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Betänkande – Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72) 

 

 

Förbundets allmänna reflektioner 

Utredningen är bra och inne i texten finns goda underlag med bl.a. internationella jämförelser. 

 

Utredningen initierades av regeringen 2013, och man gav Näringsdepartementet uppgiften. Bakgrunden till 

utredningen är kriminalitet i samband med handel med begagnade varor, framför allt metallskrot från t.ex. 

järnväg och elförsörjning. 

 

Uppgifter i betänkandet 

 I skrotbranschen finns 1000-2000 företag, varav 150 stycken är medlemmar i någon av 

branschorganisationerna; Återvinningsindustrierna eller Svenska Järn- och Metallskrot-

handlareföreningen. De flesta skrothandlarna är mindre företag med få eller inga anställda 

 Man konstaterar att många privatpersoner också handlar med begagnade varor, och att handeln är 

gränsöverskridande genom bl. a internet, t.ex. Tradera och Blocket. Denna handel har ökat 

markant. 

 Medlemmarna i branschorganisationerna har en frivillig överenskommelse om förbud att handla 

med kontanter och checkar 

 Lagen om handel med begagnade varor innehåller straffskala på böter och fängelse upp till 6 

månader. För detta fordras att handlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 

bestämmelserna. 

 Gärningsmän gällande metallstölder kan delas in i tre grupper: 

o Lokala livsstilskriminella 

o Utländska medborgare som uppehåller sig tillfälligt i Sverige 

o Gärningsmän som utför mer omfattande stölder av metall 

 Svensk polis utnyttjar sina kontrollmöjligheter avseende begagnade varor i begränsad 

utsträckning 
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 I Danmark finns en lag om handel. Tillstånd kan dras tillbaka om man grovt eller vid upprepade 

tillfällen åsidosätter sina plikter enligt lagen, eller inte antas komma att bedriva handel i framtiden 

 I Finland finns ingen särskild lag om handel med skrot, utan det regleras i strafflagen 

 I Norge finns regler om handel med begagnade varor, men här nekas tillstånd om man under de 

senaste två åren dömts för grova brott, såsom rån, stöld eller häleri. Man kan dömas till böter om 

man uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna 

 I Belgien finns inga särskilda regler 

 I Frankrike finns regler och här kan man dömas till böter med 1500 € vid överträdelse 

 I Storbritannien finns speciella regler och här kan man dömas till böter 

 I Tyskland finns inga särskilda regler för handel med begagnade varor 

 Europarådet anger avseende sanktionsavgifter bl.a. att bevisbördan ska ligga på myndigheten och 

att avgifterna ska vara proportionerliga i förhållande till de konstaterade bristerna.  

 

Utredningens förslag och Förbundets egna kommentarer i anslutning till detta 

 

Utredningen föreslår att: 

 Handel med begagnade varor ska inte längre vara reglerad. Förbundet anser att detta är en 

anpassning till flera av våra grannländer och borde väl betecknas som modernt eftersom det är 

svårt att definiera gränser mellan nytt och gammalt (recirkulationsargument) och så många 

utövare är privatpersoner på en internationell marknad 

 Kontanter, checkar och postväxlar ska förbjudas som betalningsmedelvid handel med metallskrot 

i näringsverksamhet – i syfte att minska antalet metallstölder. Förbundet menar att eftersom vi 

lever i en globaliserad marknad och ett EU med en fri rörlighet för varor så kanske inte stölderna 

upphör för att Sverige inför ett kontantförbud. Syftet och konsekvensen verkar halta 

 Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam. Förbundet menar 

att en sådan bestämmelse med innehåll att man kan bli straffad under de förutsättningarna 

kommer att skapa stor ovisshet och alltför mycket makt till tillsynsmyndigheten 

 Sanktionsavgiften bör vara 20 000 kr för enskild överträdelse oberoende av företagsstorlek eller 

nivå på överträdelsen. Ytterligare överträdelser inom en 2-årsperiod straffas med dubbel 

sanktionsavgift, men Om det är oskäligt att påföra en avgift ska en sådan inte tas ut. Förbundet 

menar att det är tveksamt att koppla sanktionsavgiften till lagen om kassaregister och 

kontanthandel, trots att förslaget i denna utredning föreslår att kontanthandel i branschen ska 

förbjudas 

 Skatteverket föreslås bli tillsynsmyndighet. Förbundet menar att stölder och häleri borde 

handläggas av polis och rättsväsendet  
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Förbundets sammanfattning och slutliga kommentarer 

 

Bra att regleringen av begagnade varor tas bort. Men att använda en administrativ sanktionsavgift i stället 

för ett straff, som t.ex. böter, skapar en rättsosäkerhet. I en bisats skrivs att avgiften bör användas med 

försiktighet, men här finns ju erfarenhet av vad som hänt med Skatteverkets avgifter för personalliggare och 

kassaregister 
 

Att det inte ska krävas uppsåt eller oaktsamhet för att man ska påföras sanktionsavgift innebär inte alls att 

bedömningen blir betydligt lättare, vilket utredningen skriver. Att sanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam strider mot Europarådets riktlinjer och bör tas bort. 

 

 

Att sanktionsavgiften föreslås till 20 000 kr oberoende av företagets storlek eller brottets omfattning torde 

strida mot Europarådets regler. Att dessutom avgiften ska belasta företaget oberoende av vem som begått 

överträdelsen skapar ytterligare osäkerhet.  

 

Förslaget om att avgift inte ska påföras om det är oskäligt eller den avgiftsskyldige varken förutsåg eller 

borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka förhållandet är bra, men borde vara huvudregeln.  
 

Tillsynsmyndighet bör inte vara Skatteverket, utan rättsvårdande myndigheten polis. Ska Skatteverket 

hantera fråga om häleri blir det otydliga gränser mellan myndigheterna. 

 

En 2- årig preskriptionstid är bra, trots att åtalspreskription hänvisas till brott med böter i straffskalan. Här 

gäller ju inte böter i förslaget utan sanktionsavgift 

 

För att handeln ska betecknas som yrkesmässig fordras att verksamheten har en viss omfattning och 

varaktighet, men man beskriver inte några gränser för detta. Att verksamheten ska drivas i vinst- eller 

förvärvssyfte finns inte med eller att den ska utgöra huvudsysselsättning. Här kommer gränsdragningarna att 

bli mycket svåra att göra 

 

Man föreslår att ett register inrättas, men någon fördel för det enskilda företaget kommer detta register inte 

att vara. Varför ska då denna börda läggas på det enskilda företaget? 

 

Utredningen finner inte att det är påkallat med några särskilda hänsyn till små företag vid reglernas 

utformning. Här har man uppenbarligen glömt EU:s regler i Small Bussiness Act om att tänka småskaligt 

först. Vad som fungerar för det lilla företaget kommer också att fungera för de multinationella företagen, så 

anpassa reglerna utifrån det lilla företagets villkor 
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I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen Wiggo Lindgren, varit 

föredragande.  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Leif Svensson 

Leif Svensson 

Förbundordförande    


