Information om sprängämnesprekursorer
(reviderad 27 januari 2021)
Bakgrund
Enligt lagen 2014:799 och förordningen 2014:880 om sprängämnesprekursorer måste
professionella användare rapportera betydande stölder och försvinnanden av produkter
som innehåller vissa ämnen som kan användas för tillverkning av hemgjorda
sprängämnen, så kallade sprängämnesprekursorer.
Universitet och högskolor betraktas som professionella användare och kravet gäller
därför även dessa.
Generellt kan sägas ju högre halten av ett aktuellt ämne är och ju färre andra
komponenter som finns i en blandning desto angelägnare är det att produkten inte
kommer på avvägar.
(Se länken www.msb.se/prekursorer)

Rapporteringskravet gäller för följande ämnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väteperoxid
Nitrometan
Salpetersyra
Kaliumklorat
Natriumklorat
Kaliumperklorat
Natriumperklorat
Svavelsyra
Ammoniumnitrat
Aceton
Hexamin
Kaliumnitrat
Natriumnitrat
Kalciumnitrat
Kalciumammoniumnitrat
Magnesiumnitrat
Aluminiumpulver
Magnesiumpulver

De ämnen som anges i röd text är begränsade för allmänheten genom förbud eller
tillståndskrav över en viss halt. Det kan förmodas att dessa ämnen är mer stöldbegärliga
eftersom de är svårare att komma åt på andra sätt.
Rapporteringskravet gäller produkter som innehåller något av ämnena.
Undantagna från reglerna är produkter som innehåller minst fem ingredienser, och där
halten av varje ingående sprängämnesprekursor är lägre än 1 vikt%.

Hur kan vi förhindra betydande försvinnanden och stölder
•

Identifiera vilka av ovanstående ämnen som finns hos er, inklusive produkter som
de ingår i.

•

Informera personalen i gruppen/enheten om att de behöver vara observanta på
stölder och försvinnanden av dessa och till vem de ska rapportera detta.

•

Fundera på om aktuella ämnen och blandningar kan förvaras så att inga
obehöriga kan komma åt dem, t.ex. i låsta utrymmen / skåp.

•

Inventera regelbundet och logga mängder så att avvikelser kan upptäckas.

•

Begränsa inköpta mängder.

•

Vara uppmärksamma på misstänkta beteenden kring produkterna.

Rutin för rapportering av avvikelsen
•

Informera forsknings-/gruppledaren om avvikelsen.

•

Forsknings/gruppledaren rapporterar till polisen inom 24 timmar.
➔ Rapportering sker i första hand genom e-post till prekursor@polisen.se.
➔ Du kan också ringa 114 14 eller rapportera via polisens webbplats.

•

Anmäl incidenten i incidentrapporteringssystem under Säkerhet och miljö (se
länken https://medarbetare.ki.se/rapportera-incidenter). För händelsetyp, välj
”Stöld och försvinnande av sprängämnesprekursorer”.
Anmälan används enbart för central kännedom och statistik. Den drabbade
verksamheten är ansvarig för åtgärd och dokumentation av åtgärdshanteringen.

