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vapenlagstiftningen.drag överatt se
Med stöd detta bemyndigande förordnades den 22 1993av mars

justitierâdet Heuman särskild utredare.Jan att vara
förordnades den april sprâkexpertenSom 1 1993 Gertrudexperter

Berglund, hovrättsassessorn Anders Perklev och polismästa-numera
Per-Åke Wiberg.ren

förordnadesDen 24 1993 rådmannen Catarinamars numera
Walldén utredningens sekreterare.att vara

Utredningen har antagit Vapenlagsutredningen.narrmet
Utredningen får härmed överlänma betänkandet Vapenlagen och

EG.

Stockholm i januari 1994

Jan Heuman

Catarina Walldén
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Sammanfattning

Vår uppgift

Utredningens uppgift har varit vapenlagstiftningen.över I dettaatt se
har ingått undersöka vilka ändringar i denna behövs för deatt attsom
krav ställs vid medlemskap i EG skall uppfyllas ochettsom att

förslagutarbeta till sådana ändringar. Vi har också haft i uppdrag att
språklig och systematiskgöra vapenlagen ochöversyn att taen av upp

vissa frågorandra vapenlagstiftningen.om

EG-anpassningen

Utgångspunkten för anpassning till EG:s bestämmelser har variten
Romfördraget âr 1957, den europeiska gemenskapens grund-av
läggande rättskälla, och det direktiv EG:s ministerråd utfärdade den
18 juni 1991 kontroll förvärv och innehavom av av vapen
91477EEG, nedan vapendirektivet. Frågan har varit denom
svenska lagstiftningen på något går vadsätt utöver enligt artikelsom
36 Romfördraget godtagbara skäl för inskränkautgör den friaatt
rörligheten och den uppfyller vapendirektivets krav kontrollom av
skjutvapen och ammunition.

Vår uppfattning den svenskaär vapenlagstiftningen inte gåratt
vad enligt artikel 36utöver Romfördraget godtagbarautgör skälsom

inskränka den fria rörligheten.att
Vapendirektivet de minsta krav medlemsstaternasanger som

lagstiftning skall uppfylla det förutsättningargällernär för fåatt
handla med, förvärva, inneha eller överlåta skjutvapen och vad som
skall gälla vid förflyttning skjutvapen. högreEn skyddsnivå tillåts.av
Direktivet föreskriver speciell procedur för jägare och tävlings-en
skyttar särskilt införseltillstånd skall kunna mellanutansom resa
medlemsländerna med sina skjutvapen införda i europeisktett
skjutvapenpass. Förfarandet med skjutvapenpass skall alltid kunna
tillämpas med undantag för till medlemsstat förbjuderresor en som
eller kräver tillstånd för innehav i fråga.vapnetav

Vapenlagen håller generellt hög skyddsnivå i förhållande tillsetten
Ändradevapendirektivet. bestämmelser för innehav inomav vapen
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EG-ibosattfall någondetför ärbehövs baraSverige annanensom
sådant skjut-landet förvärvaitillstånd härsöker ettmedlemstat att

Vitillståndspliktigt.skallvapendirektivetenligt varasomvapen
vapentillstând dåförvillkorsedvanligadetdärförföreslår utöveratt

myndighet i hem-behörigfrånmedgivandebevisskall krävas enom
föreslåsbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringenlandet.

förfarandet.detföreskrifter närmareomge
i Sverigebosattnågonfallför det ärbehövsreglerNya att som

iförvärvmyndighet försvenskfrånmedgivandefåönskar enen
vapendirektivetenligtskjutvapenEG-medlemsstat ett somavannan

huvudsakibedömningsgrunder börtillstândspliktigt. Sammaskall vara
iskjutvapnetinnehavrörandetillståndsärendeigälla ett avsom

medförenasoch för sig kunnaimedgivande börsådantEttSverige.
tillståndetsådan fall börSverige. linominnehatillstånd vapnetattett

till polismyn-skall anmälainnehavarenvillkoretmedförenat attvara
ellerföreslår regeringenViSverige.in tillförs attdigheten när vapnet

föreskrifterbemyndigasbestämmerregeringenmyndighetden omge
förfarandet.

EG-med-och andraSverigemellanskjutvapenFörflyttningen av
smidigtsäkert ochske såkunnavårt förslagenligtbörlemsstater som

vapendirektivet.iställskravutifrån demöjligt som
få medhuvudregelbörEG-medlemsstateri taMedborgare som

myndighet.svensktillstånd frånefterförstSverigetillskjutvapen en
medborgare i EG-tävling börellervid jaktanvändningtillfälligFör

skjutvapen tillmedtillstånd fåföregåendemedlemsstater tautan
europeisktinförda iförutsättning ärunder ettSverige att vapnen

polismyndighetenutfärdasskallSådanaskjutvapenpass. avpass
här i landettillståndharochhärbosattden attärbegäran somsomav

tävling.ellerför jaktskjutvapeninneha
Sverige tillfrånskjutvapenflyttatillståndde fallI ettatt en annan

skall påvapendirektivets krav,uppfyllaförkrävsmedlemsstat att
får föraskunnaflytta äventillstånd vapnetbegäran vapnetatt omges

tillståndsfritt.landetut ur

systematiskaoch översynenspråkligaDen av

vapenlagstiftningen

kapitelindelad vapenlag.vapenlagenföreslår ersättsVi att en nyav
möjligt.lättillgängligsålagtextenvarithar göraVår strävan att som

hänvisningar ochtagitparagrafer, bortskrivit kortavi bl.a.Därför har
deVi förutsättervapenlagen.detaljbestämmelser attvissalyft bort ur

någoneller ivapenförordningenin ikommerreglernaborttagna att tas
författning.annan
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Vissa frågorandra

också ingåttvårt uppdrag har del vad anförts iI vissaatt ta av som
motioner från riksmötet 199192 och behandlats i ustitieutskottetsJsom

199293:JuU4 någonbetänkande eller några frågorövervägasamt om
motionerna föranledaväckts bör ändringar i vapenlagen.genomsom

Vi har därvid nuvarande bestämmelser återkallelseövervägt om om
fyller godtagbara krav funnitvapentillstånd rättssäkerhet och attav

så fallet.är
sammanhang har vi haftl detta nuvarande be-övervägaatt om

stämmelser överklagande beslut enligt vapenlagen till-ärom av
rättssäkerhetssynpunkt, särskiltfredsställande med beaktande denur av

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
grundläggande friheterna. Viheterna och de har kommit fram till att

avslåpolismyndighetens beslut ansökan vapentillstånd elleratt en om
driva yrkesmässig återkallatillstånd handel, beslut sådantatt att ettom

liksom beslut i fråga inlösen ellertillstånd ammunitionom av vapen
under domstolsprövning. Vi föreslårbör kunna komma därför att

polismyndighetens beslut i sådana frågor skall få överklagas till
fålänsrätten. Kammarrätten skall överklagande frånpröva ett

endast kammarrätten meddelatlänsrätten prövningstillstånd.om
beslut inte meddela prövningstillståndKammarrättens skall fåatt

till regeringsrätten. Polismyndighetensöverklagas beslut i andra
vapenärenden får liksom för överklagasnärvarande till länsstyrelsen.

beslut får inte överklagas.Länsstyrelsens
Vi beträffande ammunition funnit reglerna för förvärvhar att genom

ombud befogade och bör bestå. Vi inte heller detär ärattanser
påkallat ändra bestämmelserna ansvarsfrihet vid vissa otillåtnaatt om
ammunitionsinnehav. Vi föreslår tillstånd inneha ammunition föratt att

ändamål skjutning för undvika onödigt krångel och besvärän attannat
tidsfrist förskall meddelas gäller förvärvet ammunitio-utan att en av

nen.
skall enligt vår uppfattningSkjutvapen regel handtassom om av
Undantagsvis bör emellertid liksominnehavaren. för när-vapnen

förvaras någon Vi föreslårvarande kunna hos förvarings-attannan.
skjutvapen inte skall för effektbegränsadereglerna för gälla ochvapen

gjorts varaktigt obrukbara.somvapen
Lasersikten bör enligt vårt förslag omfattas vapenlagen och fåav

först efter polismyndighetens tillstånd. Lasersiktenförvärvas som
före lagens ikraftträdande skallförvärvats lösas in Förstaten.av

in skall betalaslasersikten löses ersättning med beloppettsom som
marknadsvärdet.motsvarar

Undantagsvis bör enligt vårt förslag tillstånd kunna skjutaattges
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samlarvapen.med
frågan väcktskommit in till utredningen harskrivelserGenom som

vissa fall skall få bytasvapendelar tillståndsfritt itillståndspliktigaom
skall få innehas tillstånd. Vinödsignalsutrustningoch viss utanut om

tillstånd skallvapendelar skrotastillståndspliktigaföreslår utanatt som
polismyndigheten.skall anmälas tilllikadana. Bytetfå bytas mot nya

ändring i tillståndsplikten för signalvapen.föreslår vi ingenDäremot
innehåller tårgas ellerför självförsvaravseddaSådana somsprayer

vapenlagens regler förbör omfattastårretandeandra ämnen av
morfinliknande ochinnehållerSprayerskjutvapen. ämnen somsom

också omfattas.eller förlamning börbedövningtemporärger en
inte irritationsfram-innehållerSådana ärämnen somsprayer som

tillståndspliktiga.livsmedelsfärg, bör däremot intekallande, t.ex. vara

Paintballvapen

farlighet ochbedöma paintballvapnensuppgift innefattatVår har att
Paintballvapenskall regleras.till hur dessaförslag ärlämna envapen

används vid stridsliknande spel ochi Sverige.relativt företeelse Deny
till vår kännedom någon fått allvarligareinte kommitharlekar. Det att

paintballvapen fårpaintballaktiviteter. Vividskador attanser anses
sådana paintballvapen harför målskytte ochavsedda att som en

tillståndspliktiga enligt vapenlagen förinteeffekt såledesbegränsad är
högre anslagsenergiPaintballvapen medfyllt 18 år. ärden ensom

tillstånd inneha sådanavår uppfattning börtillståndspliktiga. Enligt att
restriktivt. Verksamheten med paintball-synnerligenmeddelasvapen

med några särskildavår uppfattning inte reglerasenligtbehövervapen
lagstiftningsåtgärder.

Kostnadskonsekvenser

våra förslag utfärdandeföranledskostnaderDe av om avsom
medgivande bosatta ieuropeiska skjutvapenpass, attav personer

tillståndEG-medlemsstater ochskjutvapen i andraSverige får förvärva
fulltEG-medlemsstat börlandet tillföra skjutvapenatt ut en annanur

föranledsgäller de kostnaderavgifter. Sammatäckasut som avav
tillståndsfrågor.förslag ivåra övriga

rörande domstolsprövningen ochvåra förslagutgår frånVi att
kostnads-medföra marginellaendast kommerinstansordningen att

förprövningstillstånd i kammarrättenFörslagetkonsekvenser. om
vissa frigörs.medföravapenmål får attantas resurser

jakt ellerförekommer vidlasersikten normalt varkenEftersom
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tävling utgår vi från det endast finns tämligen begränsad mängdatt en
föreslagnaoch det inlösenförfarandet därför skulle innebära endastatt

marginell förkostnad staten.en
Våra förslag kan således inte förutses medföra några beaktansvärda

kostnadskonsekvenser.
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Författningsförslag

Förslag till

Vapenlag

Härigenom föreskrivs följande.

tillämpningsområdekap. Lagens1

§1 lag gäller skjutvapen och ammunition.Denna

§ förstås2 Med skjutvapen i denna lag med vilka kulor, hagel,vapen
harpuner eller andra projektiler kan skjutas med hjälp krut-ut av
laddningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande
utskjutningsmedel.

3 § gäller skjutvapenVad gäller ocksåsom
a anordningar till verkan och ändamål jämförliga medärsom

skjutvapen,
b obrukbara i brukbart skick skulle räknas skjut-vapen som som

vapen,
c och signalvapen laddas medstart- patroner,som
d armborst,

tårgasanordningare och andra till verkan och ändamål jämförliga
anordningar,

t slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, lådor,stommar, trummor
ellertill skjutvapen armborststommar med avfyrningsanordningar,

anordningar kan bäras ig handen och avseddaär medattsom
elektrisk bedöva människor eller tillfoga demström smärta,

h anordningar skjutvapen kan användas medgör attsom annan
för,ammunition de avsedda ochän är

i lasersikten.

§ skjutvapen4 Vad gäller intesägssom om
salutkanoner,a

har tillverkatsb skjutvapen före år 1890 och inte ärsom som
enhetspatroner,avsedda för gastäta
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bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,c
arbetsverktygd andra avsedda för slakt eller för industriellt eller

ochliknande bruk,
skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål.e

Med ammunition förstås5 § i denna lag och projektiler tillpatroner
handvapen lagen tillämpas på tändhattar och andra tänd-samtsom
medel till sådana och projektiler.patroner

6 § Bestämmelser ammunition räknas till explosivaom som varor
innehåller gift finns i lagen 1985:426eller kemiskaävensom om

produkter och i lagen 1988:868 brandfarliga och explosivaom varor.

§ Endast vissa bestämmelser i denna lag gäller7
och andra massivahagel kulor,a

projektiler, avsedda för eller för luft-, fjäder-armborst ellerb
harpunvapen,

kolsyrepatroner,c
patronhylsor tändhatt avsedda för handvapend lagenutan som

på, ochtillämpas
avsedda för eller signalvapen.e patroner start-

bestämmelserDessa avser
förvaring, kap. 1-3 §§ och kap. 2 §5 11 e,-

kap. ochomhändertagande, 6 3 4 §§,-
ochinlösen, 7 kap. 1-

förverkande, 9 kap. 5-

gäller inte8 § lagDenna staten.

utförsel krigsmateriel finns9§ Bestämmelser i lagenom av
1300 krigsmateriel.1992: om

Tillstånd2 kap.

Tillstándsplikt

Tillstånd krävs för1 § att
inneha skjutvapen eller ammunition,a

med skjutvapen, ellerb driva handel
skjutvapen eller ammunition till Sverige.föra inc

Tillstånd krävs inte för den har fyllt år,arton vapnetsom om
luft- fjädervapenkolsyre-, eller för målskjut-ärär ett avsettsom-

eller harpunvapen, ochning ett
begränsad effekt i förhållande till andra jämförligahar en-
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effektbegränsadeskjutvapen vapen.
krävs inte heller för verksamhet omfattas tillståndTillstånd som av

eller 1992:1300 krigsmateriel.enligt 3 4 § lagen om

tillstånd ellerFörutsättningar för inneha skjutvapen ammunitionatt

§ Tillstånd inneha skjutvapen får meddelas2 att
enskildaa personer,
skyttesammanslutningar, dvs. skytteförbund, skyttekretsarb eller

skytteföreningar tillhör det frivilliga, statligt kontrolleradesom
skytteväsendet,

huvudmän för får statsbidrag enligt särskildac museetmuseer, om
landstingföreskrifter eller kommun, ellerägsmuseet ettom av en en

stiftelse står under länsstyrelsens tillsyn: för skall ingåvapen somsom
i samlingarna, och

auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning i sambandd med
bevakningsuppdrag till väktare har meddelats tillstånd lånattsom som
inneha sådant med ammunition.ett vapen

§ får tillstånd inneha skjutvapen3 enskild meddelasEn att ettperson
föreligger.behov vapnetom av

får också meddelas huvudsakligen har prydnads-Tillstånd vapnetom
samlarvärde eller särskilt affektionsvärde för den sökande.värde, I

får inte särskilt tillstånd användas försådana fall skjut-vapnet utan

ning.

4 § Tillstånd inneha skjutvapen får meddelas den har denatt ett som
och utbildningskjutskicklighet behövs och endast det skäligensom om

inte kommer missbrukas.kan attantas vapnet att

§ Tillstånd inneha skjutvapen skall meddelas endast för5 särskiltatt
Tillståndetangivna ändamål. får förenas med villkoret skallatt vapnet

visst eller varaktigtförvaras skall obruk-sätt görasett att vapnet
Tillståndet får tidsbegränsasbart. det med hänsyn till särskildaom

omständigheter kan förutses inte kommer behövasatt vapnet att
varaktigt.

6§ Tillstånd inneha helautomatiska eller enhandsvapenatt vapen
eller signalvapen får meddelas endast det finnsutom start- om

synnerliga skäl.

§ tillstånd inneha skjutvapen meddelas någon7 Om skallatt som
sådant tillståndet under förutsättningförvärva gällerett attvapen,
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inom månader från dagen för tillståndetförvärvet eller dengörs sex
tillståndsmyndighetentid bestämmer.längre som

tillstånd eller8 § Den har inneha visst förrätt att ettsom vapen
skjutning får tillstånd inneha ammunition tillutan vapnet.

Tillstånd i andra fall inneha ammunition får meddelas enskildaatt
skyttesammanslutningar och huvudmän församtpersoner ommuseer

ammunitionenskäligen kan inte kommer missbrukas.det antas att att

eller ammunition får endast överlåtas9 § Skjutvapen till den harsom
tillstånd eller inneha eller ammunitionen. Om arnmuni-rått att vapnet

överlåts ombud skall ombudet ha vapentillstånd.tion egetgenom

med skjutvapenTillstånd till handel

driva yrkesmässig10 § Tillstånd handel med skjutvapen fåratt
har de kunskaper behövsmeddelas den ochsom som som anses vara

pålitlig. Tillståndet får begränsas till omfattaordentlig och vissaatt
visst antal gången.skjutvapen eller Tillståndet fåretttyper av

förvarasförenas med villkoret skall på visst sätt.att ettvapnen

Tillstånd föra in skjutvapen eller ammunition till Sverigeatt

§ tillstånd föra in skjutvapen till Sverige gäller11 För att samma
för tillstånd innehaförutsättningar enligt 2-6 §§.attsom vapnen

Tillstånd föra in ammunition får meddelas den har rättatt attsom
sådan ammunition i Sverige.inneha

§ Införseltillstånd under den12 begränsade tid och för deträtt attger
i tillståndet i Sverige innehaändamål de skjutvapen och densom anges

ammunition förts hit med stöd tillståndet. Tillståndet gällersom av
förutsättning ochunder ammunitionen förs in inomatt vapnen sex

månader från dagen för tillståndet eller den längre tid tillstånds-som
myndigheten bestämmer.

§ Skjutvapen eller ammunition får föras13 in till Sverige särskiltutan
tillstånd i följande fall:

Enskilda får föra in sådana skjutvapen de i Sverigea personer som
inneha för bruk ammunitionhar lagligträtt sätteget samtatt som

förvärvats i Sverige. gäller också sådanahar Detta skyttesammanslut-
huvudmän för och bevakningsföretagningar, kanmuseer som

meddelas tillstånd inneha skjutvapen.att
Medborgare i medlemstaterna i Europeiska gemenskapernab och

Sverige, Finland och inte fasti Norge bosatta i Sverige fårärsom
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ammunition frånmed tillhörandetävlingsskjutvapenjakt- ellerföra in
Finland eller Norge tillgemenskaperna,Europeiskaimedlemsstater

tävling i Sverige.vid jakt elleranvändningtillfälligSverige för
fall högst månadersådant underammunitionen får iochVapnen treett

tillstånd i Sverige deninnehasinförandetförfrån dagen utan av som
ammunitionen.ochinförthar vapnen

skjutvapen eller ammuni-tillstånd föra inharden14 § Endast attsom
frihamn medgivandeeller ipå tullagerdemfår förvaration utan av

ellerövrigt förfogaoch ihand överlänsstyrelse eller ta vapnenom
1987:1065stycket tullagenförstaenligt 8 §ammunitionen attutan

förtullats.de har
förvaring och1973:980gäller lagenövrigtI transport,om

införselregleradeförstöring varor, m.m.av

fört till Sverigeresande medammunitioneller§ Skjutvapen15 som
åter föraföra in får dehaftintepersonligt bruk rättför ut,att ommen

tullmyndigheten. Vapen ochordning förbehörigianmält dessade
antingen fyraförs igen inomde intetillfallerammunition utstaten om

tid därefterden längreanmälan ellersådaneftermånader somen
bestämmande,styrelsenseftereller,Generaltullstyrelsen en annan

sådant fall skall debestämmer. Iettenskilda falleti dettullmyndighet
förverkade.förklaratshadedebehandlas som om

skjutvapen får meddelashandel meddrivahar16 § Den rätt attsom
skjutvapen omfattassådanaSverige föra intilltillstånd att som av

handelstillståndet.

Tillståndsmyndiglzet

tillstånd enligt denna lag.frågor17 § Polismyndigheten prövar om

vapeninnehavRegister över

tillståndspliktigaregisterskall föraPolismyndigheten18 § över
lag.beslut enligt dennaochvapeninnehav

Utlåning skjutvapen3 kap. av

högst två veckorskjutvapen får underinneha§ harl Den rätt attsom
ändamål tillståndetförlåna ut vapnet avser.somsamma

till den kan kommafår inte lånasskjutvapen2 § Ett antas attut som
missbruka vapnet.
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3 § Vapen får lånas till den under år endastärut artonsom om
skalla användas vid övning eller tävlingvapnet ägeren som rum

under uppsikt skyttesammanslutning,av en
låntagarenb har fyllt femton år, skall innehas och användasvapnet

under långivarens uppsikt och det inte fråga enhandsvapenär ettom
eller helautomatiskt vapen,

utlåningenc effektbegränsat och skallettavser vapnetvapen
innehas och användas under långivarens uppsikt, eller

utlåningend eller signalvapen skall användas vidstart-avser som
tävling eller övning.

4 § Enhandsvapen och helautomatiska får lånas endast förutvapen
användning under långivarens uppsikt eller för övning eller tävling

under uppsikt skyttesammanslutning.ägersom rum av en
gäller inteDetta låntagaren själv har inneha sådanträtt att ettom

eller i fråga eller signalvapen.start-vapen om

5 § Om innehavet skjutvapen kräver den enskilde skall haett attav
avlagt skytteprov eller genomgått viss utbildning eller på sättannaten
visat sig lämplig inneha får sådant lånasatt vapnet, ettvara utvapen
endast till den uppfyller krav.som samma

Detta gäller dock inte skallnär användas enbart förvapnet prov-
skjutning, övning eller tävling skjutbana eller vid jakt under
långivarens uppsikt.

6 § Vapenhandlare får låna skjutvapen till den fyllt årut artonsom
för sådan provskjutning skjutbana underäger uppsiktsom rum av

skyttesammanslutning eller vapenhandlaren själv eller någonen annan
har godkänts polismyndigheten vidnärvaraattperson som av

provskjutning.
Detta gäller inte låntagaren själv har inneharätt sådantatt ettom

eller i fråga eller signalvapen.start-vapen om

7 § Den lånar skjutvapen till någon fast bosatt iut ärsom statsom en
har tillträtt den europeiska konventionen den 28 juni 1978som av om

kontroll enskilda införskaffande och innehav skjut-av personers av
den europeiska vapenkonventionen skall omedelbart anmälavapen

utlåningen till polismyndigheten, inte låntagaren skall inneha ochom
använda endast inom Sverige.vapnet

8 § Skjutvapen får inte lånas till den har fått något skjutvapenut som
förklarat förverkat eller tillståndet till innehav skjutvapen återkallat,av

inte låntagaren ändå berättigad innehaär denattom typvapen av som
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särskilt tillståndefterdock intehindrarDettalånet ettatt vapenavser.
tävlingellerför övning ägerlånaspolismyndigheten ut som rumav

skyttesammanslutning.uppsiktunder enav

Ändring, skrotning skjutvapenreparation och4 kap. av

skjutvapeninnehardengälla,upphörtillstånd ett§ Ett1 att somom
verkningsgrad blirellerfunktions-det tillså ettdetändrar att

tillstånd driva handelharDenannorlunda attväsentligt somvapen.
ändradedetåtgärder,sådanadock vidtafår vapnetmed omvapen

tillståndet.omfattas av

förslitnasärskilt tillstånd,får,skjutvapenreparationVid2 § utanav
ljuddämpare, eldrör,slutstycken,oanvändbarapåeller sättannat

medarmborststommarellerlådor ochpipor, trummorstommar,
vapendelar.likadanaavfyrningsanordningar bytas ut mot nya

eldrör,ljuddämpare,slutstycken,innehatillståndhar§3 Den attsom
medarmborststommarellerochlådorpipor, trummorstommar,

dessatillstånd bytasärskiltfåravfyrningsanordningar ut motutan nya
till polis-anmälasskallskrotning. Bytetförlämnasdelikadana om

myndigheten.

lämnas tillskjutvapenskrotning fårellerreparation,4 § För översyn
sådanahandel meddrivafårdeninnehastillfälligtoch vapensomav

förgodkäntspolismyndigheten har ta emoteller den att vapenavsom
lämnas tillfårreparation eller översynsådana åtgärder. För ett vapen

handhasjälvständigtlåna ochskulle ha vapnet.den rätt attsom

skall inomskrotningförlämnar senast§5 Den ett envapensom
polismyndigheten.tillanmäla dettamånad

ammunitionellerskjutvapenochFörvaring transport5 kap. av

skyldigammunitionellerskjutvapen ärinnehar att ta§ Den1 som
fara föruppsikt det intesådanunder ärdessahålla atthand och attom

dem.obehörig kommernågon

Säkerhetsskåp, underiskall förvarasammunitionellerSkjutvapen2 §
betryggandelika sätt.på någotellersäkert lås annat

i något likaSäkerhetsskåp ellerförvaras iinte annatOm ett vapen
från såvapendel bortskallförvaringsutrymme, vapnet attsäkert tasen
vapendelnågon kandock endastanvändas. Dettakandet inte tasom

ammunition skallvapendel ochsvårighet. Vapen,avsevärdbort utan
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förvaras för sig.var
Dessa krav på förvaring gäller inte för och signalvapen ochstart-

effektbegränsade ammunition till sådana De gällersamtvapen vapen.
inte heller för gjorts varaktigt obrukbara.vapen som

3 § innehavareEn inte kan hand sitt eller sintasom om vapen
ammunition får lämna eller ammunitionenöver till någonvapnet annan
för förvaring under högst år gången. Detta dock först eftertre
skriftligt anmälan till polismyndigheten. Vapnet eller ammunitionen får
dock inte förvaras hos under årär eller kanartonen person som som

missbruka eller ammunitionen.antas vapnen
hos vilkenDen förvaras får inte användavapnen utanvapnen

tillstånd inneha sådanaatt vapen.

