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REMISSVAR - SKÄRPT KONTROLL ÖVER EXPLOSIVA VAROR (DS 2020:17)

Förslag till beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna nedanstående
synpunkter på promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)
Yttrandet ska in till kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 7/10

Ärendebeskrivning

Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har
ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen av skjutningar kan
till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har
dessa konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Antalet
sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.
I syfte att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och bidra till att
bryta denna utveckling föreslås i promemorian författningsändringar i bland annat lagen
om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer
omfattande och Polismyndighetens roll vid tillståndsgivningen ska också förstärkas.
Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla
tillstånd. Dessutom föreslås vissa andra ändringar som kan stärka kontrollen, såsom
begränsningar i vissa tillstånds giltighetstid och utökad föreskriftsrätt.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Synpunkter på remissen
•

•
•
•
•

Vi föreslår att LBE 36 § punkt 8 ändras till att även avse deltagare som anmälts
enligt 9 §. Detta för att regeringen eller den myndighet regeringen utser ska ges
möjlighet att även skriva föreskrifter gällande deltagare.
Bra att FBE 19 § specificerats gällande när äldre befintligt tillstånd får fortsätta
gälla under handläggning av nytt/ändrat tillstånd. Skulle föredra att formuleringen
byts från ”getts in” till ”inkommit till tillståndsmyndigheten”.
Varför är polismyndigheten särskilt omnämnd i FBE 14 a §?
Bra att det med LBE 19 b § förtydligas vilken längsta tid ett tillstånd kan skrivas
för.
Bra att polismyndighetens deltagande vid tillståndsgivning gällande explosiva varor
förtydligas i FBE 14 §.
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