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102 26 Stockholm

Uppdrag till Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade
amnestin för explosiva varor
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade
amnestin för explosiva varor.
Redovisningen av uppdraget ska innehålla
1. uppgifter om omhändertagen egendom
2.

information om eventuella tillämpningsproblem med regleringen

3. uppgifter om de konsekvenser som amnestin medfört för
Polismyndigheten
Uppdraget under punkt 1 ska redovisas till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) senast den 11 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas
senast den 15 juni 2020.
Bakgrund
Den 15 oktober 2018 träder lagen om ansvarsfrihet vid vissa brott mot
tillståndsplikten för explosiva varor i kraft (prop. 2017/18:116, bet.
2017/18:FöU13, rskr. 2017/18:267). Genom lagen, som gäller till mitten av
april 2020, införs en tidsbegränsad amnesti för explosiva varor. Amnestin
innebär att den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det inte ska
dömas för brott mot tillståndsplikten i lagen om brandfarliga och explosiva
varor, om han eller hon frivilligt under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari
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2019 kontaktar Polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för
att myndigheten ska kunna omhänderta varan. För ansvarsfrihet krävs att
den explosiva varan har omhändertagits av Polismyndigheten.
Det har tidigare genomförts fyra tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige.
Vid de tre senaste vapenamnestierna har Polismyndigheten fått i uppdrag av
regeringen att utvärdera respektive lag om ansvarsfrihet för vissa vapenbrott
och tillämpningen av den. Redovisningen skulle bl.a. innehålla översiktliga
uppgifter om den egendom som lämnats in och information om eventuella
tillämpningsproblem.
Skälen för regeringens beslut
En amnesti för explosiva varor kan utformas på flera olika sätt. Det
övergripande syftet med amnestin är att omhänderta så många illegala
explosiva varor som möjligt. För att det ska bli möjligt att bedöma om den
aktuella lagen och tillhörande förordning på bästa sätt har tillgodosett de
syften som eftersträvas bör, i likhet med de tre senaste vapenamnestierna,
regleringen och tillämpningen av dessa utvärderas. En sådan utvärdering kan
också vara av värde för kommande ställningstaganden om eventuella
ytterligare amnestier av detta slag eller andra åtgärder i syfte att minska
antalet illegala explosiva varor i samhället. Polismyndigheten bör därför ges i
uppdrag att göra en sådan utvärdering.
Redovisning av omhändertagen egendom (punkt 1)

Redovisningen ska så lång som möjligt innehålla uppgifter om den egendom
som tagits om hand under amnestin, såsom antalet eller uppskattad mängd
av en explosiv vara samt typ av vara och översiktligt var i landet den
omhändertogs. Så långt möjligt bör även egendomens ursprung, ålder och
skick redovisas.
Redovisning av uppdraget i övrigt

Eftersom det är första gången det genomförs en amnesti för explosiva varor
i Sverige ska redovisningen innehålla information om eventuella
tillämpningsproblem. Om tillämpningsproblem identifieras bör förslag
lämnas till hur regleringen skulle kunna ha utformats för att undvika dessa. I
redovisningen ska även redogöras för de kostnader och andra konsekvenser
amnestin har inneburit för Polismyndigheten. Om så är möjligt, bör en
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bedömning göras av hur amnestin har påverkat antalet illegala explosiva
varor i omlopp och antalet brott där explosiva varor används.
Redovisningstidpunkt

Uppdraget under punkt 1 ska redovisas senast den 11 mars 2019. Uppdraget
ska slutredovisas senast två månader efter att lagen har upphört att gälla, dvs.
den 15 juni 2020.
På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Emma Sjöberg
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