4 § Den skickar eller skjutvapen ellertransporterar ammuni-ettsom
tion skall vidta betryggande åtgärder för förhindra någonatt att
obehörig kommer eller ammunitionen.vapnet

5 § förDen personligt bruk skall föra skjutvapen Sverigeutsom ur
till har tillträtt den europeiska vapenkonventionenstat skallen som
före utförseln anmäla detta till polismyndigheten, vistelsen i denom
främmande skall i månader.änstaten trevara mer

Återkallelse6 kap. tillstånd och omhändertagandeav av vapen
och ammunition

Äterkallelse tillståndav

§1 Ett tillstånd inneha skjutvapen eller ammunition elleratt föraatt
in skjutvapen eller ammunition till Sverige får återkallas, om

tillståndshavarena visat han olämplig innehaär elleratt att vapnet
ammunitionen,

b förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
det finnsc någon skälig anledning återkalla tillståndet.attannars

2 § tillståndEtt driva handel med skjutvapen får återkallas,att om
tillståndshavarena har åsidosatt bestämmelse i denna lag elleren en

föreskrift eller villkor meddelats med stöd lagen,ett som av
b tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,

förutsättningarnac för tillståndet inte längre finns, eller
d det finns någon skälig anledning återkalla tillståndet.attannars
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och ammunitionOmhändertagande av vapen

med tillhörandePolismyndigheten får besluta3 § att ett vapen
ammunition skall handtas om, om

ellermissbrukas,finns riskdet att vapnet-
inneha kommer återkallassannolikt tillståndetdet är attatt vapnetatt-

omständigheter kräver omhändertagan-särskildadet finnsoch ettsom
de.

överhängande, får ellerför missbruk ammuni-riskenOm är vapen
Åtgärden skall skyndsamtsådant beslut.handtion även utan etttas om

omedelbart skallpolismyndigheten,tillanmälas prövasom om
skall bestå.omhändertagandet

och förfoganågon har inneha det§ det finns4 Om rätt överattsom
såtillbaka det skäligentagits hand skall lämnas snartvaranomsom

för missbruk.längre finns någon riskdet intekan antas att

och ammunition7 kap. Inlösen vapenav

ammunition skall lösas in§ ellerl Skjutvapen staten,av om
ammunitionen har återkallatsellertillståndet innehaa vapnetatt

ellerhar förklarats förverkade tagits i beslag,samtidigtdessautan att
har avlidit,innehavarenb

tillstånd inneha elleravslagitsansökan harc att ettom vapen
eller bodelning,förvärvatsammunition testamentegenom arv,som

eller
ammuntioneller innehasbeslutatd domstol har att ett somvapen

åklagaren sådantskall förverkas eller itillstånd intenågon ettutanav
föra talan förverkande.beslutat intefall har att om

in, förammunitionen skall inte lösas de lämnas§ eller2 Vapnet om
någon inneha elleröverlåts till harskrotning eller rätt att vapnetsom

detta inomammunitionen och görsom
avled, ellerår från det innehavarena attett

arnmuni-tillståndet inneha ellerb månader från det att vapnetatttre
avslogs eller beslut i för-innehavåterkallades, ansökantionen om

åklagare eller beslagetmeddelades domstol ellerverkandefrågan av
hävdes.

inte heller lösas ansökaneller ammunitionen skallVapnet om om
tid. Avslås ansökan skallinomtillstånd inneha görsatt vapnet samma

de inte inom månader frånammunitionen lösas in,eller trevapnet om
överlåtits till någon hari tillståndsärendetför beslutetdagen rättsom

ammunitionen.ellerinneha vapnetatt
tidsfristerna, gångförlängning varjePolismyndigheten får medge av

månader.med högst sex
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3 § Innehavare eller ammunition skall lösas inett årav vapen som
skyldiga efter polismyndighetens beslut lämna elleröveratt vapnet
ammunitionen till polismyndigheten eller den myndighetensom

Om det finns tillståndsbevisbestämmer. eller andra motsvarande
handlingar, skall de länmasäven över.

4 § För eller ammunition löses in skall betalas ersättningvapen som
med belopp marknadsvärdet.ett motsvararsom

8 kap. Vapen i dödsbo och konkursbo

§ Skjutvapen1 ingår i dödsbo eller konkursbo fårett ett utansom
särskilt tillstånd innehas den har tagit hand boet.av som om

2 § Om skjutvapen ingår i dödsbo eller konkursbo, fårett ett ett
polismyndigheten besluta tills vidare skall förvarasatt vapnet av
myndigheten eller någon myndigheten anvisar, detnärannan som
finns särskild anledning till det. Den har hand boets egendomsom om

i så fall skyldig efter polismyndighetens beslutär lämnaatt över
till den skall förvara det.vapnet som

3 § Bestämmelser inlösen i dödsbo finns i kap.7 § b1om av vapen
ochc,2§aoch3

påföljd9 kap. Ansvar och

§ uppsåtligenl Den innehar Skjutvapen ha till detett rättutan attsom
eller överlåter eller lånar skjutvapen till någon inte harut ett rättsom

inneha döms för vapenbrott till fängelse i högst år.att vapnet ett
brottetOm döms för vapenbrott till fängelsegrovt grovtanses som

månaderi lägst och högst fyra år.sex
Om gärningen har begåtts oaktsamhet eller brottet ringa,ärav om

döms till böter eller fängelse i högst månader.sex

2 § Till böter eller fängelse i högst månader döms densex som
uppsåtligen eller oaktsamhetav

missbrukar innehaa skjutvapenrätten använda detatt ett attgenom
någotför ändamål det tillståndetänannat som avser,

b bryter bestämmelsen användning vid förvaring i kap.5mot om
andra3 § stycket eller i 5 kap. 4 § eller någon före-transport motom

skrift förvaring meddelats med stöd denna lag,om av vapen som av
bryter bestämmelsernac förvaring i 5 kap. 1-3 §§ i frågamot om
skjutvapen eller ammunition innehas skyttesammanslut-om som av

ningar, huvudmän för eller auktoriserade bevakningsföretagmuseer
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innehas vapenhandlare,skjutvapenfrågaeller i som avom
inte följerha till det eller beslutammunitioninnehard rättutan att

för inlösen,ammunitionlämna överatt
inneha ammuni-till den inte harammunitionöverlåter rätte attsom

ellertionen,
skjutvapen tillstånd.handel medf driver utan

ammunition skall inte dömas iotillåtet innehavförAnsvar utav
fall.ringa

under-uppsåtligen eller oaktsamhetdenTill döms3 § böter avsom
låter att

polismyndighetenanmäla tillföreskrivetomedelbart sätta att ett
fast i hartill någon bosattlånasskjutvapen är statut som en som

vapenkonventionen,europeiskatillträtt den
förpolismyndigheten skjutvapenanmäla tillförvägbi att ett

Sverige till har tillträtt denförspersonligt bruk statut en somur
vapenkonventionen, ellereuropeiska

till polismyndighetenpå föreskrivet anmälamånadinom sättc en
till skrotning.lämnatsatt ett vapen

olovlig införsel ellerför4§ Bestämmelser av vapenom ansvar
finns i 1960:418försök till sådant brott lagenoch förammunition ett

varusmuggling.förstraffom

överlåtits eller lånats enligt § ellerinnehafts, l5 § Ett utsomvapen
förklaras förverkat, detta inte2 § skallenligt äranvänts omsom a

Även ammunition innehafts enligt 2 § d elleroskäligt.uppenbart som
förverkad, detta intefår förklarasenligt 2 §överlåtits ärome

eller ammunitionen kanstället föruppenbart oskäligt. I vapnetsvapnet
förklaras förverkat.ammunitionens värdeeller

beslag gäller vidRättegångsbalkens bestämmelser även§6 ettom
åtal skall väckas inomlag. Bestämmelsenförverkande enligt denna att

sådan tid.dåtid gäller endast rättenviss utsatt en

Överklagande10 kap.

ellerbeslut enligt kap. 2 och 10 §§ 6 kap.polismyndighets 2§ En1
eller ammunition fårinlösen skjutvapeneller i frågaoch 2 §§l om av

får överklagandehos länsrätten. Kammarrätten prövaöverklagas ett
meddelat prövningstillståndkammarrättenendastfrån länsrätten om

1971:291.förvaltningsprocesslagen§enligt 34 a
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polismyndighets beslutEn i andra ärenden enligt denna lag får
överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

2 § En polismyndighets, länsstyrelses och domstols beslut enligt
lagdenna skall gälla omedelbart, inte förordnas. Enannatom

polismyndighets beslut återkallelse handelstillstånd skall dockom av
gälla omedelbart endast i fall då så har förordnats i beslutet. Ett sådant
förordnande får meddelas det finns särskilda skäl.om

Bemyndiganden11 kap.

1 § Regeringen bemyndigas föreskrivaatt att
denna lag eller vissa föreskriftera i lagen skall tillämpas i fråga om

föremål särskilt ägnade användas vid brott någons liv,är att motsom
eller personligahälsa säkerhet,

b bestämmelserna tillstånd i kap.2 § inte skalll gälla innehavom
skjutvapen lämnats från tillöver statenav som

statliga tjänstemän, tillhör försvars-, civilförsvars-personer som-
eller polisväsendet, dessa skyldiga inneha förär att vapnetom
tjänsten, eller

förden räkning tillverkar krigsmateriel,statenssom-
andra sammanslutningarc skyttesarnmanslutningar fårän ges

tillstånd inneha skjutvapen,att
undantag fård för vissa från skyldighetengöras typer attav vapen

till polismyndigheten anmäla
utlåning skjutvapen till någon fast bosatt i harär statav som en som-

den europeiskatillträtt vapenkonventionen, och
utförsel Sverige till tillträtt konventionen,statav vapen ur en som-

undantag får från före 2 kap. 1 § innehavgöras skjutvapenav som
lämnats från till skyttesammanslutningar,över staten

f andra polismän får hand ochän ammunition enligtta om vapen
kap. 3 eller6 § och ammunition i beslag enligt 9 kap. 6ta vapen

och
anmälningsskyldighet till polismyndigheteng i vissa fall skall gälla

för läkare för den psykiatriska vården patientsom ansvarar av en som
intagen sjukvårdsinrättning för vård psykiskär störning,av om

patienten kan tänkas inneha skjutvapen patienten inte börett som
inneha.

2§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer be-
myndigas föreskrivaatt

undantag från kraveta tillstånd för inneha elleratt start-
signalvapen,
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ålder villkorskjutskicklighet, utbildning, och de i övrigtkravb
uppfyllda för tillstånd till innehav skjutvapen,skall vara avsom

för få tillstånd driva handel med skjut-kunskapkravc att att
gälla vid sådan handel,vad i övrigt skalloch somvapen

bestämmelserna i 4 kap. vid ändring,skall iakttasd vad utöversom
skrotning skjutvapen,reparation och av

och skyttesammanslutningarsför vapenhandlares,krave museers
förandra effektbegränsade och skytte-förvaring än vapenvapenav

ammunition,förvaringsammanslutningars av
tillståndskall uppfyllda för enligtvillkor i övrigtf de som vara

lag,denna
skall utfärdas begäran deneuropeiskt skjutvapenpassg ettatt av

skjutvapen för jakt eller tävling itillstånd innehahar att ettsom
förfaringssätt utfärdande sådantvillkor för och vidSverige ettsamt av

pass,
förfaringssätt vid medgivandevillkor för ochh attav personer

få tillstånd förvärva skjutvapen i andraSverige skall EG-bosatta i att
ochstater,

skjutvapen i Sverige och bosattförvärvati den ärettatt somsom
förvärvet.skall underrätta deni EG-stat staten omen annan

kraft januarilag träder i den 1 1995.Denna
upphävs vapenlagen 1973:1176.2. Genom lagen

gäller beslut enligtbeslut enligt vapenlagen 1973:1176Ett som
denna lag.

meddelatsöverklagande beslut har förefråga4. I ettav somom
ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.lagens

lasersikte, fårnågon vid lagens ikraftträdande hanInnehar ett
siktet tillstånd till den juli 1995 eller,fortfarande inneha 1utan om

tillstånd har gjorts före den tidpunkten, till dess ansökanansökan om
slutligt prövad.blivithar

innehaftsAvslås ansökan tillstånd inneha lasersikteatt ett somen om
invid ikraftträdande skall lasersiktet lösas Förlagens staten. ettav

löses in skall betalas ersättning med belopplasersikte ettsom som
marknadsvärdet.motsvarar
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1968:430om om
mervärdesskatt

Härigenom föreskrivs 15 § lagen 1968:430att mervärdesskattom
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §
Redovisning skatt för viss redovisningsperiodav skall omfatta

affärshändelser vilka redovisningsskyldighet har inträttgenom enligt
5 a

Uppkommer förlust på fordran, för vilken utgående skatt har
redovisats, får denna skattett svarandemot belopp avdragas i
redovisningen för den period då förlusten uppkommer. Inflyter
därefter betalning för sådan fordran skall beloppet åter iupptagas

Återtagesredovisningen. med stöd förbehåll återtagande-vara av om
enligträtt konsumentkreditlagen 1992:830 eller lagen 1978:599 om

avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. får avdrag förgöras vad
säljaren vid avräkning gottskriver köparen för värdet den återtagnaav

endast det kan visas köparen heltvaran, saknatattom tillrätt avdrag
för ingående skatt hänför sig till dennes förvärvsom av varan.

Lämnas återbäring, bonus eller rabatt, icke s.k.utgörannan som
villkorlig rabatt, i efterhand och förmånen skattepliktigavser om-
sättning, för vilken utgående skatt redovisats, får belopp motsvarande
den del den tidigare redovisade skatten belöptav på den utgivnasom
förmånen avdragas i den ordning gäller för den skattskyldigessom
redovisning utgående skatt. Utges förmånen till skattskyldigav skall
avdraget grundas kreditnota eller motsvarande handling. Av
handlingen skall framgå minskningen både vederlag och skatt.av

Handling i tredje stycket skall ligga tillsom avses grund föräven
avdrag för kundkreditering skattepliktigannan omsättning.som avser

Uthyr eller upplåter den skattskyldigär enligt 2 § tredjesom
stycket, inom år från utgångentre det kalenderår under vilketav
skattskyldighet inträtt enligt meddelat beslut, fastigheten eller del
därav till än i 2 § tredje stycket,annan skall beloppetsom anges av
åtnjutna avdrag för ingående skatt för ifrågavarande fastighet eller del
därav återföras. Sker sådan uthyrning eller upplåtelse sedan tre men
inte år har förflutit från utgången det kalenderårsex under vilketav
skattskyldighet har inträtt enligt meddelat beslut skall återföring göras
med hälften det beloppav sagts.som nu
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

fastighetsägareni femte stycket tillämpasVad närsägs även tarsom
förupplåten fastighet eller del därav i anspråk användningelleruthyrd

medför skattskyldighet uthyrd ellerverksamheti närsamtsom
fastighet säljs.upplåten

Återföring skall ske i deklarationen för den redovisningsperiod under
upplåtelsenden skattepliktiga uthyrningen eller har upphörtvilken

har sålts.eller fastigheten
det slag nedan, skall den ingåendeExporteras en vara av som anges

förvärvet âterföras,mervärdesskatt hänför sig till av varan omsom
innehafts endast skatt-skattskyldige inte visar harden att varan av

skyldiga. De ärvaror som avses
sådana i 18 § fjärde stycket ochandra1 än som avses somvaror

består guld, silver eller platina,helt eller till väsentlig del av
naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar,2

till väsentlig del består koppar, mässing,helt eller3 avvaror, som
brons eller nysilver,tenn,

med undantag4 med undantag 4av vapen avvapen
omfattas sådana skjutvapensådana skjutvapen omfattassomsom

1973:1176, vapenlagen 0000:0000,vapenlagen avav
bildkonst,5 alster av

glas, porslin eller keramik,6 konstalster av annan
7 möbler,
8 fartyg eller luftfartyg.
Återföring enligt åttonde stycket skall ske i deklarationen för den

redovisningsperiod under vilken har exporterats.varan
Redovisningen skatt, hänför sig till omsättning enligt punktav som

2 första anvisningarna till 2 § och nyttjandestycket g av som avser
redovisningsperiodenpersonbil, får anstå till den sista under detav

nyttjandet har skett.kalenderår

lag träder i kraft den januari 1995.Denna l
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tillFörslag
ändring i lagen 1988:254 förbudLag om om

knivar farliga föremålbeträffande och andra

föreskrivsHärigenom 3 § lagen 1988:254 förbud be-att om
träffande knivar och andra farliga föremål skall ha följande lydelse.

FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

3 §
fråga andra frågaI och I och andraom vapen om vapen

föremålföremål vapenlagen vapenlagensom som
1973:1176 tillämplig 0000:0000 tillämplig påär är

föreskrifterna där i stället gäller föreskrifternagäller där i stället
lag. för denna lag.för denna

i kraft den januari 1995.lag träder 1Denna
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4. Förslag till

ändringLag i lagen 1992:1300om om

krigsmateriel

Härigenom föreskrivs 4 och 6 §§ lagen 1992:1300att om
krigsmateriel skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet tillståndutan av rege-

ringen.
Regeringen får meddela föreskrifter undantag från dettaom

tillståndskrav för
ändring eller ombyggnad ändring eller ombyggnadav av

skjutvapen i de fall i skjutvapen i de fall isom avses som avses
24 § första stycket vapenlagen kap.4 1 § vapenlagen 0000:
1973:1176, 0000,

tillverkning enstaka skjutvapen och ammunition för till-av av
verkarens bruk.eget

Bestämmelsen förstai stycket gäller inte för sådana statliga myndig-
heter inte affärsverk.ärsom

4 §
Verksamhet tillhandahållande krigsmateriel,som avser av upp-

finningar rörande krigsmateriel och förmetoder framställning sådanav
materiel får inte bedrivas här i landet tillstånd regeringen.utan av

Svenska myndigheter, företagsvenska den bosatt ellerärsamt som
stadigvarande vistas här får inte heller landet bedriva sådanutom
verksamhet regeringens tillstånd.utan

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för sådana
myndigheterstatliga inte affärsverk.ärsom

Tillstånd enligt första eller andra stycket behövs inte för verksamhet
tillhandahållande krigsmateriel till svenska statligaavsersom av

myndigheter eller sådana tillverkare har tillstånd tillverkaattsom
krigsmateriel det slag tillhandahållandet gäller. hellerInte behöverav
innehavare tillverkningstillstånd ha tillstånd enligt första eller andraav

verksamhetenstycket, tillhandahållande krigsmaterielom avser av som
tillståndshavaren och finnstillhör inom landet eller tillhanda-som

uppfinninghållande eller metod för framställning krigsmaterielav av
svenska statliga myndighetertill eller sådana tillverkare har till-som

stånd tillverka krigsmateriel det tillhandahållandetslag gäller.att av



Författningsförslag30 SOU 1994:4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Regeringen fårRegeringen får meddela före- meddela före-
från till- skrifter undantag från till-skrifter undantag omom

enligt första och ståndskravet enligt första ochståndskravet
fråga sådan andra styckena i fråga sådanandra styckena i om om

handel med skjutvapenmed skjutvapenhandel som som
föreskrifterna i regleras föreskrifterna iregleras genomgenom

1973:1176 eller vapenlagen 0000:0000 ellervapenlagen
hantering ammunition sådan hantering ammunitionsådan av av

explosiv eller explosiveller annanvara som vara somannan
föreskrifternaföreskrifterna i regleras iregleras genomgenom

brandfarliga lagen 1988:868 brandfarliga1988:868lagen omom
och explosivaoch explosiva varor.varor.

6§
tillståndlandet regeringen,Krigsmateriel får inte föras utanut avur
författning. frågalag eller Iföljer dennainte annat omannanavom

utförsel överföring till utlandetlikställs med genomprogramvara
liknandetelekommunikation eller sätt.annat

utförsel i omfattning eller iinteärendenI större somsom avser
det statsråd har till uppgiftvikt fårövrigt inte störreär attsomav

frågorutförsel krigsmateriel tillståndföredra ärenden pröva omom av
enligt första stycket.

myndighet regeringen bestämmer fårRegeringen eller den som
föreskrifter utförselmeddela avom

ammunition för enskildoch tillhörandeskjutvapen persons
och därtill hörande ammunition förskjutvapenräkning samt an-

övning riket,vid jakt, tävling ellervändning utom
liknande åtgärd,för reparation, ellerskjutvapen översyn annan

förts landet för åtgärd iskjutvapen in isom som avses
sådana jakt- och tävlings-jakt- och tävlings- 4.4. sådana

skjutvapen och tillhörandeoch tillhörandeskjutvapen ammu- ammu-
i nition har förts in i landet inition har förts in i landet somsom

enlighet bestämmelserna imed bestämmelserna i medenlighet
b 0000.-1973:1176. 2 kap. 13 § vapenlagen16 § 2 vapenlagen

0000.

i kraft den januari 1995.lag träder 1Denna
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Vårt1 uppdrag

Med stöd regeringens bemyndigande den 4 februari 1993 dir.av
1993:12 beslutade chefen för Justitiedepartementet tillkallaatt en
särskild utredare för vapenlagstiftningen. Utredningenöver haratt se
antagit Vapenlagsutredningen. Direktiven redovisas i sin helhetnamnet

bilaga 1 till detta betänkande.som
uppgiftUtredningens har för det första varit undersöka vilkaatt

ändringar i vapenlagstiftningen behövs för uppfylla de kravattsom
ställs vid medlemskap i EG och förslagutarbeta till sådanaett attsom

ändringar. Utgångspunkten för arbetet i denna del har varit dels rådets
direktiv den 18 juni 1991 kontroll förvärv innehavochav om av av

91477EEG, vapendirektivet, dels vad i Romfördragetvapen som
stadgas fri rörlighet mellan medlemsstaterna.om

svenskaDen vapenlagstiftningen håller generellt hög skydds-setten
nivå i förhållande till vapendirektivet och därför har det visat sig att
några väsentliga ändringar i reglerna för innehav eller handel medav

inte införbehövs svenskt EG-medlemskap. Frågan har iettvapen
stället varit bl.a. vilka ändringar i regelsystemet behövs för attsom
vapenlagstiftningen skall fungera förhållandei till övriga vidstater ett
medlemskap i EG, vad gäller in- och utförsel Särskiltt.ex. av vapen.
har diskuterats i vilken utsträckning Sverige bör tillåta inatt tasvapen
till landet prövning svensk myndighet. Vidare har ingått iutan av en
våra uppgifter undersöka den svenska vapenlagstiftningen tillatt om
någon del kan vad enligt artikel 36 iutöver Rom-antas som
fördraget godtagbara skäl inskränka den friautgör rörligheten.att

Företrädare för utredningen ihar augusti 1993 sammanträffat med
tjänstemän vid danska justitsministeriet i Köpenhamn och därvid
informerats anpassningen den danska vapenlagstiftningen tillom av
vapendirektivet.

Vi har under hand inhämtat upplysningar EG-anpassningenäven om
finska, isländska,den norska, brittiska och tyska vapenlagstift-av

ningen.
Företrädare för utredningen har vidare i november 1993 besökt EG-

kommissionen i Bryssel och träffatdär tjänsteman vid den enheten
inom kommissionen bl.a. för vapenfrågor. Därvid harsom ansvarar
vi fått upplysningar medlemsstaternas anpassning vapenlagstift-om av
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Spanien, Frankrike,Tyskland, Danmark,hittillsningen, attt.ex.
sin lagstiftning. Vi harStorbritanienochGrekland, Italien, anpassat

med tjänstemän fråns.k.också fått reda expertmötentreatt
vapendirektivet ochanledninghållits medharmedlemsstarna attav
för informationsutbyteutarbetatsblanketterdärvid ett system av

emellan.staterna
samrått med dengränskontrollfrågoriUtredningen har m.m. av

interdepartementala arbetsgruppentillkallade1992regeringen i mars
och gränsformalitetergränskontrollerfrågoruppgift utredamed att om

samrått med Rikspolis-Vi harEG-medlemskapsperspektiv.i ävenett
uppkommer medtillståndsfrågorgällerfrämst vadstyrelsen, som

vapendirektivet.anledning av
EG-anpassningen vapenlagstift-resultat i frågaUtredningens avom

i avsnittredovisasningen
ingående språkliguppgift varitandra harUtredningens göraatt en

Vapenlagens bestämmelservapenlagen.systematiskoch översyn av
skiftande bakgrund. Därför ställsmedmänniskorberör stor gruppen

lättillgängliga.överskådliga ochbestämmelsernapå ärhöga krav att
vårtnuvarande utformning och ibåde i sinomfattar,Vapenlagen

därför utgått frånparagrafer. Vi harmängdförslag, attstoren
främjas kapitelindeladlättillgänglighet bästochöverskådlighet av en

kan samlas under olikahörbestämmelserdär delag, sammansom
iföreslå helt lag. Vi hardärför valtVi harkapitelrubriker. att en ny
iVapenlagens avgränsningkommittédirektivetmedenlighet övervägt

knivförbudslagenförfattningar,till andraförhållande t.ex. men
inte i frågafunnit det bör kommaomfattninggrund lagtextens attav

tillämpningsområde.föremål i lagensnågra andrainförlivaatt
vapenlagen redovisassystematiskaspråkliga och översynenDen av

avsnitti
anförtsuppgift varit del vadtredje harUtredningens att ta av som

vid riksdagsbehandlingen199192 ochfrån riksmötetvissa motioneri
förvaringförvärv ammunition,sammanhang hardettadessa. I avav

ansvarsfrihet vid vissa ammuni-ammunitionskjutvapen och samtav
förfrågan tillståndspliktbehandlats. Vidare hartionsinnehav om

samlar-skall få skjutas medskottlasersikten liksomövervägts om
till utredningen harsaken överlämnatsskrivelser iEfter det attvapen.

skallvapendelar tillståndfrittoanvändbarafrågan tagits extraupp om
få innehasnödsignalsutrustning skallvissochbytas motut nya om

tillståndsfritt.
vapentillstånd granskats iharför återkallelseFörutsättningarna av

instanskedjan vidbehandlats, liksommotionernatillanslutning att
kravSärskilt har beaktats debeslut enligt vapenlagen.överklagande av

mänskligaangående skydd för deeuropeiska konventionendensom
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rättigheterna och de grundläggande friheterna ställer på möjlighet till
domstolsprövning.

