Kompletterande undersökning av fordon
efterlysta i utlandet
30 bilar borta i utlandet
Nu har en närmare granskning
genomförts över de fordon som
anmäldes såsom efterlysta i utlandet.
Bland de ursprungliga 1 003 fordon var det 30 som anmälts såsom
eftersökta där brottsplatsen var
utanför Sveriges gränser.
Av de 30 fordonen har 15 anmälts
såsom eftersökta efter eller i samband med att nyckeln till fordonet
har förlorats på något sätt. De
övriga 15 fordonen har eftersökts
utan att det i materialet har framkommit någon uppgift om att
nyckel saknas.

D

Av de utlandsstulna var 36%
från Volkswagengruppen

Bland de 15 fordon, som anmälts
såsom eftersökta utan att nyckeln
förlorats, har inte något fordon
varit parkerat i parkeringsgarage
eller på bevakad parkeringsplats.

Av de utlandsstulna kan vi se en
viss skillnad om vi jämför med de
som eftersökts i Sverige. Bland de
utlandsstulna var 36% från Volkswagengruppen. Bland de eftersökta i Sverige utgjordes denna
märkesgrupp av 22%.
Av de 30 fordon som eftersökts i
utlandet har 9 st nu anträffats.
Fordonen var borta mellan 2 och
554 dagar.
De 21 ej anträffade fordonen är fördelade på följande märken.

Av de 9 anträffade har 8 undersökts och inget av dessa fordon
visar tecken på att ha utsatts för
manipulation av den elektroniska
startspärren. Dessa 8 har alla eftersökts efter att nyckeln förlorats
på något sätt
Den som inte undersökts har
anträffats efter en slutförd skadeutredning som resulterade i ett
avböjande.
Stockholm den 28 april 2008

7
5
3
2
2
1
1

6 Inbrott I bostad/hotel
2 Bilfirma/verkstad
2 Ur Jacka
1 Rån
1 Tappad
1 Förlorad på okänt sätt
1 Förvarad i bilen
e 1 Från omklädningsrum

Vanligast är nyckelstöld i
samband med inbrott

30 fordonen var eftersökta i
följande länder.
13 Polen
4 Bosnien
3 Norge
3 Spanien
2 Frankrike
1 Belgien
1 Danmark
1 Holland
1 Turkiet
1 Tyskland
Av dessa har 9 st anträffats i
följande länder.
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Bland de 15 fordon, som anmälts såsom eftersökta utan
att nyckeln förlorats, har inte
något fordon varit parkerat i
parkeringsgarage eller på bevakad parkeringsplats

Två av de anträffade fordonen har
anträffats/avlysts efter att den
ursprungliga rapporten färdigställts.
Jämför man åldersfördelningen
mellan den ursprungliga rapporten och utlandsanalysen så ser
man även här en viss skillnad.
Årsmodell huvudrapport utland
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Bland de 30 eftersökta återfanns
en hyrbil.
Ett fordon har enligt skadeanmälan och polisrapporten frånhänts
brukaren genom rån.
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