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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 april 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga 
och explosiva varor, en delredovisning av uppdraget att utreda vissa frågor om 
brandfarliga och explosiva varor (Ju 2015:J).  
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet, som anser att straffskalorna för brott mot lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva ämnen (LBE), bör korrespondera med straffskalorna för brott 
mot vapenlagen, har ingen erinran mot förslagen i promemorian. 
 
Bakgrund 

 
De nuvarande straffskalorna i LBE motsvarar i huvudsak de straffskalor som tidigare 
gällde för vapenbrott enligt vapenlagen, innan straffskalorna enligt den senare lagen 
skärptes den 1 september 2014 (prop. 2013/14:226). Advokatsamfundet hade ingen 
erinran mot förslagen om skärpta straff för vapenbrott.1 
 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 7 mars 2014 över delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott 
(SOU 2014:7). Likaså hade Advokatsamfundet i remissyttrande den 2 juli 2013 i huvudsak ingen erinran mot 
förslagen i betänkandet Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85) och betänkandet Skärpningar i 
vapenlagstiftningen (SOU 2013:7). 
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Synpunkter 

 
Det är uppenbart att explosiva varor, såsom handgranater, bomber, minor, m.m., är lika 
farliga som skjutvapen och kan användas för att skada och döda människor eller annars 
orsaka mycket stor skada. Ett otillåtet förfarande med explosiva varor får därmed anses 
vara en lika straffvärd gärning som otillåtna förfaranden med skjutvapen.  
 
De ändringar som har gjorts av vapenlagens straffskalor har därmed inneburit att det i dag 
finns en obalans mellan straffskalorna i vapenlagen och straffskalorna i LBE. Med hänsyn 
härtill talar ekvivalensskäl för att justera straffskalorna i LBE i skärpande riktning. Såsom 
klargörs i promemorian, bör detta dock gälla endast de fall av brott mot LBE som kan 
jämställas med vapenbrott. Däremot bör det inte komma i fråga att inta en strängare syn 
på mindre allvarliga brott mot LBE. Straffminimum i lagen bör därmed kvarstå 
oförändrad och straffskärpning ske endast för uppsåtliga brott i de allvarligare fallen. 
Genom förslaget om skärpning av straffskalan för grova brott mot LBE samtidigt som det 
föreslås införas ett synnerligen grovt brott, skärps straffen i enlighet med vad som redan 
gäller enligt vapenlagen och möjligheterna till en mer nyanserad straffmätning ökar. Även 
de bedömningar som i promemorian görs i fråga om kvalifikationsgrunder för grovt brott 
förefaller enligt Advokatsamfundet vara väl motiverade. 
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