Vi har i detta sammanhang hur târgasanordningarövervägt och
andra jämförliga anordningar bör bedömas. Statens Kriminaltekniska
laboratorium och Försvarets forskningsanstalt har på utredningens
begäran sig.yttrat

frågorDessa redovisas i avsnitt 4.
Vi har granskat förekomsten och användningen paintballvapen.av

Därvid har vi studerat och ammunition vid Statens Kriminal-vapen
tekniska laboratorium i Linköping och inhämtat underhandsupplys-
ningar från olika skyttesammanslutningar EPSF European Paintsamt
Sport Federation. Vårt arbete i denna del redovisas i avsnitt

När vi i betänkandet hänvisar till paragraf i gällande vapenlagen
samtidigt motsvarande lagrum i förslaget inomanges parantes.

Den 1 november 1993 trädde Maastrichtfördraget i kraft. Några
exakta regler har inte formuleratsännu i frågan Europeiskaom
gemenskaperna EG i fortsättningen skall benämnas Europeiska
unionen EU eller båda benämningarna skall användas parallellt.om
Vi har därför valt i betänkandet använda benämningen EG.att

Utredningen har haft fem sammanträden. Den särskilde utredarens
bedömningar och förslag har i alla väsentliga delar omfattats av
experterna.
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EG-anpassning2

Våra bedömningar:
Vapendirektivets presentationsteknik påverkar inte vapen--

lagens utfomming. Istället bör direktivets kategoriindelning tas
in i förordning.en

svenskaDen vapenregleringen uppfyller vapendirektivets-
krav.

svenskaDen vapenregleringen sådan vapendirektivetsär att-
efterlevnad främjas.

Den svenska vapenlagstiftningen går inte till någon del utöver-
vad enligt artikel 36 i Romfördraget godtagbara skälutgörsom

inskränka den fria rörligheten.att

Våra förslag:
europeiskt skjutvapenpassEtt skall utfärdas på begäran denav-

bosatt i Sverige och har tillståndär innehaatt ettsom som
skjutvapen för jakt eller tävling. Passen, utfärdassom av
polismyndigheten, bör ha den kommissionen rekommendera-av
de utformningen och tidsbegränsad giltlighetstid.en

En bosatt i medlemsstatär ochperson som en annan som-
söker tillstånd i Sverige här förvärva skjutvapenatt ett ur
kategori dvs.B skjutvapen skall tillståndspliktigtett som vara
enligt vapendirektivet skall, sedvanliga villkor förutöver
tillståndet, visa vederbörlig myndighet i den däratt stat
sökanden bosatt sitt medgivande.är gett

En bosatt i Sverige ochär söker tillstånd iperson som som en-
medlemsstaterEG:s där förvärva skjutvapenatt ettannan av ur

kategori B skall kunna få polismyndighetens medgivande till
Viddetta. prövningen medgivande skall börom ges samma

bedömningsgrunder gälla i vanligt tillståndsärendeettsom
rörande innehav skjutvapnet i Sverige. Ett sådant med-av
givande bör kunna förenas med tillstånd inneha iett att vapnet
Sverige.
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här ii medlemsstatbosattOm är en annanperson somen-
skjut-kategori C dvs.skjutvapenförvärvarlandet ettett ur

enligt vapendirektivetanmälningspliktigtskall varasomvapen
förvärvaren bosattmyndighet i den därvederbörligskall ärstat

underrättas.
till Rikspolis-skall sända meddelandePolismyndigheten-

till andraskall vidarebefordrassådana beslutstyrelsen somom
för den i direk-Rikspolisstyrelsen skallmedlemsstater. svara

underrättelseskyldigheten.stadgadetivet
huvudregel för föra in skjut-krävasTillstånd skall attsom-

till Sverige.vapen
föra in skjutvapen tillmedlemsstater fåri EG:sMedborgare-

tävling.användning vid jakt eller VapnentillfälligSverige för
skjutvapenpass och inbjudaneuropeisktinförda iskall ettvara

förevisas.skall kunna Föreller tävlingentill jakten att en
ammunition skallochtillfredsställande kontroll över vapen

lämnas bl.a. ochuppgifterupprätthållas skallkunna vapnetom
Sverige.under vistelsen iinresandes adressdenom

utfärdas förskjutvapen skall kunnautförselBeslut ävenom av-
tillståndsfritt får föraspersonligt brukför ut urvapen som
förflyttning skjutvapenmöjliggöraförlandet. Detta ettatt en av

införseli EG tillåtersådan medlemsstatfrån Sverige till somen
den lärrmar.efter beslut endast stat vapnetavvapenav

Inledningl

gemenskapsrättensden europeiskaår 1957Romfördraget ärav
EG:s primära uppgiftgrundläggande rättskälla. Den attanger som

marknad främjavidmakthållaupprätthålla och samt enen gemensam
ochekonomisk utveckling i medlemsstaterna närmaregynnsam

Romfördragets mål bl.a.brukarmellan dessa. Manförbindelser som
fri rörlighet för tjänster,nämligenfyra friheterna,tala de varor,om

förrörligheten får inskränkas endastfriaoch kapital. Denpersoner
Införallmän ordning och säkerhet.ändamål, exempelvisangivnavissa

sin lagstiftning så denmåste Sverigemedlemskap i EG attett anpassa
fri rörlighet sådananågra hinderinnehåller andra än ärinte mot som

enligt fördraget.godtagbara
kontrolljuni 1991 direktivutfärdade den 18ministerrådEG:s ett om

vapendirek-91477EEG, nedaninnehavförvärv och vapenavav
Romfördraget, bindande för varjeenligtdirektivtivet. Ett är,
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medlemsstat det riktar sig till såvitt gäller det resultat skallsom som
uppnås. Valet form och medel för uppnå resultatet emellertidärattav
överlåtet till landet. Anpassningen kan således ske på det vis bästsom

landets regleringsteknik, förvaltningstradition och rättssystempassar
i övrigt. Positiva åtgärder inte något krav.är Landet kan redan ha
föreskrifter det begärda resultatet. Den svenskamot över-som svarar
sättningen vapendirektivet fogas till detta betänkande bilagaav som

Efter det vi fick vårt uppdrag har EG:s ministerrådatt den 5 april
1993 utfärdat direktiv harmonisering bestämmelsernaett om av om
marknadsföring och kontroll explosivaöver för civiltämnen bruk,av
Council directive 9315EEC of 5 April 1993 the harmonization ofon
the provisions relating the placing the market and supervisionto ofon
explosives for civil Ingen medlemsstat har hunnitännuuses. anpassa
sig till detta direktiv. Direktivet i artikel 10 förfaringssätt vidanger
förflyttning ammunition mellan medlemsstaterna. De angivnaav
procedurerna överensstämmer med dem enligt vapendirektivetsom
gäller för I övrigt skall enligt artikel lO i vapendirektivetvapen.
bestämmelserna för förvärv och innehav ammunitionav vara samma

de gäller för innehav de skjutvapen ammunitionensom som ärav som
avsedd för. Vi har således uppmärksammat och i relevanta delar
beaktat det nytillkomna direktivet.

Det ingår i vårt uppdrag undersöka den svenskaatt vapenlagstift-om
ningen uppfyller vapendirektivets krav kontroll skjutvapen ochav
ammunition lämna förslag till nödvändiga ändringar.samt Det ingår
också lämna förslag till sådana ändringar iatt regelsystemet som
behövs för vapenlagstiftningen skall fungera i förhållandeatt till andra

vid medlemskap i EG. Vi skallstater ocksåett undersöka denom
svenska vapenlagsstiftningen till någon del går vadutöver enligtsom
artikel 36 i Romfördraget godtagbarautgör skäl inskränka den friaatt
rörligheten. Vidare har överväga vapenlagens definitioneratt om
och systematik till någon del bör till innehållet i vapendirek-anpassas
tivet. sådanEn anpassning skulle syfta till underlätta tillämpningenatt

vapenlagen i förhållande till andraav stater.
ingårDet inte i vårt uppdrag ställning till hur den i direktivetatt ta

stadgade uppgiftsskyldigheten andra praktisktgentemot skallstater
fullgöras. Denna fråga kommer enligt våra direktiv övervägas iatt

sammanhang.annat
Nedan redovisas först vad får uppfattas vapendirektivetssom som

målsättning eller motivering. Därefter redogörs för den presentations-
teknik i vapendirektivet.använts Sedan görs genomgångsom deen av
krav ställs vid överlåtelse, förvärv och innehav skjutvapen.som av
Huvudsakligen artikel för artikel jämförs vapendirektivets krav med
relevanta regler i vår vapenlagstiftning. l förekommande fall lämnar
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behandlasvapenlagstiftningen. Därefterändringar iförslag tillvi ett
förflyttas mellan medlemsstaterna.vapendirektivets krav när vapen

motiveringVapendirektivets2.2

denavvecklingenVapendirektivet bl.a.iInledningsvis att avanges
medlemsländerna nödvändiggörmellangränskontrollensystematiska

kunna kontrolleraför inom ländernaregler införseffektiva attatt
sådanaskjutvapen ochinnehavoch ävenförvärv transport avav

harmoniseraddelvisbetonasmedlemsstaterna. Detmellan att en
öka förtroendet ländernafrågor kommeri dessalagstiftning att

lämpligt bestämma vilkakundedet därförochemellan attatt vara
inte alls får förvärva ellerprivatpersonerskjutvapenkategorier somav

tillstånd eller efter anmälan.inneha endast medde fårinneha eller som
inte bör tillåtetvidare det i principdeklarerasI ingressen attatt vara

kan medgesländerna dettamellanmed skjutvapen ettattta ommen
underrättelsemöjlighetländernaförfarande attattantas omsom ger

Smidigare regler bör dockrespektive land.förs in iskjutvapenett
friainte inskränka dentävlingsskytte förjakt ochför attantas

nödvändigt.rörligheten änmer
vidta åtgärderberör inte ländernasVapendirektivet rätt att mot

bestämmelser bärainte nationellavapenhandel och rättenillegal attom
sådana förvärvtävling. gäller inte hellerjakt och Deteller omvapen

med nationell ochförenliga rättoch innehav är somvapen somav
offentliga myndigheter och intepolisen,väpnade styrkorna,deavser

kulturella och historiska institutionervapensarnlare ochsådanaheller
Vapendirektivetför sin verksamhet.godkännandehar statenssom

tillkrigsvapen och ammunitionkommersiella överlåtelserberör inte av
sådana vapen.

medlemsstaternasde minsta kravVapendirektivet somanger
uppfylla tillåter dessa hålla högrelagstiftning skall att enmen

skjutvapenpassprocedur med europeiskaskyddsnivå. speciellaDen
och behandlas i direktivetsoch tävlingsskyttarjägare somsom avser

angivnatillämpas med i artikelndock alltid kunnaartikel 12 skall
vår vapenlagstiftning harredanDet kanbegränsningar. sägas att ennu

till direktivets bestämmelser.skyddsnivå i förhållandegenerell hög



SOU 1994:4 E G-anpassning 39

2.3 Definition och skjutvapen vissaav vapen samt

frågor systematikom

Vår bedömning: Vapendirektivets presentationsteknik påverkar
inte vapenlagens utfomming. I stället bör direktivets kategori-
indelning in i förordning.tas en

Vapendirektivet

Enligt vapendirektivet delsutgörs skjutvapen, dels andravapen av av
i den nationella lagstiftningen definierasvapen som Detsom vapen.

huvudsakligenär skjutvapen behandlas i direktivet.som
Vapendirektivets presentationstekniken denär till skjutvapenatt

räknas alla föremål faller in under någon de specificeradesom av
kategorier A D, vilka i bilaga I tilltas vapendirektivet, ellerupp-

vital delutgör sådant skjutvapen, dvs.som ett slutstycke,en av
patronläge och pipa. De sistnämnda delarna räknas till kategorisamma

i fråga. Till dessa kategoriervapnet hänvisassom i vapendirektivets
olika artiklar.

skjutvapenUtanför definitionen faller förmå] på godkäntettsom
gjortssätt obrukbara, gjordaär uteslutande för larm, signalering,

livräddning, slakt, harpunfiske eller industriellt eller tekniskt bruk
eller antika eller reproduktioner antikaanses vara av vapen.
Vapendirektivets indelning i kategorier följande:är

Kategori A Förbjudna skjutvapen-

Explosiva militära missiler och startlavetter,

automatiska skjutvapen,2.

skjutvapen maskerade andra föremål,som

ammunition4. med kroppsskyddspenetrerande projektiler, explosions-,
brandprojektilereller och projektiler för sådan ammunition, och

pistol- och revolveraniinunition med utvidgande projektiler och
projektiler för sådan ammunition, med undantag för de fall då de skall
användas till sådana avsedda för jakt eller målskjutningvapen som
innehas med brukarätt dem.attav personer

Kategori B Skjutvapen för vilka det krävs tillstånd-

Halvautomatiska eller repeterande korta vapen,
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centralantändning,medenkelskottmed2. korta vapen

längdtotalkantantändning,medenkelskottmedkorta varsvapen
28mindre änär cm,

patronlägeochmagasinskjutvapen,långahalvautomatiska4. vars
skott,innehållakan äntillsammans tremer

patronlägeochmagasinskjutvapenlångahalvautomatiska5. vars
laddnings-och därskottinnehålla äninte kantillsammans tremer

hjälpmeduteslutetdet intebort eller är vapnetkan attmekanismen tas
magasin ochsådantomändras sättkanverktygvanliga attav

skott,innehållakan äntillsammanspatronläge tremer

slätborrademedskjutvapenlångahalvautomatiskaochrepeterande6.
längd, ochiöverstiger 60intelopp cmsom

medliknarcivilt brukförskjutvapenhalvautomatiska7. vapensom
mekanism.automatisk

skall anmälasSkjutvapenCKategori som-
istårdeandraskjutvapenlånga änRepeterande upptagnasom

punktkategori B

enkelskott,lopp förräfflademedskjutvapenlånga2.

kategori Bomfattasinteskjutvapenlångahalvautomatiska avsom
och4punkt -

längdtotalakantantåndningmedför enkelskott4. korta varsvapen
28mindreinte änär cm.

skjutvapenAndraKategori D -

slätborrade lopp.medlånga skjutvapenEnkelskotts

vapenregleringensvenskaDen

ochbestämmelsernainledandei deskjutvapendefinierasvapenlagenI
tekniskagrundläggandeskjutvapnetsutifrånallmänt sättpå ett

kap.vapenlagenenligt § lsåledes 1skjutvapenMedfunktion. avses
projektilerandraellerhagel, harpunervilka kulor,med§2 vapen

kolsyreladdningar,krutladdningar,med hjälpskjutaskan ut av
Vissautskjutningsmedel.liknandeluft eller andrakomprimerad upp-

vissamedanskjutvapenuttryckligenbehandlasföremålräknade som
skjutvapen.bestämmelsernafrånundantasandra sätt omsamma

tillämpligvapenlagen inte ärvissapåpekasskallDet att vapen som
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på regleras i andra författningar, i lagen 1988:254 förbudt.ex. om
beträffande knivar och andra farliga föremål och förordningen
1990:415 tillstånd till införsel vissa farliga föremål. Vapen-om av
direktivet i viss del tillämpligtär på dessaäven vapen.

Enligt vapenlagen föreligger principiell tillståndsplikt oavsetten
vilket skjutvapen eller vilken ammunition ansökansom avser.
Prövningen regelmässigt eftergörs grunder, främstsamma en
behovsprövning och bedömning kan kommavapnet antasen attav om
missbrukas. Vapnen delas i detta sammanhang in efter användnings-
område och farlighetsgrad.

Således specificeras skjutvapnen på i visssätt månett ärsom
jämförligt med vapendirektivets bl.a. i samband med det i 5 ochatt
6 §§ vapenförordningen 1974:123 vilka kunskapskravanges som
gäller för innehav vissa och behovnärtyperav ettav vapen av
skjutvapen skall föreligga. Med denna regleringsteknik finnsanses
enligt vår uppfattning för närvarande inte behov kategoriindel-av en
ning vapendirektivets slag.av

Enligt vår uppfattning skulle det praktiska och i viss månav
pedagogiska skäl kunna påkallat vid EG-medlemskapatt ettvara

vapenlagen och vapenförordningen till vapendirektivetsanpassa
kategoriindelning skjutvapen. sådanEn anpassning skulle främjaav en
enhetlighet i normgivningen. Emellertid har systematiken och
terminologin i vapenlagen och vapenförordningen lång tradition och
får väl kända bland dem berörs regleringen.antas Därförvara som av
föreslår vi i stället det i förordning vapenförordningen elleratt en en-
särskild förordning för förvärv, innehav och förflyttning skjutvapenav
för bosatta iär EG:s medlemsstater inpersoner som tasen av en-
bestämmelse vapendirektivets kategoriindelning ochsom anger att en
hänvisning till denna indelning i de reglergörs berörs den.som av

2.4 europeiskaDet skjutvapenpasset

Vårt förslag: Ett europeiskt skjutvapenpass skall utfärdas på
begäran den bosatt i Sverigeär och har tillståndav som attsom
inneha skjutvapen för jakt eller tävling. Passen, utfär-ett som
das polismyndigheten, bör ha den kommissionen rekom-av av
menderade utformningen och tidsbegränsad giltlighetstid.en

Vapendirektivet

Det europeiska skjutvapenpasset personligt dokumentär enligtett som
artikel 1 punkt 4 begäran skall utfärdas medlemsstaternasav
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skjut-förvärvar och använderlegaltmyndigheter personer som
ochinnehavaren förvärvarde skjutvapenskallI passetvapen.

ii vapeninnehavet ellerförändringarföras in liksomanvänder vapnens
skall haPassetförlust eller stöldegenskaper samt envapnen.av

endastförlängas. Omfem år. Tiden skall kunnahögstgiltighetstid
giltighetstidenskall den längstaförs in ikategori D passetvapen ur

alltid medföraanvänder skalltio år. Den passet.vapnetsomvara
måsteföljande upplysningarvapendirektivettillbilaga 2I attanges

framgå passet:av

identitet,innehavarensa
medeller skjutvapnet,identifikationsuppgifter avseendeb vapnet an-

kategoribeteckning,vapendirektivetsgivande av
giltighetstid,c passets

användas den medlemsstatför tillståndavsnittd attett somavm.m.
utfärdat passet,

med-användas andrainresetillståndföravsnitte attett avm.m.
ochlemsstater,

anmärkningar.f

baraunder f skall framgåanmärkningarnaAv att passetavsessom
kategori Celler flera skjutvapen B,medförainnebär rätt ettatt uren

tillstånd tillförhandmedlemsstattilleller D gettsomannanen
får itillstånddetta. Sådana passet.anges

förflyttningförhandstillstånd förockså framgåskallDet att av
till jakt detnödvändigt föri princip inte närskjutvapen är att resa en

tävling detkategorierna och D eller tillCskjutvapen närgäller enur
införda ochskall då iSkjutvapnenoch D.gäller C ett passvara

styrkas.för kunnaskälet resan
framgåsärskilt föreskrivetfall skall detförekommande sättI att

andra medlemsstaternaunderrättat demedlemsstat har attomen
förbjudnakategorierna C eller Dskjutvapen B,vissa ärinnehav urav

tillståndsplikt.underkastadeeller
rekommendation avseendeutfärdatEG-kommissionen har enen

ofCommission recommendation 25enhetlig utformning passet,av
93216EEC. EnligtFirearms1993 the EuropeanFebruary passon

friaförenkla denmotiverasrekommendationen strävanpasset attav en
eller tävling inomvill delta i jaktför demrörligheten gemen-som

inledningrekommendationensenligtlogotypEnskapen. ärgemensam
enhetligmålsättning uppnåtts.denna Enteckenpåtagligt attett

omedelbart känns igen deocksåinnebärutformning att passet av
det i de olika medlemsstaterna.skall granskamyndigheter som

ordningsföljd ochunderlättasGranskningen num-en gemensamav
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rering rubrikerna i och ordlista ingår. Rekommenda-passet attav en
tionen på engelska språket med förebild till europeiskt skjutvapen-ett

fogas till betänkandet bilaga 4.pass som

Den svenska vapenregleringen

europeiskt skjutvapenpassEtt skall enligt vapendirektivet på begäran
utfärdas medlemsstaten. Passet främstär nämnts avsettav attsom
förenkla friaden rörligheten för jägare och tävlingsskyttar. Vi föreslår
därför vapenlagen vid svenskt EG-medlemskap kompletteras såatt ett

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigasatt
föreskriva skall utfärdas begäran den bosattettatt ärpass av som
i Sverige och har tillstånd här i landet inneha skjutvapenatt ettsom
för jakt eller tävling. Bemyndigandet bör omfatta föreskriva villkoratt
för och förfaringssätt vid utfärdande sådant Passet bör haettav pass.

giltighetstid fem år bli ogiltigt i förtid innehavarensen om men om
vapentillstånd återkallas. Om vid utfärdandet förärett avsettpass
endast skjutvapen kategori D kan dess giltighetstid bestämmas tillur

år.tio Om innehavaren önskar föra in skjutvapenäven andrasenare ur
kategorier i kan det återkallas och ersättas med fempasset ett nyttav
års giltighet. Passet bör få den kommissionen rekommenderade ut-av
fommingen. skall återlämnasPasset för makulering till den utfärdande
myndigheten giltighetstiden gåttnär eller återkallelse skett. Det ärut
polismyndigheten tillstånds- och registerrnyndighetär isom vapen-
frågor och praktiska skäl talar därför polismyndigheten ävenatt
utfärdar det europeiska skjutvapenpasset.

2.5 Handel skjutvapenmed

Vår bedömning: Den svenska vapenregleringen uppfyller
vapendirektivets krav.

Vapendirektivet

Varje medlemsstat skall enligt artikel första4 stycket, åtminstone när
det gäller eller ammunition kategorierna A och B, krävavapen ur
tillstånd för den yrkesmässigutövar vapenhandel inom landet.som
Tillståndsgivningen skall minst grundas den sökandes personliga
och yrkesmässiga hederlighet. Om det fråga juridiskär om en person
skall prövningen företagsledaren. De länder inte kräveravse som
tillstånd för handel föremålmed kategorierna C och D skall i ställetur

sådan handel anmälningspliktig.göra
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Den svenska vapenregleringen

I svensk regleras handel med skjutvapenrätt i vapenlagen, vapenför-
ordningen och Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till
vapenlagstiftningen.

Bl.a. följande.gäller Enligt 18 § vapenlagen 2 kap. 10 får§
tillstånd driva yrkesmässig handel med skjutvapen meddelasatt den

har de kunskaper behövs och ordentlig ochsom som som anses vara
pålitlig. handelFör skjutvapenmed drivs juridisksom av en person
skall enligt 25 § vapenförordningen finnas föreståndare ären som
godkänd polismyndigheten och för rörelsen drivsattav som ansvarar
riktigt. Förfarandet vid tillståndsprövningen regleras i 24 § vapenför-
ordningen. Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifternärmare kravom
på kunskap för driva handel med skjutvapen.att

svenska reglernaDe fyller väl vapendirektivets krav.

Vapendirektivet

Enligt artikel 4 andra stycket skall vapenhandlare föra register överen
de skjutvapen han eller lämnar och ingår i kategorier-tar emot ut som

A, B eller C. Av registeruppgifterna skall framgå sådana känne-na
tecken för medför det kan identifieras,vapnet särskiltattsom typ,
märke, modell, kaliber och tillverkningsnummer. Vidare skall skall
registret och adress avseende leverantörer och förvärvareuppta namn

Vapenhandlaren skall bevara registeruppgifterna i fem år,av vapnen.
efter det verksamhetenäven upphört. Medlemsstaternaatt skall utöva

regelbunden kontroll reglernas efterlevnad.över

Den svenska vapenregleringen

Enligt 27 § vapenförordning skall vapenhandlare skriftligt rekvireraen
de skjutvapen han förvärva föraoch särskild inköpsför-attavser en
teckning rekvisitionerna.över Sålda skall enligt 28 §vapen samma
förordning antecknas i särskild försäljningsförteckning. Förteck-en
ningarna skall förvaras under tio år från den dag då sista anteckningen
gjordes. Läggs rörelsen ned skall förteckningarna överlämnas till
polismyndigheten.

