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Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) instämmer i att det är angeläget att minska
risken för att explosiva varor används i kriminella aktiviteter.
SKR tycker det är positivt att polisens uppgift och roll tydliggörs i tillståndsprocessen
för explosiva varor.
SKR konstaterar att det är angeläget att kompetensutveckling avseende tillstånds- och
tillsynsprocessen för explosiva varor erbjuds kommunerna, oavsett om uppgifterna
utökas eller inte.
Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter
SKR instämmer i att det är angeläget att minska risken för att explosiva varor används
i kriminella aktiviteter. Som det framgår i departementsskrivelsen är det inte helt
klarlagt varifrån kriminella får tag på explosiva varor. Det är därför osäkert vilka
effekter den utökade kontrollen som föreslås kommer att få.
SKR tycker det är positivt att polisens uppgift och roll tydliggörs i tillståndsprocessen
för explosiva varor.
SKR är tveksamma till om det är motiverat att alla explosiva varor får en tillståndstid
om max tre år, t.ex. krockkuddar och pyroteknik? Kortare tillstånd kan också medföra
tätare tillsyn vilket ytterligare kan öka arbetsbelastningen på kommunerna och
kostnader för tillståndsinnehavarna.
SKR anser att det är positivt att det förtydligas att risken för obehörigt förfarande med
brandfarliga och explosiva varor ska beaktas vid krav på byggnader, anläggningar och
anordningar vid hantering av sådana varor.
SKR ser positivt på de utökade av möjligheterna att återkalla tillstånd och
godkännande av de som hanterar explosiva varor. Flera av skälen till återkallelse får
dock kommunerna normalt inte reda på.
Kommunerna har i flera år efterfrågat kompetensutveckling avseende tillstånds- och
tillsynsprocessen för explosiva varor. SKR ser därför positivt på regeringsuppdraget,
Ju2020/01749/SSK, där MSB ska föreslå åtgärder för utveckling av kommunernas
arbete med tillstånd och tillsyn. SKR konstaterar att det är angeläget att
kompetensutveckling erbjuds kommunerna, oavsett om uppgifterna utökas eller inte.
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Detaljer
Skrivningarna om när en ansökan om nytt eller ändrat tillstånd har getts in senast fyra
veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, upplevs som otydliga i
konsekvensbeskrivningen på s. 62 i departementsskrivelsen. Där framstår det som att
den förnyade ansökan inte behöver prövas. Men SKR instämmer i att det underlättar
att kommunen inte särskilt behöver bevilja att befintligt tillstånd ska gälla under tiden
som den nya ansökan prövas.
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