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Explosiva varor
Allmänt
Bestämmelserna om import och överföring av explosiva varor finns i lagen om säkerhet vid
hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i statsrådets förordning
om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015). Arbetsoch näringsministeriet har den högsta ledningen avseende de bestämmelser som reglerar
import och överföring av explosiva varor. Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES), som
verkar under ANM, är administrativ myndighet och tillståndsmyndighet i fråga om
restriktioner gällande explosiva varor.
Tillämpningsområde
I detta samband avses med explosiv vara sprängämnen och föremål eller redskap som
innehåller sprängämnen. Regleringen avser dock inte sådana föremål eller redskap som
innehåller så små mängder sprängämne att splitter, lågor, rök, hetta eller kraftigt ljud inte
uppstår utanför föremålet eller redskapet vid antändning. Med sprängämne avses ett fast
eller flytande ämne som när det som sådant reagerar kemiskt kan bilda en gas, vars
temperatur, tryck och uppkomsthastighet orsakar skada kring ämnet. Med pyrotekniskt
ämne avses ett medel som till följd av kemiska reaktioner, som fortplantas av sig själva
och utvecklar värme, producerar värme, ljus, ljud, gas, rök eller kombinationer av dessa.
Det som orsakar dessa fenomen är dock inte en explosion. Pyrotekniska ämnen betraktas
också som sprängämnen.
I praktiken omfattas alla produkter i kapitel 36 i brukstariffen av dessa restriktioner, frånsett
tändstickor. Det betyder att också fyrverkeripjäser omfattas av regleringen. Verksamheten
inom försvarsmakten och skötseln av gränsbevakningsväsendets och polisens
tjänsteuppdrag har avgränsats utanför restriktionerna.

Tullförfaranden
Import
Med import avses i detta sammanhang import från en plats som ligger utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (= EU + Norge, Island, Liechtenstein). För import av
explosiv vara krävs ett importtillstånd som i Finland beviljas av Säkerhets- och
kemikalieverket. Tillståndet måste ansökas skriftligen och av tillståndsansökan ska framgå
den explosiva varans namn, farlighetsklass, mängd, användningsändamål och tillverkare.
Den som importerar den explosiva varan ska i tulldeklarationen ange importtillståndet och
nettomassan för varan.
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För import av explosiva varor behövs dock inget tillstånd, när den explosiva varan ingår
som fast installerad säkerhetsanordning eller till utrustningen hörande räddningsredskap i
ett flygplan, ett fartyg, en båt, en bil eller något annat fordon. Dessa bestämmelser om
import av explosiva varor tillämpas inte heller på ammunition (=skjutvapenpatroner) eller
explosiva varor som går till försvarsmakten. För dessa finns det separata föreskrifter.
Export
Exporten av explosiva varor utanför EES-länderna har inte begränsats i detta
sammanhang. Avseende export av explosiva varor för militärt bruk finns det dock
förfaranden i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012).
Överföringar
Med överföring avses överföring av explosiva varor inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. För dylika överföringar av explosiva varor, såväl till som från Finland,
krävs det att mottagaren har ett överföringsintyg. Mottagaren av de explosiva varorna
måste före överföring tillställa avsändaren ett överföringsintyg utfärdat av den behöriga
myndigheten på destinationsorten, och intyget måste följa med försändelsen. Dessa
överföringsrelaterade krav gäller inte pyrotekniska artiklar (t.ex. fyrverkeripjäser).
Överföringsintygen övervakas av Tullen och polisen, och överföringsintyget eller en kopia
av det ska på begäran uppvisas för dessa tillsynsmyndigheter.
I detta sammanhang måste man också observera att lagen om export av försvarsmateriel
282/2012 för försvarsmaterielens del gäller all export/överföring utanför Finlands gränser.
Transitering och upplagring (tull- eller frilager)
Transitering av explosiva varor via Finland till en plats utanför EES kräver ett
överföringsintyg för den överföring av explosiva varor som sker i Finland. Upplagringen av
de explosiva varorna förutsätter ett upplagringstillstånd från TUKES, utom i sådana
situationer där de explosiva varorna förvaras på en omlastningsplats under omlastning i
högst tolv timmar. Små mängder explosiva varor kan också förvaras utan
upplagringstillstånd. Med små mängder avses i detta sammanhang under 5 kg
sprängämnen för brytning och krut samt under 25 kg fyrverkeripjäser och andra
pyrotekniska produkter. Dessa transiteringsrelaterade krav gäller inte pyrotekniska artiklar
(t.ex. fyrverkeripjäser).
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Lagstiftning som tillämpas



Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
(390/2005)
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av
explosiva varor (819/2015), 39 §