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till vapenlag-
stiftningen, RPS FS 1986:24 FAP 551-4, skall inköpsbok innehålla
förutom överlåtarens köparens och adress,resp. vapnets typ,namn
kaliber, fabrikat märke och tillverkningsnummer. Detta överens-

med vad skallstämmer enligt EG:s krav med undantag försom anges
det inte uttryckligen krävs modell skallatt antecknas. Ordetatt vapnets

modell uppfattas ofta till typ.som en synonym
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vapenförordningen och iireglernamening fyllervårEnligt
vapendirektivet,väl kraven iförfattningssamlingRikspolisstyrelsens

identifieras deskall kunnadet gällernäräven att ett genomvapen
kan möjligenregister. Detvapenhandlaresförs ianteckningar ensom

i Rikspolis-uttrycksättetanpassningskälfinnas övervägaatt aven
sammanhangså det i detta överens-författningssamlingstyrelsens att

vapendirektivets.medstämmer

skjutvapenoch överlåtelseinnehav2.6 Förvärv, av

Vårt förslag:
ochmedlemsstatibosattEn är somannanensomperson-

skjutvapenförvärvaSverige härtillstånd isöker ettatt ur
tillståndspliktigtskallskjutvapenkategori dvs.B ett varasom

villkor försedvanligaskall,vapendirektivet utöverenligt
sökandenmyndighet i denvederbörligvisatillståndet, statatt

medgivande.sittbosattär gett
tillstånd ioch sökeri SverigebosattEn är ensomsomperson-

skjutvapendär förvärvamedlemsstaterEG:s ettatt uravannan
medgivande tillfå polismyndighetenskunnakategori skallB

börmedgivande skallprövningenViddetta. ges sammaav om
tillståndsärendei vanligtgällabedömningsgrunder ettsom

sådant med-i Sverige. Ettskjutvapnetinnehavrörande av
inneha itillståndförenas medkunnagivande bör vapnetattett

Sverige.
här imedlemsstatbosatt iOm är annanenperson somen-

dvs. skjut-kategori Cskjutvapenlandet förvärvar ettett ur
vapendirektivetanmälningspliktigt enligtskall varavapen som

förvärvaren bosatti den därvederbörlig myndighet ärskall stat
underrättas

.
Rikspolisstyrel-meddelande tillsändaPolismyndigheten skall-

med-vidarebefordras till andraskallbeslutsådana somomsen
i direktivetför denRikspolisstyrelsen skalllemsstater. svara

underrättelseskyldigheten.stadgade

Vapendirektivet

styckena baraförsta och andraartikel 5skall enligtMedlemsstater ge
kategoriernahör tillskjutvapenoch innehaförvärvatillstånd att som

Åldersgränsen integällerår.fyllt 18 närtill denochC DB, som
skjutvapentävling. Vad gällerjakt elleranvändas tillskall urvapnet

ochhave good causegiltliga skälsökanden haskallkategori B
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för ordning ochför sig själv eller allmänfarainteförutsättas utgöra en
tredje stycket återkallasfår enligt artikel 5Tillståndetsäkerhet. om

uppfylld.inte längreförutsättningarnasistnämnda ärnågon deav
i artikel 9behandlas nedanöverlåtelserTillfälliga

.

vapenregleringensvenskaDen

itillstånd inneha skjutvapenfrågorsvensk reglerasI rätt attom
förstavapenförordningen. Enligt 9 §ochi vapenlagenhuvudsakligen

får enskildoch §§vapenlagen 2 kap. 3 4styckenaoch andra en
skjutvapen han behöverinnehatillståndmeddelas att omperson

särskiltsamlarvärde ellerprydnadsvärde,harOm vapnetvapnet.
får inteockså Vapnet dåsökanden får tillståndaffektionsvärde för ges.

det kanTillstånd får meddelas endastskjutning.användas för antasom
missbrukas.inte kommer attvapnetatt

gällerde särskilda tillståndskravvapenförordningen§I 5 somanges
vad gäller sökandensför skjutning, bl.a.skjutvapeninnehavför av

målskjutnings-tillstånd innehavillkor kanUnder vissaålder. att annat
luft-,helautomatiskt eller kolsyre-,enhandsvapen,än vapenvapen

övrigt skall sökandenunder 18 år. Idenfjädervapeneller ärsomges
vapentillstånd.för fåfyllt 18 årha att

ändamål skjutning stadgasförskjutvapeninnehav änFör annatav
vapenlagstift-råd tillföreskrifter och allmännaRikspolisstyrelsensi

ålder,uppnått straffmyndigendast den551-3RPS FSningen att som
övrigt saknastillstånd inneha skjutvapen. Ifåfyllt år, bördvs. 15 att

vid svensktdärför ifrågasättaskanåldersgräns. Detregler ettomom
medvapenförordningen bör kompletterasEG-medlemskap en

år för få tillståndskall ha fyllt 18sökandenbestämmelse attattattom
affektionsvärde förprydnads- ellersamlar-,skjutvapen medinneha

inledning framgårvapendirektivetsskjutning. Avändamål änannat
gäller sådana förvärv ellerdirektivet inteemellertid nämnts attsom

bl.a.med nationell ochförenliga rättinnehav är somvapen somav
god-och harsigsamlare ägnar statenssomvapensomavser

skjutvapentillstånd innehaverksamhet. Ettkännande för sin att ett
inteaffektionsvärde innebärprydnads- ellersamlar-,med att vapnet

innebär också innehavarensskjutning. Detförfår användas att
meningoch enligt vårgodkändmedbefattning är statenvapnet av

ingenområde. Därför skulleutanför vapendirektivetsfallersåledes
hänseende behövas.vapenregleringen i dettaändring av

itillstånd inneha skjutvapen finnsåterkallelseReglerna attavom
sådant tillstånd får återkallas§. Ettvapenlagen 6 kap. 1 när29 §

bl.a. innefattar detfinns, vilketför det inte längreförutsättningarna att
olämplig innehatillståndshavarenvisats är vapnet.attatt
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vapendirektivetsreglernasvenskasåledes defyllerdelardessaI
krav.

Vapendirektivet

förbjudastycket intefjärdeartikel 5får enligtMedlernsstater personer
iförvärvatsinnehaterritorierderasinom ettbosatta att ensomvapen

förvärvförbjuderde intemedlemsstat, samma vapenavomannan
territorium.sittinom eget

vapenregleringensvenskaDen

denna deldirektivets krav ireglersvenska närmastDe motsvararsom
innebär§§. Dessaoch 122 kap. llvapenlagen§§14 och 15finns i

i landetföra inför fåställskravprincip vapneti att somatt samma
intebestämmelsergällandemedSåledes kandet här.innehafåför att

grundenpå denolagligt enbartvapeninnehav att vapnetett vara
land.iförvärvats annatett

Även vapendirektivet.förenlig medvapenlagendeli denna är

Vapendirektivet

åtgärderlämpligavidta allaartikel 6enligtskallMedlemsstaterna
ochsådanainnehavförvärv ochförbjudaåtgärder för att vapenav

emellertidTillstånd fårkategori A.hör tillammunitionsådan gessom
ordningallmänstriderdet intespecial casesfallsärskilda moti om

och säkerhet.

vapenregleringenDen svenska

ammunitionoch ärdessainnehavochFörvärv typer vapenavav
tillståndsprövningföremål förvapenregleringvårenligt typ avsamma
inneha helautoma-Tillståndövrigt.ammunition ioch attvapensom

signalvapen får dockellerenhandsvapenellertiskt start-utomvapen
meddelas endast§2 kap. 6vapenlagenstyckettredjeenligt 9 § om

synnerliga skäl.finnsdet
och 6 §§reglerna i 5aenligtbehovsprövningochkunskaps-En

kategoritillhörig-skjutvapnetssåledesvapenförordningen görs oavsett
helautomatisktellerkulsprutepistol utomhet. För annat vapen

kanfyllt 20 år. Undantagskall hasökandenkrävsenhandsvapen att
ordinarieskallskäl. Sökandensärskildafinnsdetgöras varaom

driftvärnet eller aktivellerallmärma hemvärnetdetinomhemvärnsman
befälsutbildning ellerfrivilligförföreningskytteförening,medlem i

Tillståndautomatskyttemärke i guld.haorganisationmotsvarande samt
sintjänst eller föri sinsökanden behöverocksåkan vapnetomges
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för bibehålla ellertjänstevapnetbehövertjänst än attett annat vapen
inneha visstfår tillståndskjutskicklighet. Denutveckla sin ettattsom

ammunition tillinnehafår även vapnet.vapen
fyller enligtvapenförordningenochi vapenlagenBestämmelserna
förvärv ochåtgärder förhindratillräckligavår mening väl kravet att

till kategori A.ammunition hörochinnehav somvapenav

Vapendirektivet

inte förvärvas ellerkategori Bfår skjutvapenartikel 7Enligt ur
tillstånd. Tillstånddeni medlemsstatinnehas attstatensutanen

medgivandeföregåendefår intesådana skjutvapenförvärva utanges
Den medlemsstatförvärvaren bosattmedlemsstatfrån den är som

tillståndi skall underrättasbosattinnehavaren är getts attattom
förvärv ochTillstånd avseendekategori B.inneha skjutvapen ur

beslut.får iskjutvapeninnehav gemensamtettgesav

vapenregleringensvenskaDen

förvärvas eller innehaskategori, intefår,Skjutvapen utanoavsett
någoti förhållande tillför närvarande inteSverige. finnstillstånd i Det

från denmedgivandeliknande denland bestämmelsefrämmande atten
föreligga innanbosatt i skalltillståndssökandeden ärstat som

enligtemellertidjämförelse kanvapentillstånd Som nämnas attges.
kontrolljuni 1978den 28konventioneneuropeiskaden avomav

skjutvapen deninförskaffande och innehavenskilda avpersoners
Sverige har anslutit sig,till vilkenvapenkonventionen,europeiska

förhållande till de länderunderrättelseskyldighet iföreligger somen
lånarstöd vapenlagennågon medkonventionen. Näranslutit sig till av

konventionsanslutenbosatt itillskjutvapen ärettut som enen person
Rikspolisstyrelsenvapenförordningenenligt 59§såledesskallstat

Samma regelmyndighet i dentill behörigunderrättelsesända staten.
skjutvapen för personligt brukmedförfrån Sverigegäller då någon ett

iskallkonventionsstat vistelsen där äntill trevara meromen annan
Danmark,till konventionenanslutit sigde länder ärmånader. Av som

och PortugalLuxemburg, NederländernaItalien, ävenTyskland,
i EG.medlemmar

uppfylla vapendirektivets kravväljas förlösningar kanOlika attatt
innansökanden bosatt iföreligga från denskall ärmedgivande stat

alla kategorierför förvärvtänkbarvapentillstånd En är att avavges.
förskulle dåmedgivande. Undantagsådantkräva görasskjutvapen

i den där sökandentillståndspliktigainte årskjutvapen är statsom
ifördelen enhetlighetreglering har å sidansådanEnbosatt. avena

därför kanske enklareoch kanolika skjutvapenbehandlingen varaav
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Å onödigvissmedför densidanandramotivera.ochhanterabåde att
Därför börvåra förslag.iundvikaförsökti övrigtvibyråkrati vilket

ellerregeringenEG-medlemskap,svensktvidmening,vårenligt ett
med iföreskrifteri ställetregeringen bestämmermyndighetden ge
med-ibosattOminnehåll.följandehuvudsak annanenpersonen

skjutvapenförvärvahärtillståndsöker ettSverigei urattlemsstat
tillståndet, krävasförvillkorsedvanliga attskallkategori B, utöver

vederbörandefrånmedgivandeföregåendebevisinsökanden omger
Föreskriften omfattastillståndsmyndigheten.tilldenimyndighet staten

2 §kap.vapenlagen 1148 §bemyndigandet iav
tillståndsökerSverigeibosattfallet,detFör attmotsatta personen

skjutvapenförvärvamedlemsstaterEG:s ettatt uri avannanen
bestämmerregeringenmyndighetdenellerregeringenbörkategori B

vidförfaringssättochförvillkorföreskrifterbemyndigas omge
egenskapi sinbörPolismyndighetenförvärvet.medgivande avav

myndighet prövardenvapenärendenitillståndsmyndighet somvara
gällabörbedömningsgrunderSammaskallmedgivandefrågor ges.om

rörandetillståndsärendevanligtiprövningsådan ettvid somen
Sverige.iskjutvapnetinnehav av

förvärvahär fårbosattsidasvenskfrånmedgivande attEtt personen
för sigi ochkanmedlemsstaterEG:siskjutvapenett annan aven

Därvid börSverige.iinnehatillstånd vapnetmedförenas attett
kulturochi djurlivskillnaderregionalauppmärksammasemellertid att

behovbeaktansvärdaha ettkansökandemedföra avkan att ansesen
medlemsstativillebrådvisstjaktförskjutvapen annanent.ex.

behovSverige ochijagasfårfråga inte attivillebrådetunder det att
situation börsådanIföreligger här.intesåledesden grunden en

medlemsstatenandrai denskjutvapnetförvärvamedgivande attges
Sverige.det iinnehatillståndinte attmen

medlemsstatiskjutvapenförvärvamedgivandeOm annanatt enett
tillståndetSverige böriskjutvapnetinnehatillståndmedförenas attett

polismyndighetentillanmälerinnehavarenvillkoretmedförenas att
myndighetdenellerRegeringenSverige.tillinförsnär vapnet

förfarandet.föreskrifterbör närmarebestämmerregeringen omge
myndighetervilkaellerföreslå vilkenuppdragvårtingår i attDet

uppgiftsskyldighetenstadgadedirektivetden iförskall svarasom
medlemsstatdenartikel skallförevarandeEnligtandra stater.gentemot

innehatillståndsådan etti attbosatt statannanenpersonengersom
Vi harbeslutet.denunderrättakategori B statenskjutvapen omur

medsambandDanmark. Iiråderordningföreslå denövervägt att som
innehamedlemsstatibosatt attdentillstånd är annanenatt somges

underrättelsepolismyndighetendanskadensänder omskjutvapen
Motsvarandei denmyndighetenberördatill den staten.direktbeslutet
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ordning råder i Frankrike och Italien. Enligt vår uppfattning är
emellertid den ändamålsenliga ordningen för polismyndig-mest attoss
heten i stället sänder meddelande beslutet till Rikspolisstyrelsen,om

får till uppgift för uppgiftsskyldigheten fullgörs.att attsom svara
Därmed skulle sådan uppgiftsskyldighet i civila vapenärenden som
grundar sig på folkrättsliga förpliktelser samlad på myndighet.vara en
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör därför ge
föreskrifter med innehåll.nämnt Det bör kunna skenyss utan
bemyndigande lag se RF 13.genom

Vapendirektivet

Enligt artikel 8 skall innehav i medlemsstat skjutvapenen av ur
kategori C anmälas till myndigheterna i den ankommerDet påstaten.

medlemsstat till alla sådana anmäls på före-att attenvar se vapen
skrivet inom år från detsätt artikeln införlivats i den nationellaett att
rättsordningen.

Varje överlåtelse skjutvapen kategori C skall anmälas tillav ur
myndigheterna i den medlemsstat där transaktionen äger rum.
Anmälan skall innehålla de uppgifter krävs för ochatt vapnetsom
förvärvaren skall kunna identifieras. Om skjutvapnet överlåtits till en

bosatt iär medlemsstat så skall den under-person som statenen annan
händelsen båderättas transaktionsstaten och förvärvaren.om av av

medlemsstatEn förbjuder eller kräver tillstånd för förvärv ellersom
innehav skjutvapen kategori B, C eller D inom sitt territoriumav ur
skall underrätta de andra medlemsstaterna detta. Dessa skall föraom
in upplysning förbudet eller tillståndsplikten i de skjutvapenpassen om

utfärdas för ifrågavarande slag.som vapen av

Den svenska vapenregleringen

Alla skjutvapen omfattas tillståndsplikten i vapenlagen. Vapendirek-av
tivets minimikrav anmälningsskyldighet för innehav vissa skjut-av

därigenom uppfyllt.ärvapen
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör före-

skriva hur det skall till då medlemsstat skall underrättasen annan
bosatt där har förvärvat skjutvapen kategoriatt Cettom en person ur

i Sverige. Det bör anförts kunna ske bemyndigandeutansom nyss
lag se RF 8:13. Föreskriften bör innebära den tillstånds-genom att

givande myndigheten, på detsätt gäller skjutvapennärsamma som ur
kategori skallB, underrätta Rikspolisstyrelsen beslutet så attom
Rikspolisstyrelsen därefter kan fullgöra uppgiftsskyldigheten. I
vapendirektivet inte bara den medlemsstat förvärvet skett iattanges

förvärvaren själv skalläven underrätta denutan andra staten om
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underrättelseskyl-totaladenbörförfarandetförenklaFörförvärvet. att
iRikspolisstyrelsen ettfullgöraskunnapraktikenidigheten av

sammanhang.
medlemskapsvensktvidbörmedlemsstaterna ettövrigaDe

Sverigedet ikrav,Vapendirektivets attmedenligheti omunderrättas,
kategoriernaskjutvapeninnehavochförvärvtillstånd för urkrävs av

skjutvapnen.effektbegränsadedeförundantagvissamedoch DCB,

Vapendirektivet

Bkategori A,skjutvapenmedlemsstatiöverlämnande urFör aven
artikelenligtkrävsi denbosattinte är statentillCeller sompersonen

förvärvaren6artiklarnai attredan nämntsvadförutom som -
artikel 11 seibeskrivenprocedurenmedenlighettillstånd ifått

Alternativtbosatt.där han ärtill densigmed statvapnetnedan att ta
intygarförvärvsstatentillanmälanskriftligiförvärvarenkrävs att en

medlemsstateni denskjutvapnetinnehaavsiktsinmotiverar attoch
innehaförreglermedlemsstatens attdenuppfyllerhanoch att

i fråga.skjutvapnet
skjutvapenöverlämnandentillfälligamedgefår avMedlemsstaterna

bestämmelser.medenligheti egna

vapenregleringensvenskaDen

harden rätttillöverlåtasbaravapenlagenenligtfår somSkjutvapen
vapenlagen 26 §framgårSverige. Detifrågaiinneha avvapnetatt

Överlåtaren måstestraffsanktionerad.Bestämmelsen är§.kap. 9
innehavapenlagentillstånd enligt attharförvärvarenkontrollera att

innebärkravVapendirektivets attöverlåtelsenskjuvapendet avser.
ibosattnågontill ärskjutvapenöverlåtelse envidÖverlåtaren somav

förvärvarensigförhöramåstedessutom avsermedlemsstat omannan
ÖverlåtarenmåstefalletsåOmhemlandet. ärtillsigmed vapnetatt ta

fårDetför detta.finns atttillstånd antas vapen-kontrollera attäven
förvärvs-barainteinnehållaibland kommerfalldessa atttillståndet i

procedurenmedenlighetiförflyttningsbeslutocksåtillstånd ettutan
medlemsstatfrån denbeslutbörfallartikel 11. I ettibeskriven annat

infört ifallförekommandei ettföreligga,till pass.flyttasskallvapnet
intressei förvärvarensliggaförutsättasförhållandenallaunderfårDet

därförkommeruppfattningvårEnligttillståndsbevis.sinavisaatt
försvårigheterbeaktansvärdanågramedföraintekravdetta attnya

bosattnågon ärtillskjutvapenöverlåtaskall somettden som
vårenligtomfattasÖverlåtarenförskyldighetDennautomlands.

därförvapenlageni ärändringNågonlydelse.lagrummetsmening av
påkallad.inte
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Vapendirektivet

Bestämmelserna för förvärv och innehav ammunition skall enligtav
artikel 10 de för innehav devara skjutvapensamma som av som
ammunitionen avseddär för.

Vid våra samtal med företrädare för EG-kommissionen haren det
framkommit artikeln i vissaatt medlemsstater tolkats så att separata
tillståndsbeslut skulle erfordras för ammunitionsförvärv. De flesta

har emellertidstaterna regler innebär den får innehaattsom som ett
skjutvapen särskilt tillstånd fårutan förvärva ammunition till vapnet.
Därför kan artikeln vid uppföljning direktivet kommaen av att
formuleras så dess innebörd bliratt tydligare.om

Den svenska vapenregleringen

Bestämmelserna för innehav och införsel ammunition liksom handelav
med sådan överensstämmer i huvudsak med motsvarande regler för
skjutvapen. Den får inneha skjutvapen fårsom ett också inneha
ammunition till Det framgårvapnet. 5 och 12 §§ vapenlagen 2av
kap. 1 och 8 §§.

Den svenska vapenregleringen i denna del uppfyller således
vapendirektivets krav.

2.7 Förflyttning skjutvapen mellanav

medlemsländerna

Vårt förslag:
Tillstånd skall huvudregel krävas för förasom skjut-att-

till Sverige.vapen
Medborgare i EG:s medlemsstater får föra in skjutvapen till-

Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling. Vapnen
skall införda i europeiskt skjutvapenpassettvara och inbjudan
till jakten eller tävlingen skall kunna förevisas. För att en
tillfredsställande kontroll över och ammunition skallvapen
kunna upprätthållas skall uppgifter lämnas bl.a. ochvapnetom

den inresandes adress under vistelsenom i Sverige.
Beslut utförsel skjutvapen skall kunna utfärdasom förav även-

för personligt bruk tillståndsfrittvapen fårsom föras ut ur
landet. Detta för möjliggöra förflyttningatt skjutvapenen ettav
från Sverige till sådan medlemsstat i EG tillåteren införselsom

efter beslut endast denav vapen lämnar.statav vapnet
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Vapendirektivet

förflyttasoch 12artiklar 11vapendirektivetsenligtfårSkjutvapen
procedurer.alternativatvåenligtmedlemsstaternamellan

skjutvapenfårartikel 11iföreskrivsprocedurdenEnligt som
medlemsstatdengodkännandeeftermedlemsstatermellanförflyttas av

postorderleveranser.i frågagäller ävenfinns. Dettadär omvapnet
förflyttningsupp-uppgifterskallskjutvapnetförflyttningenFöre av

angåendefinnsdärmedlemsstattill den vapnetgifter lämnas

skjutvapnetförvärvarenochöverlåtarenoch adress ava namn
fallförekommande ägaren,ieller

till,skalladress transporterasdenb vapnetsom

skallskjutvapen transporteras,antaletc som

angivelseochidentifieringmöjliggör vapnetuppgifter end avsom
konventionenmedenlighetikontrolleratsskjutvapnet avattom

kontrollmärkningerkännandeömsesidigt1969juli avden 1 avom
Reciprocalthe1969of JulyConvention 1handeldvapen on

Small Arms,ProofmarksofRecognition on

ochtransportsättet,e
avslutande.beräknatochpåbörjandeförf dag transportens

förflyttasskjutvapnetinte lämnast behöverochPunkterna e om
vapenhandlare.mellan

konventionen.nämndadundertill denanslutit siginteSverige har
innebäravapenutredningårs1987enligtskulleanslutning om-En

motiveradebedömdesintedelSverigesföråtagandenfattande som
kännedomvårkommit tillharoch 240. Inget2391989:44SOU s.

helleringår intebedömning. Detdennaifrågasättaskäl att nugersom
fråga.dennauppdrag omprövavårti att

vilketundersöka sättprövningvid sinskallMedlemsstaten
säkerheten.beaktasärskiltochförflyttasskallskjutvapnet

skallskjutvapenförflyttninggodkännermedlemsstatNär avenen
och följaförflyttningsuppgifternainnehållabeslutetutfärdadedet

avsnitt 2.4,ikan, nänmtsBeslutetdestinationsorten.till somvapnet
för med-visaspå begäranskallochskjutvapenpassetiinföras

myndigheter.lemsstaternas
föreskyldighetenfrånvapenhandlareundanta attkanmedlemsstatEn

tillståndsöka attskjutvapenförflyttninginbördesvarje genomav
sådantgiltlighet. Ettårshögsttillstånd medgenerellt treutfärda ett

begäranochdestinationsortentillskjutvapenrespektiveföljaskall
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visas för medlemsstaternas myndigheter. Det kan helstnär som
ogiltligförklaras eller upphävas. Senast vid tidpunkten för förflytt-
ningen skall vapenhandlaren lämna förflyttningsuppgifterna till den
behöriga myndigheten i den medlemsstat lämnar. Dennavapnet
undantagsregel gäller inte krigsvapen, vilka tidigare nämnts, ärsom
undantagna från direktivets tillämpningsområde.

Varje medlemsstat skall tillhandahålla de övriga medlemsstaterna en
förteckning vilka skjutvapenöver får föras in i landet desssom utan
föregående medgivande. Uppgifterna från förteckningen skall, som
framgått i avsnitt 2.4, föras in i skjutvapenpasset. Förteckningen skall
tillställas sådana vapenhandlare fått generellt förflyttningstill-ettsom
stånd.

Den andra alternativa proceduren följande.är För skjutvapenatt
skall få medföras under två eller flera medlemsstateren resa genom

tillstånd enligt artikel 11 krävsutan enligt proceduren beskriven i
artikel 12 huvudregel godkännande från respektive medlemsstat.som
Sådana godkännanden kan för eller flera och förges en resor en
maximitid år. Perioden kan förlängas.ett Beslutet god-om om
kännande skall föras in på det europeiska skjutvapenpasset skallsom
medföras och på begäran visas för medlemsstaternasresan upp
myndigheter.

Kravet godkännande från berörda medlemsstater gäller enligt en
undantagsregel, också framgår artikel 12, inte för jägare påsom av

till jaktväg det gäller skjutvapennär kategorierna C och D elleren ur
för tävlingsskyttar på till tävlingväg det gällernär C och D. Ien
dessa fall får eller flera skjutvapen med de införda itas ären ettom
skjutvapenpass och skälet för kan styrkas, lämpligenom resan genom
inbjudan. Detta undantag gäller dock inte för till medlemsstatresor en

förbjuder eller kräver tillstånd för förvärv eller innehavsom vapnetav
i fråga. Anteckning sådant förbud eller tillstândskravett skall,om som
redan i enlighetnämnts, med artikel 8 införd i passet.vara

Genom avtal ömsesidigt erkännande nationella dokument fårom av
två eller flera medlemsstater införa smidigare förett medsystem resor
skjutvapen inom deras territorier det beskrivsän i artikel 12.som

I detta sammanhang kan nämnas varje medlemsstat enligtatt artikel
13 skall överlämna all tillgänglig relevant information rörande en

överflyttning skjutvapen till denpermanent medlemsstatav tarsom
emot vapnet.

