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Remiss Skärpta straff för allvariga brott mot lagen 
om brandfarliga och explosiva varor 

Tullverket är positivt till utredningens förslag, men anser att utredningen är 

otydlig i avsnitt 4.1.6 angående relationen till andra brott och förstadier till 

brott (jämför särskilt sidan 62). Vad gäller konsumtionsregeln i 

författningsförslaget till 30 § lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(2010:1011) (LBE) döms inte till ansvar enligt 29 § LBE om lagen 

(2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen) blir tillämplig. Den 

föreslagna paragrafen 29 a finns emellertid inte omnämnd i 30 § och därmed 

skulle inte smugglingslagen gälla för grova eller synnerligen grova brott mot 

tillståndsplikten i LBE. 

 

Tullverket noterar vidare att när det gäller grova brott har lagstiftaren tidigare 

uttalat att konkurrenssituationer bör hanteras på motsvarande sätt som vid 

olaga vapeninnehav. I regeringens proposition 2009/10:203 Ny lag om 

brandfarliga och explosiva varor anges på sidan 61 att Tullverket ansåg att 

ansvaret för grovt brott mot tillståndskravet endast borde gälla subsidiärt i 

förhållande till smugglingslagen. Regeringen ansåg att konsekvenserna av en 

sådan ändring skulle vid behov belysas i ett annat sammanhang. Tullverket 

anser att det kan vara ett sådant sammanhang nu. Tullverket står fast vid sin 

tidigare ståndpunkt att smugglingslagen bör gälla för grova brott och 

synnerligen grova brott mot tillståndsplikten i LBE. Det framstår som märkligt  

att om Tullverket vid en tullkontroll i tredjelandstrafiken påträffar tio 

handgranater inte kan utreda detta som ett grovt smugglingsbrott, eftersom  

29 a § LBE får företräde.  
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Ärendets handläggning 

I ärendets slutliga handläggning har deltagit Therese Mattsson (beslutande), 

överdirektören Per Nilsson, sakkunnige Jonas Karlsson och verksjuristen Karin 

Engstrand (föredragande). 
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