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Den bergsprängare som placerat sprängämnet i en fas
tighet dömdes i tingsrätten till tre års fängelse. Domskä
let var att han inte hade tillstånd samt att han förvarat 
sprängämne i en bostad. Den dömde erkände brott och 
hans motivering till gärningen var att han inte orkat åka 
tillbaka till företagets förråd för att låsa in sprängämnet.

Domen överklagades både av åklagare och den tillta
lade. Vid den efterföljande hovrättsförhandlingen höjde 
domstolen straffet till fyra års fängelse. Rätten bedömer 
gärningen som synnerligen grovt brott mot LBE där 
straffskalan är lägst fyra och högst sex års fängelse. Dom
skälet är bland annat enligt den föregående utredningen 
att den mängd, 80 kg, var så mycket att om sprängämnet 
detonerat skulle utgjort en stor fara för personer i och 
även utanför den aktuella fastigheten. Ytterligare en för
svårande omständigheter är att sprängämnet skulle kun
nat komma att hamna i kriminella kretsar.

Med detta vill jag ha sagt att polis, åklagare och dom
stolar bedömer brott betydligt striktare idag än vad som 
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Vi vill med detta nyhetsbrev informera Er, såväl stort som smått, om vad som händer i BEF-världen. 
Tanken är att vi någorlunda  regelbundet ska göra  ett utskick på detta sätt för att ge 

er information  om saker som kan vara av intresse. 
Vi tar tacksamt emot ideér och förslag på nyheter som vi kan ta upp i nyhetsbrevet. 

gjorts tidigare, även om lagstiftningen är den samma 
och tydlig i sin utformning.

Även om ni medlemmar gör allt för att följa lagar och 
regler så kan det vara på sin plats att uppmana till efter
tanke när det gäller hantering, transport och förvaring 
av sprängmedel. Det är lätt att göra misstag, t ex under 
stressiga arbetsdagar när tiden inte alltid räcker till. Det 
är givetvis också viktigt att all personal följer företagets 
rutiner samt kontinuerligt uppdateras om vad som gäller. 

Anm.1: Konsekvensberäkningen är gjord av FOI 
(Totalförsvarets forskningsinstitut).
Anm.2: Hovrätten menar att även om 80 kg spräng
medel inte är en stor mängd i yrkessammanhang så sak
nar det betydelse eftersom förvaringen skett i en bostad.
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God fortsättning på det nya året
 I senaste numret av BEF Nytt finns en artikel som berättar om hur 

en BEF-medlem skulle kunnat råka riktigt illa ut och till och med 
hamna i fängelse efter att han hämtat sprängämne och låst in i sitt förråd 

som en annan bergsprängare förvarat i en bostad.
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