All sådan information förvärv och innehav skjutvapenom av som
rör inte bosatta i landetär och medlemsstatpersoner fårsom som en

förfarandena föreskrivna i artiklarna 8 ochgenom 1l skall
vidarebefordras till övriga berörda medlemsstater destinationsland och
transiteringsland vid den tidpunkt då förflyttningensenast vapnetav
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för det i vapendirek-anordnaskallMedlemsstaternasker. systemett
varandra och EG-och upplysainformationutbytetföreskrivnativet av

för inforrnationsut-myndighetervilkakommissionen ansvararsomom
formella förfarandena.deoch förbytet

skjutvapenangående införandevapenregleringensvenskaDen av
Sverigetillammunitionoch

föroch 12 §§ krävskap. 11vapenlagen 2§§Enligt 14 och 15
förutsättningarSverigetillin skjutvapenföratillstånd attatt samma

Införseltillstånduppfyllda.skjutvapnenför innehav ärgäller avsom
stödförts hit medegendomdeninnehaendast rätt att avsomger

iändamåloch för detbegränsade tiddenundertillståndet som anges
egendomen förs införutsättningunderTillståndet gällertillståndet. att

viss tid.inom
kap.§ vapenlagen 2får enligt 16ammunitionellerSkjutvapen

enskildain till Sverigetillstånd förassärskilt13 § utan personerav
för bruk.sådan egendominnehaSverige harde i rätt egetattom

fastintenorska medborgare,eller ärfinskadanska,Svenska, som
medtävlingsskjutvapenjakt- ellerfår föra inSverige,bosatta i

till SverigeFinland eller NorgeDanmark,frånammunitiontillhörande
ochi Sverige. Vapneteller tävlingvid jaktanvändningför tillfällig

i Sverigetillstånd innehasfalli sådantammunitionen får utanett av
från dagenmånaderunder högstegendomenfört inden har tresom

undantagomfattas inte dettamedborgareIsländskainförandet.för av
nedanstående referatiNordentillståndsplikten. Närfrån nämns av

Island.ingår inteförarbeten
16 meddelas2 kap. §§ vapenlagenfår enligt 20Vapenhandlare

handelstill-omfattassådana skjutvapenföra intillstånd att avsom
Sverige.ståndet till

bestämmelservapenförordningenenligt 22 §huvudsak skallI samma
tillämpligaammunition iellerskjutvapenför innehavgäller avsom

ammunition tillellerinförande skjutvapenförgälladelar även av
skallammunitionellertillståndsansökanSverige. Om somvapenavser

sökandenlandet så fårtävling här ivid jakt ellertillfälligtanvändas
utbildningochpå skjutskicklighetkrav ärföreskrivnavisa att

intyg från denföreliggerbehovuppfyllda och vapnetatt genomav
tävlingen.ellerordnar jaktensom

råd till vapenlag-föreskrifter och allmännaRikspolisstyrelsensEnligt
då ansökanliberaltillståndsgivningenskallstiftningen avservara

exempelvis jaktändamål,Sverige för styrktibrukkortvarigt vapenav
uppgifterinfordrabör dockTillståndsmyndigheternatävling.eller om
från denexempelvisvapeninnehav,kvalifikationer försökandens som
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anordnar jakten eller tävlingen. I övriga fall bör dock en noggrannare
utredning sökandensgöras personliga förhållanden och behovom att
få föra in och ammunition. Danska, finska ellervapen norska
medborgare vill föra in skjutvapen till Sverige för jakt ellersom
tävling måste styrka sin inneharätt i utförsellandet.att I övrigtvapnet
krävs endast de lämnar in skriftligatt deklaration till tullmyndig-en
heten införselorten angående i fråga. RPS FS 1992:2vapnet FAP
551-3.

Således det enbartär nordiska medborgare islänningarutom som- -
för närvarande och för vissa begränsade ändamål, jakt och tävling, får
föra in skjutvapen till Sverige deras lämplighetutan ochatt behov av
skjutvapnet enligtprövats svensk vapenlagstiftning och svenskaav
myndigheter. Detta förenklade förfarande infördes år 1955 prop.
1955:37, ILU 1955:14, rskr. 1955:117. I anslutning till frågan om
såkerhetskravet kunde lägga hinder i förvägen lättnader i detanses
nordiska framhöllumgänget departementschefen de nordiskaatt
länderna Sverige, Damnark, Finland och Norge hade i stort sett

bestämmelser licenstvång för inneharåttsamma skjutvapen ochom att
grundregel i förslagetatt licens från hemlandsmyndighetenen attvar

skulle företes vid in- och utförseln. Eftersom fordringarna för licens
torde ungefär desamma i alla nordiska länder detvara rimligtsyntes

i varje land godtog licensatt hade beviljats iman något deen som av
andra länderna 62.s.

I samband med vapenlagens tillkomst behandlades förslag frånett
Generaltullstyrelsen denna möjlighet till licensfriatt in- och utförsel
i vissa fall för nordiska medborgare skulle utvidgas till omfatta allaatt
resande prop. 1973:166, JuU33, rskr. 300. Departementschefen
anförde därvid den aktuella särregleringenatt kunnat genomföras tack

vapenlagstiftningen i deatt nordiska ländernavare tämligenär
likformig frågor inneharättatt i mångamen att andraom vapen
länder kommit lösas med utgångspunktatt i synsätt heltett ärsom
annorlunda detän ligger till grund för ifrågavarande nordiskasom
lagstiftning. Således anfördes det fortfarande fannsatt gott om
exempel några direktastater restriktionerutan med avseende på den
enskildes möjligheter förvärva skjutvapenatt skilda slag. Medav
hänsyn härtill fann departementschefen det då inte tillrådligt eftergeatt
kravet på individuell prövning utomnordiska medborgares rättav att
införa och inneha och ammunition i riket s. 120.vapen

Enligt vår uppfattning skulle den restriktiva hållning departements-
chefen tagit i lagstiftningsärendena i väsentlig omfattningovan
fortfarande tills vidare kunna påkallad. Den lägstaanses gemensamma
standard på vapenregleringen vapendirektivet innebär bl.a.som anger

skjutvapen kategorierna Catt och D till skillnad från kategoriernaur
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tillståndsprövning äninnehasochförvärvaskan utanoch BA annan
Åldersgränsen gäller inteuppnådd.skallår18åldersgränsen varaatt

villinnebär taäventävling. Detochjakt att person somvid enom
visarSverigetillskjutvapentillståndspliktigtsådantin upp enmed ett

ifinns införtfrågaiochtävlingellerjakttill vapnetinbjudan att
tillfreds-detredanvisar inteså ettskjutvapenpass,resenärens

och allmännakunskaps-deuppfyllerställande sätt att personen
Sverige.iskjutvapenhandhaförgällerlämplighetskrav attsom

tävlingsskyttarochjägareförundantagVapendirektivets avser som
eller kräverförbjudermedlemsstatertillinte somsagts resornyss

detSåledes finnsi fråga.innehavellerförvärvför vapnettillstånd av
tävlings-ochtillåta jägarekravgrundatdirektivetpånågot attinte

svenskfråntillståndSverigetillsinamed sig utanskyttar att ta vapen
Fråganskjutvapenpass. ärförevisandeeftermyndighet ettavmen

Romfördragetiartikel 7medförenligtskulledetemellertid varaom
till Sverigeskjutvapenmed sinatillståndsfrittnordbortillåta taattatt

vidmakthöllstillståndskravet motsamtidigttävlingochjaktför som
medlemsstaterna.Övrigai debosattapersoner

grundasdiskrimineringförbjudsRomfördragetiartikel 7 somI
principer ochgrundläggandefördragetstillFörbudet hörnationalitet.

kompletterastillämpningsområde. Detdesshela mergäller inom av
angåendeområdensärskildapåbestämmelser t.ex.utformadeprecist

frittetableringsfrihet, rätten presterarörlighet, attfriaarbetskraftens
speciellaSådanadiskriminering.ñskalochkapitalrörelserfriatjänster,
inte fårvadreglerinnehållakan närmarebestämmelser somom

anvisningarmotsatsvisocksåkansärbehandlingmedföra omgemen
särbehandling.legitimerarvad som

medlemsstatitävlingjakt ellertillskjutvapenmedföraAtt annanen
förflyttningicke-kommersielluppfattningvårenligt avkan ensomses

RomfördragetiTjänster är ettmedlemsstater.mellan upp-varaen
tjänstdefinierasartikel 60vidd. Imed somsamlingsbegrepp enstor

faller ininteochersättningutförsnormaltprestation mot somsomen
ellerrörlighet förfribestämmelsernaunder personervaror,om

industriellverksamhettjänsterSärskiltkapital. nämns avavsersom
vårDetfria yrken.hantverk eller ärinomochkommersielleller natur

kommaalternativt kantävlingoch atti jaktdeltagandeuppfattning att
Dessabegreppet.tolkningrymligvidtjänstbedömas avensom

och kansina utövaresärskild kompetensbådakräververksamheter av
detdärförpåminnerDeekonomiskersättningföranleda natur.av

Antingenyrken.friaochhantverkinomtjänsterviset t.ex.om
medlemsstatitävlingellerför jaktmedtagandet annanett envapenav

ledellerförflyttningicke-kommersiell ettvapnet somavensomses
Romfördragetsinomverksamhetenså fallertjänsteutövningi en
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tillämpningsområde.
icke-diskriminering har direkt effekt i medlemsstaterna.Reglerna om

direktiv.således inte införas utfärdandebehöverDe t.ex.genom av
âr 1974 två prejudikatslogs fast EG-domstolenDetta somgenomav

Rättsfallet fall 274 1974 ECRgäller tjänster. Reyners Reynersbåde
holländsk medborgare doktor i juridik ochgällde631 en som var

utbildad i Belgien. vägrades inträde i detoch Hanfödd, uppvuxen
advokatsamfundet eftersom inte belgisk medborgare.hanbelgiska var

uppfattning och fann den enskildeDomstolen hade att attannanen
direkt grundval Romför-i medlemsstatmedborgaren annan aven

rättsfallet Binsbergentill nationell behandling. Ihadedraget rätt van
Binsbergen 1974 ECR 1299 vägrades holländskfall 3374 envan

uppträda inför holländsk domstoli Belgienadvokat bosatt att en
Hollandenligt holländsk lag enbart ombud med hemvist ieftersom

fanninför Domstolen hemvistkravet stredframträdafick rätta. att mot
Angående artikel och rättsfallen jämför Bernitz, EG-Romfördraget. 7

och Pålsson, Quitzow, EG-rätten,grunder, 1992, 74 75,rättens s. ny
1993, 84 86 och Steiner, Textbook EECrättskälla i Sverige, s. on-

188.law, 1990, s.
nationell likabehandling innebär regler börpåKravet att samma

bosatta inom EG och vill tillfälligt föra intillämpas sompersoner
Sverige för jakt eller tävling, dessatillskjutvapen oavsett personerom

medborgare eller inte.nordiskaär
generellt tillämpa de allmänna reglerna förförsta möjlighetEn är att
ammunition till Sverige och därvid påinförsel skjutvapen eller attav

författningssamlingi Rikspolisstyrelsen tillämpasådant sätt som anges
tillfälliga vistelser förliberalt det fråga här i landetreglerna när är om

Med sådan lösning skulle skjutvapenpasset endasteller tävling.jakt en
bevisnationella vapenlicenserna hemlandslicensdeersätta attsom

fråga finns.för ivapnen
sammanhanget finnas skäl uppmärksammakan i det härDet att att

fråga frånjanuari 1993 ställts 93C 19556 Europa-det den 6 en
kommissionen angående Storbritanniens införlivandetillparlamentet

januari ändrades den brittiskavapendirektivet. Den 1 1993av
så jägare tävlingsskyttar frånvapenlagstiftningen ochatt som en annan

måstemed sina skjutvapen vid besök i Storbritannienmedlemsstat tar
permit.både skjutvapenpass och visitors Mot-ettpresentera ett

visabesökare från icke-medlemsstater behöver bara detsvarande
Frågeställaren det självklaradokumentet. pekarsistnämnda att

många olika nationellasyftet med skjutvapenpasset är ersättaatt
enhetligt, dvs. det europeiska skjutvapenpassetdokument med ett som

fri för jägare ochbåde allmän säkerhet och rörlighetsäkerställer
fortsätta tillämpa medinom EG. Genomtävlingsskyttar att systemet
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Storbritanienfrån EG-staterpå besökare andrapermit görvisitors
friameningslöst, motarbetar denfrågeställaren skjutvapenpassetenligt

direktainom EG. Dendiskriminerar medborgareochrörligheten
brittiska regleringendendenkommissionenfrågan till är attanserom

i allmänhet.syfte och fördragenvapendirektivetsmedöverensstämmer
därvid anförtfrågan ochmaj 1993 besvarathar den 11Kommissionen

underrättatdecember 1992 harden 21Storbritanniensedanatt
vidtagits föråtgärdervilkakommissionen att anpassasomom

kommissionen fördirektivet så granskartillvapenlagstiftningen
med EG-rätten. Detta gälleröverensstämmelseåtgärdernasnärvarande

EGT C 19593,visitors permit.medsärskilt ordningen nr
19.7.93

likformade nordiskautgå från den tämligenalternativandraEtt är att
medlemsstatermedborgare i andraSådanavapenlagstiftningen. som

huvudregel ställer förviuppfyller de kravdekan visa att uppsom
tillstånd medSverige skullevapentillstånd i rätt att utan ta vapenges
tävling.vid eller Kompetensentillfälligt bruk jaktriket förin till
myndighet i sambandstyrkas för behörigfall kunnaskulle i sådana

vapentillstånd frånföreteende bevismed inresan t.ex. avgenom
emellertid vissa svårigheter medFinland. ViDanmark ellerNorge, ser

otillåten nationellsannoliktdragdenna lösning, att utant.ex. av
bedömning kompetens-förställadiskriminering av omupp normer

Vi bortser därför tillsfallen godtagbar.nivån de individuellai är
lösning.vidare från denna

för nordiska medborgare såutvidga undantagettredjeEtt sätt är att
medlemsstater. Vi förutsättermedborgare i EG:sdet omfattar attatt

enligt vårt förstai liberal anda skulleden prövning görassom
bjudits in till jaktde flestaskulle leda tillalternativ att personer som

vapentillstånd och inbjudankunde förevisa bådeeller tävling och som
in till Sverige medi fråga skulle tillståndtill attevenemanget resages

personkrets skulleutgår därför från denVisina att somvapen.
in undantag fråni syfteutnyttja möjligheten att resa omsamma

bli ungefär densamma.medges skulle kommatillståndskravet att
inbjuden till jakt eller tävling normaltFörutsättningarna för bli äratt

möjligennaturlig gallring bland dem kanskersådanasett att somen
skjutskicklighet,uppfylla de kravinneha skjutvapentänkas utan att

förvi uppställer detta.utbildning och behov som
relativt andel demdessutomkanDet storantas att av somen reser
från Tyskland. Den tyska vapenlag-för jaga kommertill Sverige att

tillhöra de inom EG.stiftningen Waffengesetz strängasteuppges
und Munitionser-ammunitionslicens WaffenbesitzkarteellerVapen-

årinte sökanden under 18 eller saknarwerbschein utfärdas ärom
sakkunskap, fysiska förutsättningar ellererforderlig tillförlitlighet,
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påvisbart behov. Behov normalt föreligga för innehavareanses av
jaktlicens, sportskyttar, särskilt hotade och vapensamlare.personer

kanDet i detta sammanhang intresse vilka regleratt noteravara av
gäller i Danmark medlemsstat ochär delar vårsom som en som

relativt på förvärv och innehavstränga skjutvapen. Det ärsyn av
sedan tidigare tillåtet tillstånd med skjutvapen och ammuni-att utan ta

i rimligtion omfattning vid eller högst månaderstregenomresa
vistelse i Danmark ändamålet tävling, jakt och fiske.är Dennaom
bestämmelse gäller från den januaril 1993 endast personer som
kommer från inte medlemmar i EG.ärstater som

inresanVid skall den kommer från icke-medlemsland förettsom
tullmyndigheten visa vapenlicens från hemlandets myndigheterupp
eller intyg från dessa i det landet inte tillståndspliktigt.ett att ärvapnet
Vid införande skjutvapen för tävlingsbruk skall inbjudan från denav
skytteorganisation anordnar tävlingen visas Vidare skallsom upp.
uppgift lämnas särskild blankett och adress i hemlandet,om namn
adress under vistelsen i Danmark kaliber ochsamt vapnets art,
fabrikationsnummer. En kopia blanketten skall förvaras tillsammansav
med i Danmark och begäran visas för polismyndig-vapnet upp
heten. Vid skall blanketten återlämnas till tullmyndigheten.utresan
Liknande regler gäller för utförande skjutvapen Danmark förav ur

ändamål.samma
den frånFör medlemsstat i syfte berörtssom en annan samma som

med skjutvapen in till Danmark har anpassningen till EG:star ettovan
vapendirektiv inneburit följande. Jägaren eller tävlingsskytten skall, i
stället för visa sin vapenlicens och iaktta det beskrivnaatt upp ovan
förfarandet, förevisa giltigt omfattar det eller de aktuellaett pass som
skjutvapnen inbjudan till det avseddasamt Deten evenemanget.
sistnämnda kravet gäller till skillnad från tidigare vid jakt.även

harNorge ansökt medlemskap i EG. Vapenlagstiftningen harom
inte till vapendirektivet.ännu Det emellertidär sedananpassats

tidigare tillåtet särskilt tillstånd med skjutvapen till Norgeatt utan ta
för tillfällig vistelse högst månader för jakt eller tävlings-treen om
skytte. Om vistelsen tävling skall inbjudan förevisas.avser en
Tillståndsfriheten gäller vilket land den inresande kommeroavsett
från.

Vi det vid bestämmandet vilka regler skall föratt gällaanser av som
med skjutvapen in till Sverige för tillfälligt bruk vid jakt elleratt ta

tävling bör avvägning mellangöras Säkerhetsfrågan och kraveten
smidighet. Vi vill därför föreslå det först redovisadeogärna alterna-
tivet innebär återinförande tillståndsplikt för nordiska jägaresom av
och tävlingsskyttar. sådanEn ordning skulle såvitt vi känner till inte
kunna motiverad något skäl EG-anpassningen.änannatanses av
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tredje beskrivna alternativet innebärDet medborgare i EG:satt
medlemsstater under vissa förutsättningar får tillstånd medutan ta
skjutvapen in till Sverige. gällerDet ändamålet med den tillfälligaom
vistelsen här tävling eller jakt och detta kan bevisasär att genom
uppvisande inbjudan. Vidare skall i fråga införda i ettav vapnen vara
giltligt skjutvapenpass. sådanEn ordning, dels förenlig medärsom
Romfördragets grundtankar, dels förenlig med vapendirektivets

ocksåintentioner, enhetlig och leder inte till tillståndsärendenär nya
polismyndigheterna.hos Den leder enligt vår mening inte heller till

säkerhetsrisker sådanaandra ändå uppstår avvecklingenän som genom
gränskontrollerna.de inre Vi finner det därför lämpligast attav

för nordiskaundantaget medborgare utvidgas till omfatta ävenatt
tävlingsskyttar frånjägare och EG:s medlemsstater.

enligt vårReglerna bör uppfattning så det blir möjligtattanpassas
för polismyndigheten upprätthålla kontroll deöveratt samma
skjutvapen tillfälligt förs in i landet med stöd denna be-som av
stämmelse övriga skjutvapen. fårDet kompensationsom ses som en
för de krav normalt ställs på skjutskicklighet och utbildningatt som
för skjutvapeninneha i Sverige inte generellt upprätthålls i dessaatt
fall.

Vi föreslår således bestämmelse med innebörd medborgare iatten
EG:s får föramedlemsstater in jakt- eller tävlingsvapen tillhöran-med
de frånammunition medlemstat till Sverige för tillfällig användingen
vid jakt eller tävling här i landet. Det bör tillåtet för den förtvara som
in och ammunitionen inneha och ammunitionenatt utanvapnen vapnen
tillstånd här under månader från införandet. Regeln hör hemma itre
2 kap. § b vårt förslag.13 För medborgare i de nordiska länder som
inte medlemmar i EG föreslår vi nuvarande regler skallär fortsättaatt

gälla. Det blir således likabehandling mellan nordiska med-att en
borgare och medborgare i EG:s medlemsstater. Vi det föratt attanser
uppnå nordisk rättslikhet kunde påkallat utvidga bestämmelsenattvara

omfattatill Island. Vi har under hand frånäven det isländskaatt
justitieministeriet inhämtat intresse för detta föreligger frånatt ett
isländsk sida. fallerDet dock utanför utredningens uppdrag lämnaatt

sådant förslag.något
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör be-

myndigas föreskriva bestämmelser förfarandetnärmare skjut-närom
förs in för jakt eller tävling och uppgiftsskyldighet. I syftevapen om

upprätthålla tillfredsställande kontroll och ammuni-överatt en vapnen
tionen i landet uppgiftsskyldighetbör föreligga för den med stödsom

denna bestämmelse vill föra in skjutvapen. Bl.a. bör det krävas attav
giltigt omfattar de aktuella visas ochett attpass som vapnen upp en

inbjudan till i fråga Inbjudan bör preci-evenemanget presenteras. vara
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till tid och plats och i regi jakten tävlingenserad eller sker.ange vems
bör uppgift lämnas och adress i hemlandet, adressVidare om namn

fabrikations-under vistelsen i Sverige kaliber ochvapnets art,samt
också tillståndspliktigtDet bör i denärvapnetanges omnummer.

där den vill föra in bosatt.medlemstat ärvapnetperson som
uppgiftsskyldighet vi föreslår går i viss mån iDen vadutöver som

och tävlingsskyttar från de nordiskaåligger jägare ländernadag -
jämför Generaltullstyrelsens kungörelse TFS 1974:73 införselom

återutförsel i vissa fall jakt- eller tävlingsskjutvapen medoch av
tillhörande ammunition. Det enligt vår uppfattning bäst förenligtär

likabehandlingsprincipen alla omfattasmed specialregelnatt som av
jägare och tävlingsskyttar underkastade uppgifts-för även är samma

därför sådanskyldighet. Vi föreslår anpassning genomförs.att en
fullgöras iUppgiftsskyldigheten bör samband med inresan till Sverige.

övriga medlemsstaterna bör i enlighet med vapendirektivetDe
följande. procedurunderrättas När motsvarande den i artikel llom en

endast de enligt styckettillämpas får 5 § andra vapenlagen 2 kap. §l
effektbegränsade förasandra stycket in i Sverige utanvapnen

Övrigaförgående skjutvapenSveriges samtycke. får liksom för
föras in till Sverige enligtnärvarande procedur motsvarandeen

huvudregeln i artikel 12.
innebär alltså svenskt tillstånd fortsättningsvis börDet ävenattatt

krävas för den vill föra in skjutvapen tillståndspliktigtärettsom som
riket. gäller jägarei Sverige till Detta dock inte och tävlingsskyttar

vilka undantagsregeln i artikel 12 skall tillämpas.

angående utförselsvenska vapenregleringen skjutvapenDen ochav
ammunition Sverigeur

föra skjutvapen och ammunition SverigeRätten reglerasatt ut ur
huvudsakligen i lagen 1300 krigsmateriel1992: förordningensamtom
1992:1303 i Som krigsmateriel räknas föremåldeämne.samma som

förteckningari de krigsmateriel för strid övrigöveranges resp.
finns förordningen.krigsmateriel bilaga till Till övrigsom som

krigsmateriel hör bl.a. pistoler och för jakt och sportskytte.gevär
fårhuvudregel krigsmateriel inte förasSom Sverigeut utanur

tillstånd. Emellertid får enligt förordningenregeringens 9 § om
krigsmateriel enskilda tillstånd med sig handeldvapenutan tapersoner

bruk frånför personligt vid Sverige och ammunition tillutresa vapnet.
gäller förutsättning vederbörandeDetta under enligt vapenlagen haratt

inneha i Sverige och skall återinföras.rätt att vapnet att vapnet
krigsmaterielförordningenEnligt ll § polismyndighetenprövar

utförselfrågor sådana med ammunition och vapendelarom av vapen
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harförutsättning sökandenkrigsmateriel, under rättatt attutgörsom
gällervapenlagen. Dettamed stödlandethär iinneha vapnet omav

till utlandet ellervid flyttningtioföra högstvillsökanden ut vapen
övning landet,tävling elleranvändning vid jakt,för utom omvapen

sökanden vill föraocksågäller överåterinföras. Detskall omvapnen
land elleri nordisktenskildtillhögst tio ett annatettpersonvapen en

sökandenvapenkonventioneneuropeiskadentillträttland har omsom
i land till vilketinneha detharkan visa rätt vapnetattatt mottagaren

vill âterutförasökandenslutligengällerskall ske. Detutförseln om
någonreparation, ellerefterdetdelar översyneller annanvapnet av

land fråntill iutförseln skall skeåtgärdliknande mottagare ettom
vill föra ellersökandenskett ellerinförseln harvilket vapnetutom

liknande åtgärd,eller någonreparation,fördetdelar översyn annanav
återinföras.skallmaterielenom

berör kommersi-inledning intevapendirektivet enligt sinEftersom
ammunition utgår vi frånkrigsvapen ochöverlåtelserella attav

sådanartikel ll bara kommerförflyttningsbeslut enligt exportatt avse
med polismyndig-tillstånd ellerkan skei dagskjutvapen utansomav

krigsmateriel eller sådanenligt lagentillståndhetens export avom
regeringens tillstånd.ändamål krävericke-militäraförskjutvapen som

från Sverige tillförflyttning skjutvapenmöjliggöraFör att enaven
vapendirektivet börartikel ienlighet med llimedlemsstatannan

införs möjlighet förså detkrigsmaterielförordningen ändras att en
får med sigtillståndför närvarandeenskilda tautanpersoner som

från Sverige eftervidpersonligt brukförhandeldvapen attutresa
skjutvapnet i fråga. Ettavseendeförflyttningsbesluterhållaansökan ett
skriftlig ansökan medvår meningenligtlämpligt förfarande är att en

efter vederbör-polismyndigheten,förflyttningsuppgifter in till somges
frågan.lig fattar beslut iprövning

uppfattning inteförfattningsändring enligt vårNågon ärannan
nödvändig.

