska Färg : Brun
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Polismyndighet

Skåne
Verkställande enhet

02KB, Npo Kulla-Bjäre
Handläggande enhet

02KJ, Kriminaljour

Beslagsprotokoll
Kemikalier

2011-1200-BG9517

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1200-K114668-11

Föremålspunkter

2011-1200-BG9517-5
Brun flaska, salpetersyra ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod till vänster om köksbänk/spis
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Salpetersyra

2011-1200-BG9517-6
Brun flaska text: Poison ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades till höger om
köksbänken/spisen

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Brun

Anteckningar: Text: Poison med bild på dödskalle

2011-1200-BG9517-7
Glasampull, Kaliumklorid ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod till vänster om vasken på
köksbänken.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Kaliumklorid

2011-1200-BG9517-8
Glasampuller 2 st a 20 ml ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod i bokhylla till höger om
diskbänken

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Endast rester. Lethalon och varningsbeskrivning A4
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Polismyndighet

Skåne
Enhet

02KJ, Kriminaljour
Diarienr

1200-K114668-11
Skäligen misstänkt person

Handl, Karl Richard
Personnr

19800523-3914

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

120011032800
Diarienr

1200-K114668-11
Brottskod

8003
Brottsbeskrivning

Olovlig kemikaliehantering
Beslutsdatum misstankebeslut

2011-07-20
Beslutsfattare misstankebeslut

Sven Eriksson

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

POD12-BM2014-201847422-XB
Diarienr

1200-K114668-11
Brottskod

2204
Brottsbeskrivning

Övriga brott mot 22 kap. (1-3, 5, 6a, 6b §) Olovlig befattning med kemiskavapen
Beslutsdatum misstankebeslut

2014-02-05
Beslutsfattare misstankebeslut

Magnusson, Lars

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

POD12-BM2014-201847603-XF
Diarienr

1200-K114668-11
Brottskod

4013
Brottsbeskrivning

Brott mot speciallagstiftning ; Brott mot lagen om krigsmateriel

Lagrum

25§ och 3§ lagen 1992:1300 om krigsmateriel
Beslutsdatum misstankebeslut

2014-02-05
Beslutsfattare misstankebeslut

Magnusson, Lars
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2014-03-26
Namn

Handl, Karl Richard
Personnummer

19800523-3914
Tilltalsnamn

Richard
Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling

Höganäs
Födelselän

Malmöhus län
Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0733-400 850: Mobiltelefon

Adress

Storgatan 85 A Lgh 1202

262 35  Ängelholm

Folkbokföringsort

Ängelholm
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2014-01-09
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

192000
Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Nej
Förmögenhet

0

Bidrag Civilstånd

Ogift
Hemmavarande barn under 18 år

0
Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

172
Taxeringsår

2011
Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

T Hjorthagen
Datum

2012-06-20



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Polismyndighet

Skåne
Enhet

02KJ, Kriminaljour
Ärende

Diarienr

1200-K114668-11
Handläggare

Hjorthagen, Thomy
Gärning

Olovligbefattning med kemiska vapen (22 kap 6a § Brb) - Brott mot lagen om krigsmateriel (25§ och

3§ lagen 92:1300  om krigsmateriel)

Berörd person

Personnr

19800523-3914
Efternamn

Handl
Förnamn

Karl Richard
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

 
Underrättelse slutförd

2014-03-25
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2012-08-21
Underrättelsesätt

via försvarare
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Lennart Nilsson
Underrättelse utsänd

2014-03-21
Yttrande senast

 
Underrättselse slutförd

2014-03-25
Underrättelsesätt

erhållit FUP
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Polismyndighet

Skåne
Enhet

02KJ, Kriminaljour
Ärende

Diarienr

1200-K114668-11
Handläggare

Hjorthagen, Thomy
Gärning

Olovlig kemikaliehantering, innebärande brott mot 14Kap. 8 MB samt 29 kap. 3a § MB resp Förordn

2008:245 7 §

Berörd person

Personnr

19800523-3914
Efternamn

Handl
Förnamn

Karl Richard
Underrättelse utsänd

2012-08-31
Yttrande senast

2012-10-01
Underrättelse slutförd

2012-09-17
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2012-08-21
Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Lennart Nilsson
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2012-10-01
Underrättselse slutförd

2012-09-17
Underrättelsesätt

Erhållit samtliga FUP
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran


