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Begäran om yttrande över promemorian Skärpt kontroll
över explosiva varor (Ds 2020:17)
Er beteckning: Ju2020/02595/L4

Deltagande länsstyrelser i svaret
Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg och Västmanland har fått remissen för yttrande och
Halland har som uppgift att sammanställa remissvaret för länsstyrelserna.

Synpunkter
Länsstyrelserna i Halland och Kronoberg har inga synpunkter på remitterad promemorian.
Länsstyrelsen i Västmanland har lämnat in yttrande med följande synpunkter.
Utredningen adresserar ett allvarligt problem i samhället med ökade sprängdåd och användandet
av explosiva varor i kriminella sammanhang. Utredningen syftar till att öka kontrollen över de
som tar befattning med explosiva varor och ska bidra till att bryta denna samhällsutveckling.
Utredningen föreslår författningsändringar i bland annat lagen om brandfarliga och explosiva
varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande. Risken med
utredningens åtgärder är just att tillståndsprövningen endast blir väldigt omfattande i form av
stor byråkrati för näringsliv och myndigheter medan påverkan på de kriminella grupperingarnas
användning av explosiva varor blir minimal.

Utredningen föreslår att frågor om tillstånd prövas av tillståndsmyndigheten som första instans,
men kan sedan överklagas enligt 34 § LBE. Utredningen konstaterar att regleringen om
återkallelse av tillstånd också kan innebära en ökad arbetsbörda för MSB och kommunerna.
Eftersom en sådan återkallelse är ett beslut som kan överklagas till länsstyrelse och allmän
förvaltningsdomstol, innebär förslagen – om än i begränsad utsträckning – utökade uppgifter för
domstolarna och länsstyrelserna. Utredningen bedömer att de marginella kostnader som det kan
medföra ryms inom befintliga anslag. Det är mycket möjligt att så är fallet gällande dessa
överklaganden. Det är fullt möjligt att det kommer röra sig om endast några få fall varje år som
överklagas till länsstyrelserna. Men detta är inte den första utredningen som föreslår ytterligare
eller nya uppgifter för länsstyrelserna utan extra finansiering. Sammantaget de uppgifter som
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läggs på länsstyrelserna utan extra finansiering gör att myndighetens möjligheter att till fylles
uppfylla sina åtaganden urholkas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Brittis Benzler med brandingenjör Helen
Stened som föredragande. Deltagare i remissrundan har jurist Johan Söderlund,
biträdande säkerhetsskyddschef Andreas Hornwall och
räddningstjänsthandläggare Tomas Carlén varit.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