den förmedlingregler förförordnaharRegeringen att avom
förflyttningskall ske vidinformationrelevant ettpermanent avensom

bemyndi-skebör kunnamedlemsstater. Detmellanskjutvapen utan
får tillföreslagit RikspolisstyrelsenVi hargande i lag. attovan

föreskrivna uppgiftsskyl-i vapendirektivetför denuppgift attatt svara
i vårt uppdragingår det intetidigarefullgörs. Somdigheten attangetts

praktiskt skall fullgöras.dentill hurställningta
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påföljdKontroll och2.8

sådansvenska vapenregleringenVår bedömning: Den är att
efterlevnad främjas.vapendirektivets

Vapendirektivet

förnödvändiga åtgärderskall medlemsstaterna vidtaartikel 14Enligt
respektive landskjutvapen förs in tillförhindra attutanattatt

skall också vidtasföljs. Nödvändiga åtgärderreglervapendirektivets
inteskjutvapen förs in detandraförhindra ärför änattatt omvapen

lagstiftningen.enligt nationellaföra in dem dentillåtet att
vidartikel skärpa vapenkontrollenskall enligt 15Medlemsstaterna

därvid särskilt säkerställaochgemenskapens resenärergränser attyttre
skall fortsätta till medlemsstatmedlemsländerickefrån annansom en

i artikelreglerna 12.uppfyller
medlemsstaterna ellerVapendirektivet förhindrar inte transport-att

ombordgång transportmedel.kontroller vidvidtarföretagen
upplysningar till EG-kommissionenskall lämnaMedlemsstaterna om

Kommissionen skall därefter sammantställakontrollerna.försättet
tillgänglig för alla medlemsstaterna.och deninformationen göra

EG-kommissionen derasskall underrättaMedlemsstaterna om
den minimistandard skallvapenreglering strängare änär som vara

isådana fall skall ändringarenligt Vapendirektivet. Iuppfylld även
och innehav anmälas.förvärvbestämmelserna vapenavom

Vårt uppdrag

ställning till kontrollenvårt huringår inte i uppdragDet att ta av
skall gå till. Vi harvid EG-medlemskapinförsel ettvapenav

denutredningsdirektiven samrått medenlighet medemellertid i
frågorför utredning rörandeinterdepartementala arbetsgrupp avsom

EG-medlemskapsperspektivoch gränsformaliteter igränskontroller ett
1992.beslut den 26 Dennaregeringentillkallats gruppmarsgenomav

dennaöverlämnat sin huvudrapport. Inovember 1993den 12har
förkonsekvensernaslutsatser vad gällerredovisas arbetsgruppens

marknaden ochdeltagande i den gränslösa inredelsSverige, ettav
gränskontrollerÖvertagande gemenskapens reglerdels ett omavav

Utgångs-utanförstående länder.i förhållande tillgränsformaliteteroch
vilketEuropeiska unionen, imedlemskap isvensktpunkten är ett

ingår del.medlemskapet i EG som en
två1993 beslutat tillsätta utred-har den 2 decemberRegeringen

narkotikabekämp-formerna förskall ställning till hurningar tasom
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Bådavid medlemskap.skall utvecklasgränskontrollochning ett
förslag från den interdepartemen-tillbaka pågårutredningsuppdragen

ökamedlemskap kommerGruppenarbetsgruppen.tala attatt ettanser
narkotikahandel ochillegalbekämpamöjligheterSveriges att annan

Avsikten med deeffektivtbrottslighet på sätt.internationell ett nu
klarlägga den framtidai detaljutredningarnatillsatta är att mera

tullensallt polisens ochfrån framförarbetedettautformningen av
sida.

formerna för hindra1993: 131 skallkommitté dir. övervägaEn att
från andrainreförs deoch gränsernanarkotika överatt vapen

kontrollpolis skalltull ochTanken utövamedlemsländer. är att en
nationellt ochsamarbetespaningsverksarnhet ochutvidgadgenom
informationerpåbyggaKontrollen kommerinternationellt. att t.ex.

internationella underrättelse-från detspaning ochinternationellfrån
sådan målinriktadområden. Enoch tullenspolisensinomsamarbetet

medlemsländerandraanslutning till ärikontroll gränserna mot
slag inte förekommer vidtraditionelltgränskontrolltillåten, atttrots av

medkontroll redansådanUtomlands har prövatsde inre gränserna. en
frågor denvissaskall ocksåUtredningenresultat. övervägagott omett

varusmugglingslagstiftningen.utformningenframtida av
myndighetssamverkandir. 130 gällerutredningen 1993:andraDen

särskild utredaremedlernskapsperspektiv. Engränskontroll ivid ett
gränskontrollen, dvs.denorganisationenskall utreda yttreav
UtgångspunktenSveriges del den ärgränsen.kontrollen attyttreavav

polis, tull ochmellanansvarsfördelningnuvarandevi skall behålla
öka sin samverkan medmyndigheterna skallkustbevakning, attmen

kostnadsansvaret förfrågorockså utredaskallvarandra. Utredaren om
och harrmar.flygplatsergränskontrollen vid

Vapendirektivet

16 straffbelägga överträdelserenligt artikelskallMedlemsstaterna av
vapendirektivets krav.uppfyllakrävs förbestämmelserde attsom

främjas.efterlevnadreglernasskall sådanaPåföljderna attvara

vapenregleringensvenskaDen

straffbeläggs brott3 §§9 kap. 1§§ vapenlagen38I 37 mota --
medföreskrifter meddelatsbestämmelser ochvapenlagens mot som

införsel ochför olovligBestämmelserdessa.stöd ansvaromav
finns i 8 §§ lagensådana brott lförsök tilloch förutförsel ett a-

omfattarbestämmelservarusmuggling.straff för Dessa1960:418 om
ochammunition. Utformningenochmedbefattningockså vapen

derasuppfattning sådanaenligt vårreglerdessatillämpningen är attav
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främjas.efterlevnad
vapenlagen kap. § och 24 lagen krigsmateriel39 § 9 4 §I om

för olovlig införselbestämmelserinformeras att om ansvar resp.om
för sådanaeller ammunition och försök till brottutförsel ettvapenav

varusmugglingslagen.fimis i

Artikel 36 i Romfördraget2.9

Vår vapenlagstiftningen går inte tillbedömning: Den svenska
artikel i Romfördragetdel vad enligt 36någon utöver som
den fria rörligheten.godtagbara skäl inskränkautgör att

uppgiftinledningsvis EG:s primära ochSom upprättanämnts är att
och främja ekono-marknadvidmakthålla gemensam en gynnsamen

medlemsstaterna och förbindelser mellanutveckling imisk närmare
alltså fri rörlighet olika i ekonomiskt hänseendedessa. Det sättär

såsom avsaknad tullmässiga hinder, import- ocheftersträvas, avsom
föroch fri rörlighet arbetskraft. Det denexportrestriktioner är mot

haft undersöka den svenska vapenlagstift-vi harbakgrunden att om
vad artikel inågon del kan gå enligt 36ningen till utöverantas som

inskränka fria rörligheten.godtagbara skäl denRomfördraget utgör att
sådana föremål inteintresse i detta sammanhangsärskiltAv är som

tillämplig,vilka vapenlagen ändådefinieras skjutvapen ärmensom
sådana föremål i lagen 1988:254tårgasspray ocht.ex. angessom om

andra farliga föremål knivförbudslagenbeträffande knivar ochförbud
införsel, förordningen 1990:415 tillstånd tillsåvitt gälleroch, om

farliga föremål.vissainförsel av

Romfördraget

åtgärderexportrestriktioner medKvantitativa import- och samt
förbjudna enligt 30 och artikel 34motsvarande verkan artikel p.lär

fallerUnder förbudet kvantitativa restriktionerRomfördraget. mot
importrestriktioner. har vidnationella och Förbudet mycketexport- en

Även importlicenser övervakningskaraktärochomfattning. export- av
otillåtna i handeln mellanindirekta handelshinder och äranses vara

gäller såväl licensförfarande enbartmedlemsstaterna. Detta när ärett
såtillvida licens automatiskt imotsatta fallet,formalitet att ges som,en

i realiteten innebärformellt likabehandlandereglernanär är men
således både åtgär-restriktioner. rättsliga bedömningarnaDe avser

utformning och effekt.dernas
motsvarande verkan har EG-åtgärder medBegreppet genom
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grundläggandevid räckvidd. Denfått mycketdomardomstolens en
Dassonville-domenår 1974 idomstolen redanhardefinitionen gett
import till BelgiengälldeDassonville 1974 ECR 837fall 874 som

belgisk krävdeswhisky. EnligtskotskFrankrike rättfrån ettav
villkor förfrån belgiska myndigheterursprungscertifikat attsom

Domstolen uttaladei landet.alkoholdryckersäljalagligt kunna att
direkt ellermedlemsstaternaför handeln ibestämmelsevarje som

samhandeln inompotentiellt kan hindraelleraktuelltindirekt,
med motsvarande verkanåtgärdfår betraktasgemenskapen som en

importrestriktion.kvantitativsom en
rättsfallet Groenveldutförselrestriktioner följergällerdetNår av
sådana åtgärder3409 enbartGroenveld 1979 ECRfall 1579 att som

otillåtna. Måletmedlemsstaterverkningar i andranegativa ärmedför
innehöllköttprodukterförbudholländsktgällde mot exportett somav

sig nationellabestämmelsen riktaruttaladeDomstolenhästkött. motatt
hindra exporthandelnsärskiltsyfte eller verkanvilkas äråtgärder, att

handelnsärbehandling mellanupphov tillvilka därigenomoch ger
såexporthandel, detoch dessi medlemsstathemmamarknaden atten

ifrågavarande med-densärskild fördel förhärigenom säkras en
förhemmamarknad till nackdelproduktion ellerinhemskalemsstatens

jämförrättsfallenAng.handel i andra medlemsstater.ellerproduktion
Quitzow,och Pålsson, EG-grunder, 1992, 61Bernitz, EG-rättens s.

156.1993, 154rättskälla i Sverige,rätten, s.ny -
åtgärdersådanaRomfördragetartikel 36 iI att som annarsanges

vissa allmännabeaktandegodtas underförbjudna kanskulle avvara
diskriminering ellergodtyckligmedel förintedehänsyn utgörom

medlemsstaterna.handeln mellanbegränsningförtäcktinnefattar aven
godtas grundaseller restriktionersådana förbudSåledes kan som

på intressetsäkerhet ellerordning ellerallmän sedlighet,hänsyn till
bevaradjurs hälsa och liv,människors och växter,skydda att attatt
eller arkeologiskthistorisktkonstnärligt,nationella skatterskydda av

Domstolen har medimmateriell äganderätt.skyddaellervärde att
proportionalitetsprincip godtagit andraäventillämpning enav

miljöskydd och konsu-nationella åtgärder,förskyddsändamål t.ex.
dentillåten har krävtsskallåtgärd ärmentskydd. För attatt varaen

långtgående.onödigtbehövlig och inteicke-diskriminerande,
i Romfördraget223 punkt l bi artikelBeträffande skjutvapen anges
nödvändiga fördenfår vidta åtgärder,medlemsstatvarje anseratt som

i fråga tillverkningsäkerhetsintressenväsentligaskyddaatt omegna
Sådanakrigsmateriel.ammunition ochhandel medeller vapen,av

på denkonkurrensvillkorenfår inte försämraåtgärder gemensamma
speciellt för militäraavseddainteprodukterför ärmarknaden som

bestämmelsevilka dennalistafastställerRådetändamål. över varoren
på.tillämpligär
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vapenregleringensvenskaDen

handel med skjutvapen får, idrivaharDen nämntsrätt att somsom
2 kap. 16 § meddelas tillståndenligt 20 § vapenlagenavsnitt 2.7, att

sådana skjutvapen omfattas handelstillstån-föra intill Sverige som av
skjutvapen gäller enligt l § vapenlagen l kap.Vad gällerdet. som

jämförliga anordningar. Rätten föratårgas- och andra3 § bl.a. att ut
ammunition landet regleras också iochskjutvapen nämntsur som

förordningenhuvudsakligen i lagen krigsmateriel iavsnitt 2.7 samtom
för vapenhandlares del underkastad regeringensochi ärämnesamma

prövning.
krigsmateriel framhöll det föredragandetill lagenförarbetenaI om
produktion krigsmateriel undantag-handel med ochstatsrådet äratt av

enligt EES-avtalet särskildreglernafrån de genom engemensammana
denna bestämmelse går tillbakaavtalet artikel 123 ochklausul i att

någondet inte heller inom EG föreliggerförhållandet,på det att
krigsmaterielområdet. Han framhöll vidarepolitik attgemensam

har medlemsstat vidta deartikel 223 i Romfördragetenligt rätt atten
säkerhets-nödvändiga för skydda väsentligaden finneråtgärder att

produktion eller handel medsamband medharintressen avsom
finns något tyder på dennakrigsmateriel och det inte attatt som

förändras under överskådlig tid. För regleringenprincip kommer att
deltagandet i det europeiska integra-krigsmaterielområdet spelar

anförde statsrådet, därför mindre roll jämförti dagsläget,tionsarbetet
lagstiftning, medan han däremot sågvår nationellamed stora

samverkan med länder inom EG, bl.a.för fördjupadmöjligheter en
för det försvaret.och utveckling till svenskaavseende forskning gagn

199192:l74 23.Prop. s.
åtanke civila ändamåloch vi har iimportDen export nu avser men

omfattas ändå till övervägandeskjutvapen dessai fråga export avom
krigsmateriel enligt lagen krigs-den förteckningdel över omav

krigsmaterielförordningen bilaga.fogad till Förmateriel är somsom
vapenregleringen enligt artikelskjutvapen gällerdessa nämnts attsom

inte får försämra konkurrensvillkoreni Romfördraget223 punkt bl
Tillståndsprövningen grundas i dessamarknaden.den gemensamma

Krigsmaterielinspektionen påupplysningar inhämtade frånfall enligt
kontroll- och säkerhetshänsyn. Bl.a.lämplighetsöverväganden och

har tillstånd handla med sådanakontrolleras exportören attatt vapen
utförseln köparen i importlandet harden tilltänkta samt attavsersom

fråga förlandet hantera i ändamål. Vidi deträtt avsettatt vapnen
ocksåmängder kontrolleras ärstörre attexport vapen vapnenav

importlandet.avsedda istannaatt
importöreninförsel skjutvapen förutsätter harAtt rättatt attav
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hantera i Sverige, liksom utförsellicens bara fårattvapnen ges om
behörig handla medexportören är i Sverige och köparenatt varorna

utomlands har tillstånd i det landet hantera föratt avsettvarorna
ändamål kan i och för sig enligt vår uppfattning bedömas åtgärdersom
med verkan motsvarande kvantitativa import- och exportrestriktioner.
Sådana tillståndskrav skulle med detta kunna stridasynsätt motanses
artikel 30 eller 34 i Romfördraget. Emellertid enligt vår bedömningär
dessa restriktioner motiverade hänsyn till allmän ordning ochav
säkerhet. De varken medel förutgör godtycklig diskriminering eller
innefattar förtäckt begränsning handeln mellan medlemsstaterna.en av

inteDe diskriminerandeär behövliga och inte onödigt långt-utan
gående. bör därförDe med stöd artikel 36 i Romfördragetav anses
tillåtna.

Springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller
nithandskar och batonger karatepinnar metall, blydaggar,samt av
spikklubbor eller liknande får enligt förordningen1 § tillstånd tillom
införsel vissa farliga föremål inte föras in till landet särskiltav utan
tillstånd. Tillstånd får bara sökanden kan visa föremålet ärattges om

här i landet ingå i vapensamling eller innehas föravsett någotatt en
liknande ändamål. Utförsel sådana föremål tårgas- och andrasamtav
jämförliga anordningar inte reglerad.är

Som i avsnitt 2.2 deklarerasnämnts i inledningen till vapendirektivet
beträffande det huvudregel inte bör tillåtetattvapen att tasom vara
med skjutvapen mellan länderna och i artikel 14 med-attanges
lemsstaterna skall vidta alla tillämpliga åtgärder för förhindraatt att
skjutvapen förs in i landet på andra enligtsätt procedurernaän
beskrivna i artiklarna ochll 12. Samma åtgärder skall vidtas vad
gäller andra skjutvapen förutsattän det förenligtär med denattvapen
nationella lagstiftningen.

Vi liknande det fört beträffandeatt ettanser resonemang
skjutvapen kan tillämpas på springstiletter och andra farliga föremål.
Således enligt vår bedömningär gällande restriktioner motiverade av
hänsyn till allmän ordning och säkerhet. De varken medel förutgör
godtycklig diskriminering eller innefattar förtäckt begränsningen av
handeln mellan medlemsstaterna. De inte diskriminerandeär utan
behövliga och inte onödigt långtgående. börDe därför tillåtnaanses
enligt artikel 36 i Romfördraget. Enligt vår mening därförär
införselbegränsningen avseende vissa farliga föremål förenlig med
vapendirektivet. Den innehåller inte några sådana förbehåll kansom
leda till verkan motsvarande kvantitativa import- ochen export-
restriktioner.
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3 språkligaDen och systematiska
vapenlagstiftningenöversynen av

Vårt förslag: Vapenlagen ersätts kapitelindeladav en ny
vapenlag i modern språkdräkt.

En våra uppgifter har varit ingående språkliggöra ochattav en
systematisk vapenlagstiftningen.översyn kommittédirektivenIav
framhålls vapenlagen i sin nuvarande form inte uppfyller deatt höga
krav på överskådlighet och tillgänglighet ställs lagstiftningsom som
berör människor med skiftande bakgrund.storen grupp

Vår har varitsträvan vapenlagen sågöra lättillgängligatt som
möjligt. Det har praktiska skäl lett till vi föreslår heltattav en ny
vapenlag. Vi har inte funnit någon bör regleras iatt typ av vapen

författning för närvarande.än Den huvudsakliga utgångspunktenannan
för vårt arbete har därför varit den gällande lagen.

Vapenlagen trädde i kraft år 1974 och ansluter sig i princip både
språkligt och systematiskt till den tidigare gällande vapenregleringen,
nämligen vapenkungörelsen 1934:315 ersattessom senare av
vapenförordningen 1949:340. Vapenlagen har eller mindremer
genomgripande ändrats vid åtskilliga tillfällen.

För den lagen mindregöra detaljerad och lättillgängligatt nya mer
föreslår vi regeringen eller den myndighet regeringen bestämmeratt
bemyndigas meddela föreskrifter förhållanden tidigareatt o1n som
reglerats i lagtexten. Detta gäller regler undantag från kravet påom
vapentillstånd för vissa fått skjutvapen från ochpersoner statensom

skrotning skjutvapen bestämmelserna andrasamt änom av att
polisman i vissa fall får hand och ammunition ellerta om tavapen
dessa i beslag. Hit hör också den amnälningsskyldighet till polismyn-
digheten i vissa fall skall gälla för läkare för densom som ansvarar
psykiatriska vården vissa patienter kan tänkas inneha skjut-av som
vapen.

Med mål i sikte har efteräven övervägt förebild isamma att
vapendirektivet i inledningsparagraf vad stadgasatten ange som om
skjutvapen skall gälla ammunitionäven där inget Ettannat anges.
sådant framställningssätt skulle i föroch sig i viss utsträckning minska
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tillgänglighet bl.a.dessonödan minskaockså iomfånglagens men
genomgåendeammunition inteochför skjutvapenreglernaeftersom

föreslåavstått fråndärförvarandra. Vi harmed attöverensstämmer
detta.

hän-omfattandenuvarande lagiförekommer systemDet ett av
dels mellanparagraf,stycken inommellandelsvisningar samma

onödigtdetlagar. Detta görtill andraparagraferna, dels sammantaget
användaundvikitinnehåll. Vi harsig lagenstillgodogörasvårt attatt

bestämmelserna. Dettaskrivit helaställetoch ihänvisningar utoss av
till-ökatupprepningarmedfört vissavisserligenhar textensmen

gänglighet.
fråntillfällen. Vi utgårmånga ävenändrats vidVapenlagen har att

föremål för ändringar.bliframdeles kommervapenlagenden attnya
ändamålsenligtmindreförefaller detbakgrunddenna attMot oss

sådan lagstiftnings-Medparagrafnumrering.löpandeanvända enen
leda till laglagändringarframtidanämligenteknik kommer att somen

förseddrikligtstycken ellermed mångaparagrafer ärantingenfåråter
överskådlighet.lagensfallen minskasbådab-paragrafer. Iochmed a-

pålagstiftningsteknik byggeranvänderställetiOm somenman
kapitelparagrafer i varjeantalmed begränsatkapitelindelning ett

omfattning. Detinärrmda svårigheternainte deuppstår sammanyss
kapitelindelad lag.ändringar iinarbetaganska lättgår tvärtom att en

regler harkapitelindelningmed ärfördel ettEn att somenannan
förasmed varandra kansambandsakligt samman.

med informa-och försett demi kapitelin lagendärför delatVi har
med hjälpmindre enheterin iKapitlen har delatskapitelrubriker.tiva

Kapitlen harihop har förtshörmellanrubriker. Det samman.somav
paragrafer föras inkanDärigenomparagrafnumrering. nyaegenen
Dettamed hjälpbehöva sammantagetetc.attutan a, cavnumreras

hänseende.i visstläsarenangårhitta detlättaredet ettgör att som
lagensbestämmelsernainledandesamlat deharVi som anger

återfinnskapitletkapitel. andraförsta Itillämpningsområde i ett
markeraförharUnderrubrikertillstånd. använtsreglerna attom

vissa andratillståndde olikaför ochförutsättningarna samttyperna av
utlåningbestämmelsernakapitlet finnstredjefrågor. I vapenavom

reparation ochändring,bestämmelsernakapitletfjärdeoch i om
ochskjutvapenochFörvaringskjutvapen.skrotning transport avav

tillstånd ochåterkallelsekapitlet ochi femtebehandlasammunition av
kapitlet.i sjätteoch ammunitionskjutvapenomhändertagande av

desjunde kapitlet,i rörhar placeratsinlösenReglerna vapensomom
ochbestämmelsernaåttonde ochkonkursbo iochi dödsbo ansvarom

överklagande. elfteDethandlarkapitletTiondepåföljd i nionde. om
regeringen ellerbemyndiganden förinnehåller sådanasista kapitletoch
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den myndighet regeringen bestämmer föreskrifter föratt ge som
närvarande finns i anslutning till de bestämmelser de utgör ett
komplement till.

nuvarande lagenDen innehåller 48 paragrafer. Många dessa harav
ansenlig längd och uppdelade i både stycken och punkter.är Vi haren

delat paragraferna i fler och vårt förslag innehåller 67 paragraferupp
har högst stycken. Vissa paragrafer indelade i punkter,ärtresom

dock inte för närvarande då punkter indelade iäven punkter.ärsom
Många meningar i nuvarande långalag och innehållerär del orden

kan strykas bestämmelsens innebörd förändras eller blirutan attsom
oklar. Vissa paragrafer skrivna i formnegativär de skulletrots att
vinna i begriplighet i stället skrivas positivt. Vi har därförattgenom
i den lagtexten talat vad gäller i stället för vad intenya om som som
gäller. Språket har moderniserats. Vi har försökt skriva korta
meningar, stryka överflödiga 0rd fraser,och använda klarare och
enklare meningsbyggnad och använda 0rd och ordformer som passar
modern lagstiftning.

De bestämmelser föreslår inför svenskt EG-medlemskapett
påverkar, framgår avsnitt den vapenlagens utformningsom av nya
och innehåll endast dels utvidgning möjligheten föraattgenom en av

skjutvapenin och erforderlig ammunition för jakt och tävling, dels
vissa bemyndiganden till regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer föreskrifter bl.a. utfärdande europeiskaatt ge om av
skjutvapenpass.
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Vissa frågor4 andra

Våra bedömningar:
för återkallelse vapentillstånd uppfyllerReglerna godtag-av-

bara krav på rättssäkerhet.
Nuvarande regler förvärv ammunition ombudom av genom-

bestå.bör
regel hand innehavaren,Vapen bör tassom om av-

ansvarsfrihetNuvarande regler vid ringa fall otillåtetom av-
ammunition bör bestå.innehav av

har inte framkommit något skäl ändra reglerna förDet att-
signalvapen.

Sådana avsedda för självförsvar innehåller tårgassprayer som-
tårretande bör omfattaseller andra vapenlagens reglerärrmen av

för skjutvapen. innehåller med morfin-Sprayer ämnensom
effekter och bedövningliknande ellertemporärsom ger en

förlamning bör också omfattas. Sådana innehållersprayer som
irritationsframkallande livsmedelsfärginteämnen är t.ex.som

inte tillståndspliktiga.bör däremot vara

Våra förslag:
avslå ansökanPolismyndighetens beslut vapentill-att en om-

tillstånd driva yrkesmässig handel,stånd eller beslutatt attom
sådant frågaåterkalla tillstånd liksom beslut i inlösenett om av
ammunition fåeller skall överklagas till länsrätten.vapen

skall få frånöverklagande länsrättenKammarrätten pröva ett
meddelat prövningstillstånd.endast kammarrätten Kammar-om

beslut inte meddela prövningstillstånd skallrättens att
till regeringsrätten. Polismyndighetens beslutöverklagas i andra

förvapenärenden får liksom närvarande överklagas till läns-
styrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.
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ammunition förtillstånd inneha andra ändamålEtt änatt-
meddelas tidsfrist gäller för förvärvetskjutning skall utan att en

ammunitionen.av
för skjutvapen skall inte gälla för effektbe-Förvaringsreglerna-

och gjorts varaktigt obrukbara.gränsade somvapen vapen
skall omfattas vapenlagen. LasersiktenLasersikten av som-

förföre lagens ikraftträdande och vilka tillståndsan-förvärvats
lasersiktenavslås skall lösas in För lösessökan staten. somav

betalas ersättning med beloppin skall ett motsvararsom
marknadsvärdet.

meddelas för skjutningskall undantagsvis kunna medTillstånd-
samlarvapen.

skrotas skall fåtillståndspliktig vapendel bytasEn motsom en-
till polismyndigheten.skall anmälaslikadan. Bytetny

Inledning4.1

anförtshar ingått bl.a. del vad i motio-vårt uppdragI att ta av som
Ju803, Ju8l4, Ju815, Ju816, Ju822,Ju220, Ju801, Ju802,nerna

alla från riksmötet 199192 och behandladeoch Ju833,Ju828, Ju829
betänkande 199293 uU4, någonjustitieutskottetsi övervägasamt om
frågor väckts motionerna bör föranledaeller några de som genomav

enligt direktivenvapenlagen. Utgångspunkten har varitändringar i att
innehavgrad kontroll förvärv, och bruknuvarande över av vapenav

väsentligt bör behållas. Vi i detta avsnittammunition i alltoch tar
till beslutde skrivelser överlämnatsäven som oss genom avupp

september 1993 och de framställningar lagänd-regeringen den 9 om
till utredningen dels från Svenskakommit in Vapen-ringar som

dels från Svenska Jägareför-daterad den 4 augusti 1993,stiftelsen
1993. det berörs i Svenskadaterad den 30 september Avbundet som

vi endast frågan ammunitions-Jägareförbundets skrivelse tar om
innehav.

