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Remiss av förslag till nya föreskrifter om personer som får 
delta i verksamhet med explosiva varor 
Regeringen har den 24 mars 2021 lämnat proposition 2020/21:158 Skärpt kontroll över 
explosiva varor till riksdagen.  I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. Syftet med de förslagna ändringarna i lagen är att 
förhindra illegal hantering av explosiva varor, vilket ska uppnås genom ökade krav på 
kontroll av personer som har tillgång till sådana varor. Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 augusti 2021. 

I lagförslaget finns krav på anmälan, prövning och godkännande av personer som i 
tillståndspliktig verksamhet avses få delta i hantering, överföring, import och export av 
explosiva varor. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) remitterar nu förslag till nya 
föreskrifter om sådana deltagare och inbjuder er att lämna synpunkter på detta. 

Förslaget till föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning finns tillgängligt på MSB:s 
webbplats: https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/  

Då föreskrifterna innehåller viktiga undantag från kravet på anmälan av deltagare bör de 
träda i kraft samtidigt som de föreslagna ändringarna i lagen. Arbetet med att ta fram 
föreskrifterna måste därför påbörjas innan lagändringarna trätt i kraft. En förutsättning för 
att de remitterade föreskrifterna ska kunna ges ut är att riksdagen beslutar i enlighet med 
regeringens förslag och att regeringen, genom ändring av förordningen (2010:1075) om 
brandfarliga och explosiva varor, ger MSB rätt att föreskriva på området.  

Svara på remissen 
Synpunkter på förslaget till nya föreskrifter önskas senast den 1 juni 2021. Vänligen ange 
ärendenumret 2021-02494 i ert svar. 

MSB emotser särskilt synpunkter från Polismyndigheten gällande vilka uppgifter en 
anmälan ska innehålla. 

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 651 81 Karlstad. 

Ytterligare upplysningar lämnas av Rolf Weinander rolf.weinander@msb.se 010-240 5361. 
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Sändlista 
Arbetsmiljöverket arbetsmiljoverket@av.se 
Polismyndigheten registrator.kansli@polisen.se 
Regelrådet regelradet@regelradet.se 
Tullverket tullverket@tullverket.se 
Bergslagens räddningstjänst bergslagens.rtj@brt.se 
Brandkåren Attunda mail@brandkaren-attunda.se 
Gotlands räddningstjänst regiongotland@gotland.se 
Gällivare räddningstjänst raddningtjansten@gallivare.se 
Höga Kusten-Ådalen räddningstjänst raddningstjansten@hka.se 
Jämtlands Räddningstjänstförbund info@rtjamtland.se 
Jönköpings Räddningstjänst raddning@jonkoping.se 
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund raddningstjansten@karlstad.se 
Kiruna räddningstjänst raddningstjansten@kommun.kiruna.se 
Luleå räddningstjänst lulea.kommun@lulea.se 
Medelpads Räddningstjänstförbund mrf@sundsvall.se 
Räddningstjänsten Mälardalen info@rtmd.se 
Nerikes Brandkår info@nerikesbrandkar.se 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund info@brand112.se 
Räddningstjänsten Dala Mitt info@dalamitt.se 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst info@rsnv.se 
Räddningstjänsten Storgöteborg raddningstjansten@rsgbg.se 
Räddningstjänsten Syd info@rsyd.se 
Räddningstjänsten Väst rvast@rvast.se 
Räddningstjänsten Östra Götaland info@rtog.se 
Storstockholms Brandförsvar registrator@ssbf.brand.se 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund serf@serf.se 
Umeå Brandförsvar umeabrandforsvar@umea.se 
Uppsala Brandförsvar brandforsvaret@uppsala.se 
Värends Räddningstjänst raddningstjansten@vaxjo.se 
Bergsprängningsentreprenörernas förening 
(BEF) 

info@bef.nu 

Brandskyddsföreningen sbf@brandskyddsforeningen.se 
Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) info@ikem.se 
Kompetenscentrum Energetiska Material 
(KCEM) 

erik.nilsson@kcem.se 

LO info@lo.se 
Byggföretagen info@byggforetagen.se 
SEBO info@svenskasebo.se 
Sveriges Fyrverkeribranschförbund erik.nilsson@kcem.se 
Svenskt Näringsliv remisser@svensktnaringsliv.se 
Sveriges Kommuner och Regioner registrator@skr.se 
TCO info@tco.se 
Austin Sverige AB josefine.pettersson@austinpowder.se 
Bergutbildarna  berg@bergutbildarna.se 
Boliden Mineral AB info@boliden.com 
Bofors Testcenter info@testcenter.se 
EPC Sverige AB info@epc-groupe.se 
Etken Teknologi AB info@etken.se 
Explosiv utbildning AB ulf@explosivutbildning.se 
Forcit Sweden AB forcit@forcit.se 
LKAB Kimit AB info@lkab.com, hans.karlstrom@lkab.com 
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NCC info@ncc.se 
Norma Precision AB norma.support@ruag.com 
Orica Sweden AB info.gyse@orica.com 
Power Tools AB info@ptools.se 

 


