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Remissvar från Helsingborgs kommun angående
promemorian "Skärpt kontroll över explosiva varor",
(Ds 2020:17)
Ert Dnr: Ju2020/02595/L4

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit del av den remitterade promemorian och håller med om att
det behövs en skärpning i lagstiftningen kring explosiva varor. Det förslag som tagits fram inriktar sig
främst på en utökad kontroll vid tillståndsförfarandet och de fysiska personer som har inflytande över
den juridiska personen som söker tillståndet eller de som avses delta i hanteringen av de explosiva
varorna .
Räddningstjänsten Skåne Nordvästs bedömning är att det rimligen finns mer eller mindre problematiska
explosiva varor. I vårt område (fyra kommuner) finns det idag ingen tillståndshavare som har tillstånd
för sprängmedel, sprängkapslar eller detonerande stubin. Vi har däremot ett större antal verksamheter
som har tillstånd för fyrverkerier och ammunition (Jaktbutiker). Den skärpta regleringen gör ingen
skillnad på olika typer av explosiva varor, vilket innebär att det blir en utökad administration i huvudsak
för de verksamheter som hanterar explosiva varor som inte är av något större intresse för de kriminella
grupperingarna. Vår bedömning är att det finns ett liknande förhållande även i andra kommuner vilket
gör att förslaget innebär att administrationen ökar i många tillståndsärenden, men det är endast i ett fåtal
fall som förändringen medför den nytta som man vill åstadkomma.
Eftersom syftet med skärpningen är att strama åt möjligheten för kriminella grupperingar att komma
över explosiva varor behöver lagstiftningen förfinas så att de utökade kontrollerna som föreslås endast
omfattar de varor som är problematiska. När det gäller de explosiva varor som anses vara problematiska
så är det vår uppfattning att det bör vara Polisen som för register och bedömer om personer är lämpliga
att hantera de explosiva varorna. Det vore mer ändamålsenligt att polisen fattar beslut om lämplighet
avseende obehörigt förfarande och kopplingar till kriminell verksamhet.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst anser att man även bör se över tillsynsverktyget så att det blir lättare
att vid tillsyn kunna kontrollera att rätt person hanterar den explosiva varan. De sprängningsarbeten som
utförs i våra kommuner utförs av företag från andra kommuner och vi har ingen information om detta
och det är oklart vilket mandat vi har att genomföra tillsyn på tillfälliga arbetsplatser. Idag finns det unik
identitetsmärkning på all explosiv vara men vid tillsyn på tillfälliga arbetsplatser där en entreprenör från
en annan kommun arbetar är det svårt att kontrollera att det är rätt person som hanterar den explosiva
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varan. Detta bör tydliggöras i lagstiftningen och det bör finnas möjlighet att vid oanmälda kontroller
snabbt kunna avgöra om det är rätt person som hanterar den explosiva varan.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har även tagit del av Räddningstjänstens Syds remissvar och anser att
många av de förslag och exempel på förändringar som föreslås i deras remissvar skulle underlätta arbetet
för att förhindra att explosiva varor hamnar i orätta händer.
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