Återkallelse vapentillstånd4.2 av

vapentillståndVår bedömning: Reglerna för återkallelse av
rättssäkerhet.godtagbara kravuppfyller

skall fästa särskildenligt utredningsdirektivenfråga viEn upp-
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märksamhet vid nuvarande bestämmelser för återkallelseär om av
vapentillstånd uppfyller godtagbara krav rättssäkerhet. I motioner
Ju815 och Ju829 kritiseras reglerna såsom för allmänt hållna och att

därför skullede för godtyckligt âterkallande vapentill-utrymmege av
stånd.

Polismyndigheten enligt 7 § vapenlagen 2 kap.prövar 17 § bl.a.
frågor återkallelse vapentillstånd. Ett beslut återkallelse fårom av om
enligt 42 § 10 kap. § överklagas1 till länsstyrelsen. Länsstyrelsens
beslut får överklagas till kammarrätten beslut efter överklagandevars
kan komma under Regeringsrättens prövning. förutsätterDetta enligt
35 § förvaltningsprocesslagen 1971:291 prövningstillståndatt

Sådantmedges. meddelas det vikt för rättstillämpningenär attom av
ärendet i fråga Regeringsrätten ellerprövas det föreliggerav om
synnerliga skäl till prövning, såsom grund för resning föreliggeratt
eller målets utgång i kammarrätten uppenbarligen berott påatt grovt
förbiseende eller misstag.grovt

Reglerna vapentillstånd får återkallas finns inär 29 och 30 §§om
vapenlagen 6 kap. §. tillståndl Ett inneha skjutvapen elleratt
ammunition eller föra in sådan egendom till Sverige får återkallasatt
under alternativa förutsättningar. förstaDen tillståndshava-ärtre om

visat han olämplig inneha eller ammunitionen.äratt att vapnetren
Som exempel på sådant beteende i gällande lagtext attanges nu
tillståndshavaren missbrukat eller ammunitionen eller visatvapnet
oaktsamhet med Tillståndet får för det andra återkallasvapnet. om
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Den tredje situatio-

då tillstånd får återkallas det finns någon skäligärettnen om
anledning återkalla det.att

RikspolisstyrelsenI föreskrifter och allmänna råd till vapenlagstift-
ningen, RPS FS 1992:2 iFAP 551-3 detta avsnitt kallade råden, ges
utförliga anvisningar till polismyndigheterna hur bestämmelsernaom
skall tillämpas.

Beträffande återkallelse grund brister i den personliga lämplig-av
heten betonas i råden inledningsvis det viktär störstaatt att att ettav
beslut återkallelse föregås omsorgsfull ochom av en noggrann
prövning utredningen i ärendet blir så fullständig ochsamt att
tillförlitlig möjligt. Det bör i princip föreligga förstarkare skälsom

återkalla vapentillstånd på denna grund för avslåänatt ett att en
ansökan.

Frågan fortsatta vapeninnehav enligtbör de allmännaom en persons
råden alltid innehavaren:omprövas när

föra dömts brott, i första hand kommit tillnärgrovt vapen an-
vändning,
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b dömts till fängelse för brott jaktlagstiftningen,mot
missbrukatc vapen,

d åsidosatt regler för förvaringgrovt av vapen,
förfallite till allvarlig asocialitet eller missbrukar alkohol, narkotika
etc.,

f dömts för rattfylleri, ellergrovt
drabbatsg sådan allvarlig sjukdom, hans lämplighet kanav att
ifrågasättas.

Uppsåtliga brott vapenlagstiftningen bör enligt rådenmot regelmässigt
föranleda återkallelse, överträdelsen inte domstol har bedömtsom av

ringa. Andra fall beror förbiseende eller slarv, exempel-som som
vis kortvarig otillåten utlåning bör däremot i allmänhet inteav vapen,
föranleda Ävenåterkallelse det inte frågaär upprepade brott.om om
den använder för andra ändamål det deän avsedda förärsom vapen
bör enligt råden kunna fråntas inneharätten Det skulle dåatt vapen.

fråga jaga med innehasatt t.ex. för samlar-ettvara om vapen som
ändamål.

flertalEtt i föroch sig mindre allvarliga brott och förseelser kan
enligt råden tillsammans skäl för återkallelse,utgöra nämligen deom

tecken på vapeninnehavarenutgör inte kan fyllaatt vapenlagstift-anses
ningens krav omdöme, laglydnad och pålitlighet.

Beträffande den regelmässiga omprövningen vapentillståndet vidav
rattfylleri i råden det står klartgrovt rattfyllerietattanges attom var

engångsföreteelse hos i övrigt nykter och skötsam bören en person
återkallelse kunna underlåtas. Likaså bör återkallelse regel kunnasom
underlåtas det gäller dennär vid något enstaka tillfälle omhänder-som
tagits enligt lagen 1976:511 omhändertagande berusadeom av

Upprepade händelser detta slag under kort tids-personer m.m. av en
period, narkotikamissbruk eller missbruk andra beroendefram-av
kallande medel, bör enligt råden medföra återkallelse tillståndet.av
Det gäller onykterhet i samband med jakt eller målskjutning.samma

återkallelseEn bör enligt råden vidare då innehavarenövervägas
drabbats allvarlig ålders- eller personlighetsförändringt.ex.av som

utslag i aggressioner eller allvarlig psykisk störning. En åter-ger
kallelse bör vidare vid fysiskövervägas sjukdom sådan beskaffen-av
het den påtagligt inverkar förmågan hanteraatt ochatt vapnet att
fortsatt innehav kan medföra olycksrisk, grund synfel. Ent.ex. av
läkare eller social myndighet bör i sådana fall sig.yttra

Ett vapentillstånd kan också återkallas förutsättningarna förom
vapeninnehavet på väsentligt förändrats isätt förhållande tillett
omständigheterna vid tillståndsgivningen. Förutsättningarna kan enligt
råden regel såsägas ändrade tillståndet bör kunnaattsom vara
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skulle hatillstånd intesådanaomständigheterna äråterkallas, attom
exempelSomsituationen.denifråganbeviljats prövats ennyaom

föreligger. Denlängreintebehovsituationsådan vapnetatt avanges
normaltrådenenligtskytteförening kanimedlemaktivinte är ensom

Återkallelse såledesskullemålskyttevapen.behovhainte ettavanses
fall.i dessai frågakommakunna

återkallelse-hanteringpolismyndigheternasförbetydelseAv avstor
avgöranden.och kammarrätternasRegeringsrättensärenden är

förtill ledningbetydelsesärskildharRegeringsrättsavgöranden som
årsbokRegeringsrättenspubliceras iochrefererasrättstillärnpningen
RÅ85RÅ84RÅ83RÅ. Ab 202,2:99,kanreferatenBland nämnas

RÅRÅ89RÅ86 91 Ref 34Ref och17Ref 30,159,och Ab96Ab
refereradeNågralämpligheten.personligai denbristeralla rörsom
funnit. Avhar vi inteåterkallelsegrundernaövrigadeangåendefall
tillämpas.grunder sällandessaslutsatsendrakunnatordedetta attman

liksomavgörandenRegeringsrättensinformationspridaGenom att om
enhetligfrämjaRikspolisstyrelsenkankarnmarrättsavgöranden en

vapenärenden.irättstillämpning
delviktigvapentillstånd äråterkallelseReglerna avenavom

vapeninnehavarnastill rätts-både med hänsynvapenlagstiftningen,
därförmissbrukas. Detinte ärtill intressetochsäkerhet att vapenav

vapentillståndåterkallaförförutsättningarnabetydelsefullt ettattatt
framförtsJu829 harmotionIvapenlagen.iklart sättett anges

uttömmande i dageller ändetaljeratlagtextönskemål mersomenom
detaljeradhurdiskuteraskanåterkallelse. Detskäl tillmöjligaanger

för återkallelseskälentydligttillräckligtförbörlagtexten att angevara
ochoch 261934:181 25jämförvapentillstånd prop.s.prop.av

ordningtillfredsställandeuppfattningvårEnligt är99.1949:95 ens.
återkallelseförförutsättningarnaalternativadelagtexten treatt anger

egendom tillsådanföra inellerskjutvapeninnehatillstånd attattav
situationertänkbaraexempliñeringenoch denSverige närmareatt av

råd. Viallmännaföreskrifter ochRikspolisstyrelsensframgår av
återkallelseförreglernaredaktionell ändringföreslår avaven

vapentillstånd.
lagstiftningsårendeibehandlatsinnehåll harmateriellaReglernas

300, SFSrskr.JuU33,1990912130,1991 prop.årsenast
vidåterkallasskall kunnavapentillståndbetonadesDå1181.1991: att

kaninte längrenågonavsågsSärskiltförutsättningar.ändrade att anses
förtydligades ioch 47. Lagtexten46prop.behovha vapnet s.av

inne-återkallasvapentillstånd kan närFrågorhänseende.detta om
tillframförtsverksamhet harskytteföreningensideltaslutathavare en

nämndaanförde iDepartementschefenallmänheten.från nyssoss
skall kunnavapentillståndfråganlagstiftningsärende, i ettom
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återkallas innehavarennär upphört medlem i skytteför-att vara en
ening, den inte med iär skytteföreningatt normalt inte kansom en

ha behov målskyttevapen s. 47. Somatt ett framgått kananses ovan
enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd behov av
målskyttevapen inte föreligga hos den inte aktivär medlemanses som
i skytteförening. Vi instämmer i dessa uttalanden och förutsätteren att
endast den faktiskt skjuter regelbundet med sitt målskyttevapensom

ha behov det.anses av
Riksdagen har relativtnämnts nyligen tagit ställning till åter-som

kallelsereglerna. Sedan dess har enligt vår uppfattning inget inträffat
det påkallatgör de materiellaöver förutsättningarnaatt försom se att

återkalla vapentillstånd. Detta kan inteett heller ingå i vårtanses
uppdrag.

Vi reglerna återkallelse vapentillståndatt i huvudsakanser ärom av
klart utformade. Bestämmelsen vapentillstånd kan återkallasatt ett om
det finns skälig anledning för det kan intryck förattge av vara
allmänt hållen. Vi har dock inte funnit något exempel på denatt
uttryckligen legat till grund för âterkallelsebeslut. Bristerett i
innehavarens personliga lämplighet torde den tillämpademestvara
återkallelsegrunden. Det kan emellertid finnas oförutsebara situationer
då det skulle stötande vapentillstånd inte kunde återkallas.ettvara om
Av det skälet behövs denna förutsättning för återkallelse.

Rikspolisstyrelsen föreskrifter och allmänna råd utförliga instruk-ger
tioner hur förekommande situationer bör bedömas. I dessaom
anvisningar återges bl.a. vad anförts i lagförarbeten och hänvisassom
till rättsfall även det sistnämnda enligt vår uppfattning skulleom
kunna i omfattning.göras större Tillståndshavaren har möjlighet att
överklaga polismyndighetens beslut till domstol. Vägledande av-
göranden kan erhållas från Regeringsrätten. Sammanfattningsvis anser
vi bestämmelserna för återkallelseatt vapentillstånd uppfyllerav
godtagbara krav rättssäkerhet.
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Överklagande enligt4.3 beslut vapenlagenav

Vårt förslag: Polismyndighetens beslut avslå ansökanatt en om
vapentillstånd eller tillstånd driva yrkesmässig handel,attom

sådant tillstånd liksom frågabeslut återkalla beslut iatt ett om
eller ammunition skall få överklagasinlösen tillav vapen

skall få överklagande frånlänsrätten. Kammarrätten pröva ett
endast kammarrätten meddelat prövningstillstånd.länsrätten om

beslut inte meddela prövningstillstånd skallKammarrättens att
få överklagas till regeringsrätten.

Polismyndighetens beslut i andra vapenärenden får liksom för
närvarande överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut
får inte överklagas.

Vårt uppdrag innefattar enligt utredningsdirektiven övervägaatt om
enligtnuvarande bestämmelser överklagande beslut vapenlagenom av

rättssäkerhetssynpunkt. Därvid skall beaktastillfredsställande deär ur
europeiska konventionen angåendeden skydd för dekrav som

rättigheterna och de grundläggande friheterna ställer påmänskliga
möjlighet till domstolsprövning. motionerna Ju220 och 802 framförsI

länsstyrelsens beslut i tillståndsfrågor i syfteönskemål attattom
praxis skall kunna till kammarrätten.uppnå enhetlig överklagasen

möjligheterNuvarande överklagaatt

Polismyndighetens beslut i vapenfrâgor kan överklagas till länsstyrel-
utsträckning framgår bestämmelsernaden i 42 §I som avsen.
får länsstyrelsens beslut överklagas till kammarrätten.vapenlagen
länsstyrelsens beslut i fråga vapenhandlartillstånd,gällerDetta om

ammunitions- eller vapenhandlartillstånd elleråterkallelse av vapen,
fråga inlösen eller ammunition, 18, 29, 30 och 31 §§av vapenom
vapenlagen 2 kap. 10 § 6 kap. och 2 §§. Kammarrättenslsamt

beskrivits i avsnitt under vissa förutsättningaravgörande kan 4.2som
under Regeringsrättens prövning.komma

beslut i vapenfrâgor får inteLänsstyrelsens andra överklagas. Detta
gäller länsstyrelsens beslut avslag på ansökan ammunitions-om om vapen-,

lånetillstånd, §§ vapenlageninförsel- eller 12, 14 23 2 kap.resp.
förhållande råder fråga§§ 3 kap. 8 §. Samma i8 och 11 resp. om

få skjutvapen, beslut särskildaavslag på ansökan ändraatt om
förvaring hos myndighet,förvaringsföreskrifter, beslut beslut attom

förlängning frist för bl.a. skrotning,omhänderta anmaningvapen, av
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och beslut förordnande provledare,lämna 24, 27, 28,att vapen om av
vapenlagen kap. kap.32, 34 och 35 §§ 4 1 2 5 8 kap. 2 6
och § vapenförordningen.kap. 3 7 kap. 2 3 §§ 5samt a

Omprövning beslutav

anledning något belysa myndigheternaskan finnas skyldighetDet att
beslut i fall. Reglernasina vissa trädde i kraft den 1omprövaatt

befogenhetjanuari 1987 och kompletterade den myndigheterna hade
praxis beslut. Under förutsättningarenligt allaomprövaatt tre som

uppfyllda skall polismyndigheten i egenskap förstamåste vara av
i vapenärenden sina beslut enligtinstans reglernaompröva om

beslut i och §§ förvaltningslagenomprövning 27 28 1986:223.av
gäller däremot inte beslut rörande polisens brottsbekämpandeDetta

lag. gäller antingen beslutetverksamhet, 32 § Det överklagatssamma
på uppfattningen felaktigaeller inte och bygger beslut kan rättasatt

billigare omprövningsnabbare, enklare och hos beslutsmyndig-om
i klara fall prövning i högre instans.heten ersätter

skall för det första beslutetOmprövning i frågagöras ärom
Myndigheten såledesuppenbart oriktigt. har skyldighet omprövaatten

då lätt för myndigheten konstaterasitt beslut det beslutetär äratt att
Normalt myndigheten inte skyldig någonoriktigt. är göraatt mer
granskning avgjort ärendeingående redan då den haränett annatav

särskilt anledning till det. Vid överklagande räcker det i allmänhetett
igenommyndigheten läser klagandens skrivelse och det över-att

klagade beslutet. denna genomläsning vid handenBara attom ger
utgången sannolikt bör behöver myndigheten i allmän-vara en annan

granska ärendet För det andra gäller omprövnings-het närmare.
beslutetskyldigheten bara kan ändras snabbt och enkelt, dvs.om

omprövningnormalt kan ske ytterligare utredning i ärendet.utanom
tredje får omprövning bara det inte blirdet till nackdelFör göras om

någon enskild Omprövningsskyldigheten gällerför inteperson. om
överklagats och klaganden därvid begärt tillsbeslutet beslutetatt

skall gälla inhibition ellervidare inte myndigheten redan harom
handlingarna i ärendet till länsstyrelsen. skyldighetöverlämnat En att

beslutet föreligger inte heller särskilda skäl talarompröva emotom
det.

Några föreskrifter hur det skall gå till myndighetnärmare närom en
sina beslut har inte nödvändiga 198586:8Oprop.omprövar ansetts

omprövningsbeslut bör fattas nivå, helst79. Ett samma avs.
beslutsfattare tidigare beslutet jämfördet Hellners-somsamma

förvaltningslagen,Malmqvist, Nya 1991 345. Om de angivnas.
uppfyllda skall myndighetenförutsättningarna meddelaär ett nytt
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Finns det ingenbeslutet.det tidigareeller ändraråterkallarbeslut som
någotinte meddelamyndighetenbehöveromprövninganledning till

vapenärendebeslut ipolismyndighetensdel. Hardennabeslut i ett
tilldet gårsåi ställetmyndighetenskallöverklagats attsnart se

polismyndighetenGörprövning.länsstyrelsensunderärendet kommer
står fast behöverbeslutetiresulteraromprövningställeti attsomen

kandetta. Detformligt beslutmeddelaintenormaltden ettsett om
omprövning skettlänsstyrelsenmeddelalämpligtdock attatt envara

inneburit.vad dettaoch

vapenmåleniPartställning

ochdomstolsprövningtillpå frågangår in rättenviInnan om
i vapenmålen. Ipartställningenvill vi kommenterainstansordningen

årsföreslog 1987avgörandenvägledandeantaletökasyfte att
Rikspolisstyrelsen151-1591989:44SOUvapenutredning se atts.

detvapenlagen,beslut enligtallaöverklagaskulle rätt varatt omges
synpunktfrån allmänrättstillämpningen ellerför attvikt annarsav

förslaget åberopadesstöd förTillinstans.högreprövadessaken av
vapentill-återkallelseavgöranden i kammarrättenfrämst avett ompar

vapentillståndåterkallelsebeslutunderinstansernasdärstånd, avom
länsstyrel-ochpolismyndigheternabeträffandeupphävts sompersoner

anfördesVidaremedolämpliga betros attfunnit att vapen.varaserna
olikalika fallbedömt sätt.skilda kammarrätterförekommitdet att

förslaget. Departe-införtvekanuttryckteremissinstanserMånga
betydelse mednaturligtvisdetanförde bl.a. ärmentschefen storatt av

vid all ärende-liksomvapenlagenenligtför ärendenpraxisenhetlig
praxislokalfår avgördet inteoch etthantering att som omvara

vidareanfördeåterkallas. Honellerbeviljasskall atttillstånd
mindre kostsamtändamålsenligt sättlikaRikspolisstyrelsen ett men

följarättstillämpningenhetligtillmedverka attkan genomen
informationspridaochöverklagade ärendenutvecklingen omav

förvaltnings-länsstyrelserså välavgörandenbetydelsefulla somav
tillräckliga skälfannsansåg det inteDepartementschefendomstolar. att

enhetligaresyftepartsställning iRikspolisstyrelsen att enatt enge
19909l:130 51.praxis prop. s.

År kommitté förparlamentariskttillkallades att1989 sammansatten
Kommit-organisation.ochuppgifter, arbetssättdomstolarnasöverse

direktivUtredningensDomstolsutredningen.tén namnetantog
omfattainte längretilläggsdirektiv till1991begränsades år attgenom

utredningen1991decemberorganisation. Idomstolarnas avgav
2000-talet Arbets-införDomstolarna1991:106SOUbetänkandet

föreslagithar bl.a.Utredningenförfaranderegler.och attuppgifter en
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förvaltningsmyndighet, beslut överklagats till länsrätten ellervars
kammarrätten skall överklaga domstolens beslut i saken när
domstolen ändrat myndighetens beslut. Som bakgrund diskuteras
främst intresset för prejudikatbildning också komma tillatt rättamen
med enskilda felaktiga beslut. Utredningen har föreslagitäven att
domstolen skall få uppdra den förvaltningsmyndighet beslutatsom
i saken företräda det allmännasatt intressepart i måletsom denom
enskilda inte redan harparten En sådan ordning skullemotpart.en
innebära fördelar i utredningshänseende. SOU 1991:106 del A 480-s.
511.

Vi delar departementschefens redovisade uppfattning angåendeovan
Rikspolisstyrelsens möjlighet överklaga. Vi vill i detatt sammanhanget
påpeka besluten i vapenmål inteatt har rättskraft frågorna kanutan
prövas Att göra vapenmålen till tvåpartsprocess skulleom. enligten
vår uppfattning i onödan handläggningengöra omständligtyngre, mer
och tidskrävande kostsamsamt gängutan medföraattmer samma
några beaktansvärda fördelar. Polismyndigheten har möjlighet att
framföra synpunkter på vapenärende i sambandett med omprövnings-
förfarandet vid överklagat beslut. Dettaett kan handläggningengöra
i led snabbare. Om det allmärmas synpunkter påsenare vapenmålett
inte tillräckligt tydligt framgår polismyndighetens beslut ellerav
yttrande återstår möjligheten för domstolen inhämta yttrande frånatt
polismyndigheten eller Rikspolisstyrelsen.

Möjlighet till domstolsprövning

Vi övergår till frågan möjlighet till domstolsprövning.nu Närom
länsstyrelsens beslut i vissa vapenärenden inte får överklagas till
domstol har ärendet i fråga redan tvåprövats förvaltningsmyndig-av
heter, först polismyndigheten med tillfälle till omprövning och därefter
länsstyrelsen. Fråga detär finns skäl införa möjlighet tillattnu om en
domstolsprövning och i sådana fall länsstyrelsen bör kvarståom som
överprövningsmyndighet.

Utgångspunkt för bedömningen i fråga domstolsprövning börom
dels vad rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande,ärvara delssom ur

de krav den europeiska konventionen angående skydd försom de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ställer på en
möjlighet till domstolsprövning.

De vapenärenden för vilka länsstyrelsen sista instansutgör innefattar
lämplighetsbedömning från ordnings- och säkerhetssynpunkt.en Det

emellertidär endast beslut innebär avslag på ansökan tillståndsom om
inneha skjutvapen enligtatt vår uppfattning kan hasom anses en

beaktansvärd betydelse för den enskildes T.exrätt. kan avslags-ett
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konsekvenser för sökandeni vissa fall medförabeslut samma som om
återkallelsebeslut. Så falleti varit frågadet stället ärettom om en

skjutvapen säljer detta förmed tillstånd inneha visst attatt ettperson
och därvid nekas tillståndmed liknandedetersätta attett annat vapen

avslagsbeslut kan i vissa delar landet hainneha det Ettvapnet. avnya
sökandens möjligheterekonomisk betydelse att attstor genomen

tävlingsskytts utveck-visst slag begränsas. Ensig på jaktlivnära av
visst skjutvapenpåverkas innehavlingsmöjligheter kan attgenom av

fått sitt vapentillstånd återkallat kan efterinte tillåts. En person som
vapentillstånd för ånyo börja tävlingsskjutakarantäntid söka atten

uttalande i frågai denna situationjaga. avslag kaneller Ett ettsomses
återkallelsens längd.om

besvärsärenden regelmässigt i formlänsstyrelsen dessaHos avgörs
efter föredragninglänsassessorjuristbeslut av en annanav enav

sådan handläggninganledningjurist. saknasDet änatt tro annat att en
antingen det frågaförvaltningsdomstol,bra. Enfungerar är om en

eller kammarrättjuristdomare med nämndbeståendelänsrätt enenav
emellertid bättre kompe-sammansättning, harjuristkollegialmed en

frågor motstridiga intressenerfarenhet däroch prövastörre atttens av
enskilde. Vi finnervitalt intresse för denochföreligger ärsom av

avslag ansökanbeslut i frågadärför polismyndighetensatt om om
till förvalt-skälet bör få överklagasvapentillstånd redan det enav

ningsdornstol.
införts idomstolsprövning har under tidtillMöjlighet senare en

till del SverigesUtvecklingensammanhang.mängd styrs stor av
angående skydd för deeuropeiska konventionenenligt denåtaganden

grundläggande friheterna. Samtligaoch derättigheternamänskliga
till konventionen elleranslutnaEuroparådets medlemmar är numera

ratiñcerade konventionenframtid. Sverigesig iansluta näraväntas en
konventionen kontrollerasEfterlevnadenfebruari 1952.den 4 avav

och domstolen för demänskliga rättigheternakommissionen för de
Ocksåmed i Strasbourg. Europa-rättigheterna, bådamänskliga säte

kontrollfunktio-konventionen vissaministerkommitté har enligtrådets
omfattande praxis vuxit fram,harEuroparådsorganenGenom enner.

harmeddelats domstolende avgörandenvarvid i synnerhet avsom
därför intressebetydelse. Det överväga ävenär attstor omav

till domstolsprövningmöjlighetkonventionsåtagandena medför att en
vi övergår till frågan hurvapenärenden innanvissainföras förbör om

instanskedjan bör ut.se
konventionens artikel 6:1detsammanhang ärdettaI är som av

översättning:i svenskArtikeln lyderintresse.

civila rättigheter ochhansdet gällerskall, prövaEnvar när att
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skyldigheter eller anklagelse honom för brott, berättigadmot tillvara
rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför oavhängig och
opartisk domstol, enligtupprättats lag. Domen skall avkunnassom
offentligt, och allmänheten må frånutestängasmen pressen rätte-
gången eller del därav hänsyn till sedligheten, den allmännaen av
ordningen eller den nationella säkerheten i demokratiskt samhälle,ett
eller då hänsyn till minderåriga eller till privatlivs helgd såparternas
kräva eller, i den mån domstolen så finner nödvändigt,strängt i fall
då på grund särskilda omständigheter offentlighet skulle ländaav till
skada för rättvisans intresse.

