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LFV yttrande över SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en 
väpnad konflikt till stöd för en terrorisorganisation 
 
Förslag till lag om ändring i brottsbalken 
Utredningen föreslår att Sverige ska godkänna 2010 års protokoll till 
konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg 
(Pekingprotokollet).  
 
Luftfartsverket, LFV, noterar att utredningen, i syfte att nå 
överrensstämmelse mellan svensk rätt och åtagandena i Pekingprotokollet, 
föreslår en utvidgning av straffansvaret för kapning i 13 kap. 5a§ första 
stycket brottsbalken till att även omfatta den som genom användande av 
tekniska hjälpmedel bemäktigar sig eller ingriper i manövreringen av ett 
luftfartyg. 
 
LFV ställer sig positivt till att regleringen om kapning även fortsättningsvis 
inte synes vara avgränsad endast till civil luftfart.  
 
LFV noterar att den föreslagna utvidgningen av straffansvaret endast gäller 
kapning av luftfartyg. Ingen utvidgning i straffansvaret förselås avseende 
kapning av fartyg, buss, en tung lastbil eller ett maskindrivet spårfordon på 
järnväg, spårväg eller tunnelbana.  
 
Bemäktigande eller ingripande i manövrering av bilar, bussar eller andra 
fordon inom flygplatsens områden kan utgöra stor fara för luftfarten och 
flygplatsen, inklusive de människor som vistas där. Det bör säkerställas att 
straffansvaret för sådana handlingar, oavsett om dessa sker genom 
användande av tekniska hjälpmedel eller inte, är tillfyllest. 
 
Likaså bör det säkerställas att straffansvaret för bemäktigande eller 
ingripande i manövrering av flygtrafiktjänstens utrustning och system är 
tillfyllest. Detta oavsett om handlingen sker genom användande av tekniska 
hjälpmedel eller på annat sätt. 

Dokumentnummer 
D-2016-076319 
Ärendenummer 
Ä-2016-004428 
 
Ert datum 
2016-07-05 
Er beteckning 
Ju2016/04600/L5 
 
Handläggare 
Jaanivald, Liine 
011-192074T 
011-19 25 75F 
liine.jaanivald@lfv.se 
 
 



 

 

 
LFV 
Koncernfunktioner 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F 
lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

 

 

 
I övrigt har LFV inget att erinra. 
 
Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören. Föredragande har 
juristen Liine Jaanivald varit. Medverkat i beslutet har även chefsjurist Petra 
Sernulf samt säkerhetschef/säkerhetsskyddschef Johan von Below. 
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