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Promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)
Polismyndighetens övergripande uppfattning
Polismyndigheten tillstyrker förslagen och välkomnar skärpt kontroll över
explosiva varor. Ökad kontroll är nödvändig för att förhindra och motverka
obehörig tillgång till explosiva varor samt illegala sprängningar, vilket är
högst angeläget med hänsyn till den beskrivna problembilden.
Polismyndigheten instämmer därför i att reglerna om tillstånd i lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) och förordningen om brandfarliga och
explosiva varor (FBE) är i behov av förändring. Det är även positivt att
regleringen närmar sig den som gäller för vapen och att regelverken därmed i
större utsträckning kommer att korrelera.
Därutöver behöver reglerna om tillsyn i LBE efterlevas bättre. Väl fungerande
tillsyn kan i många fall antas vara avgörande för att brister och överträdelser
ska upptäckas som kan leda till förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga
åtgärder och sanktioner. Förslagen i promemorian, tillsammans med pågående
regeringsuppdrag på området, betraktas av Polismyndigheten som steg i en
önskvärd utveckling mot utökad kontroll och minskad problematik. Det är
dock viktigt att åtgärderna sedan följs upp, utvärderas och vid behov
kompletteras med ytterligare åtgärder i skärpande riktning.
Polismyndigheten utvecklar sitt svar i de delar som framgår nedan.
Tillståndsprövningen
Det är positivt att tillståndsprövningen enligt LBE förtydligas, däribland
lämplighetsprövningen, och att denna föreslås bli mer omfattande bl.a. genom
att utökas till att gälla deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva
varor. Ändringarna kan antas få brottsförebyggande effekt.
Även Polismyndigheten anser att myndighetens roll vid tillståndsgivningen
behöver förstärkas. Polismyndigheten emotser också den närmare samverkan
som detta kommer att innebära med tillståndsmyndigheterna.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås få
bemyndigande att meddela vissa föreskrifter så att möjlighet ska finnas att
ange kriterier för lämplighetsprövningen och reglera det närmare förfarandet
vid tillståndsgivning, detta för att underlätta och ge vägledning åt
tillståndsmyndigheterna, vilket är bra. Eftersom påfallande behov av
utveckling och samordning framkommit framstår det också som angeläget att
styrning av tillståndsverksamheten faktiskt sker och att nödvändig vägledning
ges.
Vidare nämns som exempel på kriterium för lämplighet att innehav av s.k.
sprängkort kan övervägas. Det bör dock uppmärksammas att ett sådant krav
riskerar att få begränsad effekt om MSB inte har bemyndigande att föreskriva
krav på innehållet i utbildning för sprängkort.
Polismyndighetens yttrande inför beslut om tillstånd
Polismyndigheten delar uppfattningen att myndigheten bör yttra sig till
tillståndsmyndigheten inför beslut om tillstånd enligt 14 § FBE i fall som rör
hantering av explosiva varor, medan nuvarande ordning behålls för
brandfarliga varor (se föreslagna 14 a § FBE).
I fråga om yttrandets innehåll anges att Polismyndigheten förväntas lämna så
tydliga och utförliga uppgifter om sökanden som möjligt. Med förståelse för
skälen till det bör påpekas att Polismyndigheten måste bedöma möjligheten att
lämna ut uppgifter i varje enskilt fall utifrån gällande sekretessregler, vilket
kan begränsa möjligheten att lämna ut önskade uppgifter.
Krav på byggnader, anläggningar och anordningar
Polismyndigheten är positiv till det föreslagna tillägget i 10 § LBE, som
innebär att även risken för obehörigt förfarande ska beaktas vid betryggade
inrättning av byggnader, anläggningar och anordningar där brandfarliga och
explosiva varor hanteras. Behov bedöms finnas av detta tillägg, som förväntas
verka brottsförebyggande.
Polismyndigheten har uppmärksammat att civila sprängmedel hanteras av
kriminella i allt större utstäckning. Skärpande åtgärder bör därför vidtas för att
förhindra eller i vart fall försvåra att obehöriga bereder sig tillträde till
byggnader eller anläggningar och där får tillgång till explosiva varor som
hanteras i tillståndspliktig verksamhet. Tillägget i 10 § LBE välkomnas därför
och skulle tydliggöra att risken för obehörigt förfarande särskilt måste beaktas
i sammanhanget.
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Detta remissvar har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av
juristen Cassandra Utas Stokic. Rikspolischefen Anders Thornberg har
informerats om innehållet i yttrandet före beslut.
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