Vad i konventionen med civila rättigheter och skyldighetersom menas
kan inte utläsas konventionstexten klargörs kontinuerligtur men

domstolens avgöranden. Domstolen har fastslagitgenom artikelnatt
tillämplig under förutsättningär det föreligger verkligatt tvisten

mellan enskild och någon eller myndighet,en person annan person att
tvisten gäller rättighet har sin grund i den nationella ochen rättensom

denna rättighet kan karakteriserasatt civil rättighet. Begreppetsom en
civil rättighet skall självständig tolkning i förhållande till denges en
nationella ochrätten rättigheter och skyldigheter privatavse naturav

vilket slags lag civillag, handelslag,oavsett förvaltningslag osv. som
reglerar frågan och vilket slags myndighet allmän domstol, förvalt-
ningsmyndighet osv. behörig.är En rättighet i konventionenssom
mening kan föreligga detäven enligt inhemsknär frågarätt är attom
på huvudsakligen diskretionära grunder tillerkänna den enskilde en
förmån något slag.av

Artikeln har domstolen tillämplig förfarandenansetts haftav som
betydelse för enskilda äganderätt och ibland gällt rättenpersoners som

förvärva egendom och iatt andra fall behållarätten eller användaatt
egendom. Artikeln har också tillämpats på fall rättenavsettsom att
bedriva viss ekonomisk verksamhet eller tillstånd något slagatt av

betydelse förär möjligheterna bedriva sådan verksamhet.som av att
Beträffande den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och europa-
domstolens praxis Danelius, Mänskliga rättigheter, 1993 140-149se s.
och Ds Ju 1986:3 Europarådskonventionen och till dom-rätten
stolsprövning i Sverige.

deI fall aktuella vapenärenden överklagas föreligger verklignu en
tvist sökanden skall beviljas tillstånd enligt vapenlagen. Tvistenom rör
antingen sökandens personliga kvalifikationer eller dennes behov av

skjutvapen. Oavsett prövningenett ansökan tillståndom av en attom
inneha skjutvapen skall fråga äganderätt till vissses som en om
egendom t.ex. med huvudsakligen prydnads- eller affektions-vapen
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jakt,ekonomisk verksamhet t.ex.bedrivaellervärde rätt att enen
civilenligt vår uppfattningså denvapensamlingtävling, enavser

till domstols-mening. Således börkonventionens rätträttighet i en
föreligga.prövning

Rättsprövning

domstolsprövning itillmöjlighetför sig redani ochfinnsDet en
tidsbegränsade lagen 1988:205denGenomförvaltningsärenden. om

anpassades den svenskaförvaltningsbeslutvissarättsprövning av
praxis det gällereuropeiska domstolensden när rättlagstiftningen till

giltighetstidlagensförlängningdomstolsprövning. Vidtill aven
olikaarbetet med denstatsrådföredragande översynanförde att av

skall tillgodosetill svenskbl.a. syftar rättförfattningar attsom
intedomstolsprövningtillgång tillkrav på ännuEuropakonventionens

rättsprövningslagensinverka påkommaResultatet kanavslutat.är att
rättsprövningslagenssikt leda tilldet kantillämpningsområde, och

blir överflödiga. Prop.domstolsprövningreglersärskilda om
1990912176 8.s.

ienskildundantag begärasmed vissaRättsprövning kan part ettav
förvaltningsmyndighetregeringen ellerförvaltningsärende hossådant

eller § regerings-i 8 kap. 2 3förhållandenågotrör avsessomsom
enskildamyndighetsutövninginnefattas sådanHärmedformen. mot

efter ansökandomstol endastkan prövas omavsom annarspersoner
administrativ ordning hariöverklagamöjligheternaresning och där att

vapentillståndpå ansökanbeslut avslagLänsstyrelsensuttömts. omom
till rättsprövning.möjlighetomfattas dennaav

innebär endastRegeringsrätten. DenRättsprövningen görs enav
överensstämmelsestår ii frågaförvaltningsbeslutetprövning omav

striderfinner beslutetdomstolenrättsregler. Ommed gällande motatt
till-samband medbeslutet. Iskall den upphävarättsregel,någon

departementschefenuttaladerättsprövninglagenkomsten attomav
marginal täcker dettillämpningsområdet med bredangivnadet som

rättigheter ochcivilakonventionens begreppunderkan fallarimligen
ochtidsbegränsad198788:69 21. Lagen ärskyldigheter prop. s.

ikraftträdandetmeddelas frånbeslutnärvarandeförtillämpas som
år 1994.till utgången av

Instansordningen

ansökanavslåpolismyndighetens beslutnärvarande kanFör att omen
återkallabesluthandel med elleryrkesmässigfå driva ettattatt vapen

inlöseni frågavapentillstånd liksom besluttillstånd ellersådant ett om
länsstyrelsen ochtillöverklagas till förstammunitionellervapenav
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sedan domstol. Det framgåttär vår uppfattning polismyn-ävensom att
dighetens beslut avslå ansökan vapentillståndatt bör kunnaen om
komma under domstolsprövning.

Vi har tagit del vad domstolsutredningen anfört angående renod-av
lingen domstolarnas arbete. linjeI med renodling harav en ut-
redningen det inte flytta besvärsprövningenansett att frånvara
länsstyrelse till förvaltningsdomstol. En kvalificerad prövning av
länsstyrelsen medför domstolsprövningen lättareatt kan koncentreras
till instans och domstolarnas utnyttjas på effektivten ochresurser ett
rationellt Vid det fortsattasätt. utvecklingsarbetet på länsstyrelsernas
område kan saken givetvis komma i läge. Det dåett ärannat utan

problemstörre domstolsprövningenatt till den situationen.anpassa
SOU 1991:106 del A 438 och 439. Domstolsutredningens förslags.
i fråga länsstyrelsens roll i instanskedjan inteär berettom ännu i
Justitiedepartementet.

Vårt uppdrag i denna del innefattar rättsäkerhetssynpunktatt ur
reglernaöverväga överklagande. Därvid bör enligt vår meningom stor

vikt fästas vid intresset uppnå slutligt avgörande inomatt rimligettav
tid och med rimligt ianspråkstagande enskildas och myndighetersav

Vi därförär tveksamma till betydelsen länsstyrelsensresurser. av
prövning medel uppnå bättre koncentrationatt till dom-som en en
stolsinstans och bättre utnyttjande domstolarnasett Närav resurser.
det finns möjlighet till domstolsprövning bör enligt vår uppfattning
polismyndighetens beslut få överklagas direkt till domstol. I övriga fall
bör polismyndighetens beslut fortfarande få överklagas till länsstyrel-
sen.

Domstolsutredningen har principiell utgångspunkt anförtsom en att
den första domstolsprövningen förvaltningsärendeatt alltid skallettav

ske i länsrätt. Utredningen har därför föreslagit länsrätt i principatt
blir första domstolsinstans i samtliga måltyper där kammarrätt i dag
har denna funktion och anfört det bör krävas mycket starkaatt skäl för

frångå denna princip del A 442.att Följaktligen har utredningens.
föreslagit länsrätten blir första domstolsinstansatt iäven vapenmål
del B 187. Domstolsutredningens förslagharremissbehandlatss. och
i denna del genomgående fått positivt mottagande.ett

Departementschefen har i budgetpropositionen anfört prop.
1992932100 bil. 3 25 och 93 hon för delatts. attegen anser
utredningens principiella utgångspunkt den riktigaär och tyngd-att
punkten i rättskipningen skall ligga i första instans också inom de
allmänna förvaltningsdomstolarna. En ändrad instansordning behöver
dock inte gälla samtliga måltyper. Hon har vidare anfört detatt vore
olyckligt de förvaltningsdomstolsmål allteftersomom nya som
tillkommer under övergångstid förs till kammarrätt förstaen som
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domstolsinstans för sedan flyttas till länsrätt. I propositionenatt
hemställde regeringen riksdagen skulle godkänna de angivnaatt
riktlinjerna för instansordningen i de allmänna förvaltningsdom-

Riksdagenstolarna. biföll regeringens hemställan bet. 199293:
rskr.JuU24, 199293:289.

Regeringen har första i genomförandet Domstols-etappsom en av
utredningens förslag beträffande de allmänna förvaltningsdomstolarna
i proposition tagit vissa allmänna frågor har samband meden upp som

ändrad instansordning 199394:prop. 133. Bl.a. behandlas fråganen
prövningstillstånd i kammarrätten och länsrätten skallom om vara

första instans i studiestödsmålen och kriminalvârdsmålen. I andraen
under år 1994 regeringen ytterligare måltyperetapp att taavser upp

bör flyttas från kammarrätten till länsrätten det gällernärsom
domstolsprövning i första instans.

Vi föreslår med beaktande riksdagens och regeringens ställnings-av
taganden polismyndighetens beslut angående ansökan vapentill-att om
stånd skall få överklagas till länsrätten. Enligt vår uppfattning bör
länsrätten samtidigt blir första instans i de vapenmâl för närvaran-som
de överklagas till kammarrätten.

Frågan domstolsprövning normbeslut förvaltningsbeslutochom av
behandlas för närvarande Fri- och rättighetsutredningen dir.av
1991:119. Regeringen har i den nämnda propositionen föreslagitnyss
sådana generella regler i lagen 1971:289 allmänna förvaltnings-om
domstolar behövs för den ordningen med länsrätt normalsom nya som
första domstolsinstans. Enligt förslaget bör uppräkningen i 14 § den
lagen måltyperlänsrätternas tills vidare allmän regelersättasav av en

innebär det i lag eller författning föreskrivs talanatt attsom om annan
skall väckas vid eller fullföljas vid allmän förvaltningsdomstol skall

skedet vid länsrätt. Vi har därför i vårt lagförslagövervägt att ange
polismyndighetens beslut i aktuella frågor får överklagas tillatt nu

förvaltningsdomstol.allmän Emellertid ingår i vår uppgift språkligtatt
tillgänglighet föröka vapenlagens den människor medstora grupp av

skiftande bakgrund den berör. Vi ihar detta syfte valt iattsom
lagtexten polismyndighetens beslut får överklagas tillattange
länsrätten. Motsvarande ändring bör tills vidare i vapenför-göras
ordningen.

Domstolsutredningen har föreslagit förvaltningsprocesslagenatt
1971:291 och lagen 1946:807 handläggning vissa domstols-om av

skall lag förfarandetärenden i mål i förvaltnings-ersättas av en om
domstol och vissa mål i allmän domstol domstolsförfarandelag.

fått negativtFörslaget har mottagande under remissbehandlingenett
inom Justitiedepartementetoch arbetet inriktat på revidera deär attnu

båda med utgångspunkt i domstolsutredningenslagarna olika förslag.
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Arbetet bedrivs med inriktning på förslag till regler föratt nya
ärenden, liksom för besvärsmål i hovrätt skall under förstapresenteras
delen år 1994 och arbetet med revidera förvaltningsprocess-att attav
lagen skall påbörjas därefter. Av det skälet avstår vi från föreslåatt
följdändringarna förvaltningsprocesslagen.i

Prövningstillstånd i kammarrätten

avgöranden fårLänsrättens överklagas till kammarrätten. Vapenären-
innefattarden vanligtvis inte sådana rättsliga överväganden kräversom

domstol med juristkollegial sammansättning. Det skulle därfören
kunna slöseri med vapenärendenaettanses som resurser om av
sökandena slentrianmässigt kom föras till kammarrätten för däratt att

i sin helhet. sådanFör prövning skall skeprövas bör enligt våratt en
uppfattning i fall kunna krävas det vid genomgångvart att en av
domen och överklagandeskriften finns något tyder på attsom
länsrättens avgörande bör ändras.

Domstolsutredningen diskuterade förvaltningsärenden fortsätt-om
ningsvis skall kunna i hela sin vidd först två förvaltnings-prövas av
myndigheter och därefter två domstolar med åtföljande möjlighetav
till prövningstillstånd i Regeringsrätten. Frågan behandlades bl.a.
utifrån vad står vinna tillåta prövningatt att t.ex.som genom en av
vapenmål i kammarrätten endast efter dispensprövning. Olika aspekter
belystes såsom kammarrätternas möjlighet koncentrera sittatt
överprövningsarbete på de svårbedömda fallen också detattmer men
ligger i sakens Regeringsrätten har bättre förutsättningarnatur att än
kammarrätterna bedöma mâls prejudikatvärde del A avsnitt 21.att ett
Sammanfattningsvis anförde utredningen många faktorerävenatt om
talar för dispenssystem bör införas i karnmarrätterna, så detäratt ett
inte tillfälle det När erfarenheterrätt vunnits degöraatt nu. av
reformer genomförts eller föreslagits rörande kammarrättsarbetet.som
bör enligt utredningen frågan del A 324.tas nyttupp s. ,

Till fogadesbetänkandet tvâ reservationer och särskilt yttrandeett
angående prövningstillstånd i kammarrätt. Enligt dessa bör pröv-
ningstillstånd i kammarrätt i varje fall för vissa målgrupper införas- -

iMångaredan remissinstanser har anslutit sig till de synpunkternu.
Tfördes fram i reservationerna och det särskilda yttrandet ochsom

flertalet dem sig i frågan har krav pröv-yttrat ansett attav som .
ningstillstånd i kammarrätt i varje fall för vissa målgrupper bör- -
införas fåtalredan Ett har anslutit sig till utredningens bedömningnu.

villoch avvakta med sådan reform.en
I därefter inom Justitiedepatementet upprättad departements-en

promemoria med titeln Prövningstillstånd i kammarrätt anförs detatt
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kravredan införa generella regler påinte aktuelltär att omnu
första börprövningstillstånd i ledet länsrätt kammarrätt. I hand enligt-

på prövningstillstånd för depromemorian krav övervägas avgrupper
eller flera förvaltningsmyndigheterharmål redan prövats av ensom
på i frågadomstol. Men detinnan de sättprövas samma som omav

med undantag från denkan motiverat regelnvissa mål ett attvara
skall ligga i länsrätt, kan det finnas skäl fördomstolsprövningenförsta
krav på prövningstillstånd också för dessadet gällerundantag närett
därför målgrupp för målgrupp.mål. Frågan bör Enprövasavgrupper

promemorian prövningen fråganordning enligtnaturlig är att av om
skall införas eller inte för olika måltyper inlednings-prövningstillstånd

arbete pågår flytta målen iparallellt med detvis görs attsom ner
instanskedjan.

aktuellt generellt införa kravdet inteEftersom är pröv-att
från länsrätt till kammarrätt behövsningstillstånd för överklaganden

omfattasvilka målkategorier skallsåledes dels reglerdet somom av
allmänna regler tillståndsprövningen. Densådant krav, delsett om

promemorian.regleringen behandlas isenare
prövningstillstånd i karmnar-föreslås reglernapromemorianI att om

prövningstillståndvad gäller för iefterutformas mönsterrätt av som
beviljas det finnsprövningstillstånd fårinnebärhovrätt. Det att om

ändringsdispens,avgörande detanledning ändra länsrättensatt om
rättstillämpningen överprövning skerför ledningenviktär attavav

synnerliga skäldet finnsprejudikatdispens eller prövaattom annars
grundläggande bestämmelsernaextraordinär dispens. Detalan om

iföreslås in i förvaltningsprocesslagenprövningstillstånd tas en ny
vilka mål eller målgrupper skallparagraf, Reglerna34 somoma

stället in i denprövningstillstånd föreslås iomfattas krav tasav
materiella lagstiftningen.

remissinstanser harremissbehandlats. AllaPromemorian har
prövningstillstånd och har tillstyrkti frågatillstyrkt förslaget ävenom

regeringen199394:133 harlagtekniska lösningen. Iden prop.
överklagande frånfåföreslagit kammarrätten skall pröva ettatt

meddelat prövningstillstånd.endast kammarrättenlänsrätten om
intedomstolsutredningen påpekat, resultatet detVi ännuvet, avsom

verksamhet,reformarbetet rörande kammarrätternaspågående t.ex.
instansordningen kommer haeffekter den ändradevilka att

vapenärendena inte kommermåltillströmningen. Vi förmodar attatt
förvaltningsärenden i detta hän-från övriga jämförbaraskilja sig

vår uppfattning inte rimligtmindre det enligtseende. Icke desto är att
två förvaltnings-fullt skall kunna förstvapenärende prövasutett av

vårt förslag polismyn-eller det blir enligtmyndigheter avens som-
tilltvå med möjlighetoch därefter domstolardigheten pröv-av-
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ningstillstånd i Regeringsrätten.
prövningstillstånd för få länsrättenskrav påmedEtt attsystem

efter vad gäller ii kammarrättenavgörande mönsterprövat somav
både önskemål materiellt riktigatillfredsställaskullehovrätt om

därför iprejudikatbildning. Vi ansluter till detavgöranden och oss
framförda förslaget. propositionenoch propositionen Ipromemorian

förvaltningsprocesslagen i kraftändringar i trädaerforderligaföreslås
därför från den föreslagna §Vi utgår 34oktober 1994.den 1 a

föreslår i vapenlagen införvaltningsprocesslagen och att tas en
kammarrätten fårmed innebördbestämmelse över-pröva ettatt

kammarrätten meddelatendastklagande från länsrätten pröv-om
förvaltningsprocesslagen. Pâ sådantenligt §ningstillstånd 34 sätta

förutomvapenärendena alltid kunnade aktuellakommer prövas,att av
polismyndigheten länsrätten.av

meddela prövningstillstånd kan enligt vadbeslutKammarrättens att
försådana beslut inte överklagas. Det finnsallmänhet gällerisom

skulle kunna överklaga. Kammarrättensingenövrigt motpart som
prövningstillstånd kan överklagas tillmeddela Rege-intebeslut att

har föreöverklagande beslut meddelatsfrågaringsrätten. I somom av
ikraftträdande bör äldre bestämmelserlagändringensföreslagnaden

gälla.

ammunition,förvaringoch4.4 Inköp av

ansvarsfrihet vidförvaring samtav vapen
ammunitionsinnehav

ammunition ombudFörvärv genomav

regler förvärv ammunitionVår bedömning: Nuvarande avom
ombud bör bestå.genom

inköp ochJu829 kritiseras reglernamotionerna Ju815 ochI om
bestämmelsernaarmnunition. Motionärernaförvaring ärattanserav
besvär och obehagtillkrånglade och de medföronödiga och att stora

utnyttjai glesbygd kunnaSärskilt behovetför jägarna. nämns attav
ammunition och mellanjaktkamrater för inköpanhöriga och attav

både och ammunition kvaranvändningstillfällena kunna lämna vapen
återvänder till bostadsorten.föräldrahemmeti närt.ex. man

för ochi vapenlagen inköpjanuari 1992 skärptes reglernaDen 1
Tidigare i princip allammunition SFS 1991:1181.förvaring varav

tillståndsfri skytteföreningarna tillhandahöll sinaochjaktammunition
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medlemmar ammunition. Enligt gällande huvudsakligenrätt, som
återfinns i 12 § vapenlagen 2 kap. 8 § får den har tillstånd attsom
inneha visst för skjutning inneha ammunitionett även tillvapen

innebärDet således det krävs särskilt tillståndvapnet. föratt att
inneha ammunition inte det eller ammunitionvapnetsom passar egna
till innehar för ändamålett skjutning,änannatvapen man t.ex. ett
samlarvapen. Detta medför bl.a. det inte tillåtet förär elleratt att egen
någon räkning inneha ammunition inte tillannans ettsom passar vapen

själv har tillstånd för.man
Ammunition får enligt 13 § vapenlagen 2 kap. 9 § bara överlåtas

till den har inneha ammunitionenrätt i fråga. Detta innebärattsom
praktiskt den köper eller förvärvaratt sätt ammunitionannatsom
måste kunna visa sitt bevis vapentillstånd för säljaren ellerupp om

överlåtare denne inte tidigare kännedomt.ex.annan ärom genom
förvissad köparen har inneharätt ammunitionen.att Någraattom
berättigade intressen hos med vapentillstånd bedömdespersoner av
departementschefen inte kränkas denna ordning. Prop.genom

Är199091 130 35. köparen okänd för säljaren, får han styrka sins.:
behörighet köpa ammunition visa bevisatt sittattgenom upp om
vapentillstånd och legitimation.

Ammunition kan enligt lagrum förvärvas ombud. Ensamma genom
med vapentillstånd kan således med stöd fullmaktegetperson av en

förvärva ammunition har tillstånd innehaen annan person attsom
sådant ammunitionen avsedd till.ett är Om förvärvet skervapen som

från någon varken känner ombudet eller uppdragsgivaren krävssom
ombudet kan förete skriftlig fullmakt.att I sådana fall skallen

ombudet också kunna visa tillståndet för det ammuni-upp vapen som
tionen skall användas till. Ombudet skall vidare kunna legitimera sig

visaoch bevis vapentillstånd. Ombudets vapentillståndett egetupp om
behöver dock inte Hans bevis vapentill-typavse samma av vapen. om
stånd visar hans allmänna behörighet handskas med ammunition.att
Möjligheten förvärva ammunition ombud motiverasatt särskiltgenom

behovet i glesbygd kunna lämna sådana uppdrag andra.attav
Förfarandet vid ombudsförsåljning ansågs departementschefen inteav
ställa för anspråk på dem köper och säljer ammunition.stora Detsom
konstaterades det inte någon ovanlig åtgärdär med behörig-att
hetskontroll i andra viktiga sammanhang. Prop. 199091:13O 36.s.

Reglerna för inköp och förvaring ammunition, liksom skjut-av av
grundläggande betydelseär för hindra kriminalitet. Devapen, attav

skärptes efter förslag 1987 års vapenutredning. Kommitténsav
betänkande SOU 1989:44 remissbehandlades och det övervägande
antalet remissinstanser positiva till lagförslagen, därefter ivar som
huvudsak genomfördes. Det råder således bred enighet behoveten om
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och ammuni-bruk skjutvapeninnehav ochkontrollsträng avavenav
år,under vilketökat markantväpnade rån harAntalettion. senare

och ammunitiontill skjutvapenförhållanderestriktivtvisar att ett
brott.för hindragrad påkallatfortfarande i högär

vapenlagstiftningendenpåtalade besvär strängai motionernaDe som
förvärvaberättigat intresseharoch andramedför för jägare attettsom

omgång detundvika. Densvåraammunitioninnehaoch är extraatt
ienligt vår meningregler fåruppställdafölja sålundainnebär att

mäste nödvän-Olägenheternajämnmod. vägasmedprincip bäras mot
ochsöka motverkautsträckningmöjligaidigheten största attatt vapen

frågabestämmelserna ihänder. Innaniammunition kommer orätta
för brottsligaillegala ochammunition tillinfördes förekom att vapen

får emellertidReglernavapenhandlare.fritt hosköptessyften
besvärliga.krångliga ochonödigtintesjälvfallet vara

ombud kan aktualise-ammunitionför överlåtelseReglerna genomav
undantagsfallförmodas iSituationen kansammanhang.i olika vararas

egentligen intehos säljarensigdensådan presenteraratt somperson
Vi tänkerellerbudrättsligt transportör.ombud ettär settutanett en

vapentillstånd ochharsituationendå bl.a. att somsomen person
sintelefonsamtal meddelarvidför säljarenkändtidigaresedan är ett

har behörighet inneha,ammunition hanköpa sådanavsikt attatt som
och hämta ammunitionen.skall kommasläktingbud t.ex.samt att ett

och dennes för-kännedom köparenmed sinförsäljarenOm om
betryggande och kanförfarandetföreslagnadet ärhållanden attanser

vid telefonsamtalet.anbud ochskettså har köpetgodtas acceptgenom
då endastammunitionenhämtar ärPersonen att trans-se somsom

innehahar ingenammunitionen. Transportören rätt attportör av
ammuni-i sakensliggerräkning. Detammunitionen för natur attegen

28 andrai enlighet med §på säkertskall sätttionen transporteras ett a
dröjsmål tillöverlämnasoch5 kap. 4 §vapenlagenstycket utan

köparensdet endastsituation börsådanuppdragsgivaren. I varaen
betraktelsesätt,säljaren. Vid dettaförintressevapentillstånd ärsom av

varandrapersonlig kännedomharde inblandadebygger att omsom
föreligga, utgår vimisstänkassåledes inte kanvilseledandeoch ettatt

tillammunitionenlämnabara godtarsäljarenfrån transpor-att utatt
i sin ordning. Vissaalltgrunder kangoda ärhannär atttören anta

såi motionerna inteåsyftassvårigheter ärpraktiskade somav
motionärernabesvärande antar.som

ombudöverlåtelsefrågaverkligenfall då detde ärI genomom en
tillämpliga.och 9 §§ Dessakap. 8vapenlagen 2och 13 §§12är

uppfattning bestå.värenligtregler bör

i

g
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Tidsfrist för förvärv ammunitionav

Vårt förslag: tillståndEtt inneha ammunition för andraatt
ändamål skjutning skall meddelasän tidsfrist gällerutan att en
för förvärvet ammunitionen.av

Enligt l2§ tredje stycket vapenlagen tillstånd för innehavär av
ammunition för andra ändamål skjutning endastän giltligt om
ammunitionen förvärvas inom viss tid. Denna tidsfrist kan enligt vår
uppfattning fråga.i Den kan uppfattassättas onödigt krångel ochsom
besvär dem det berör, för övrigt inte förbrukar denav som
ammunition förvärvar.de Om något inträffar förut-gör attsom
sättningarna för tillståndet inte längre finns kan det återkallas av
polismyndigheten i enlighet med 30 § vapenlagen 6 kap. 1 §. Det
finns därför ingen anledning tidsbegränsa tillstånden. Det väsentligaatt

inte vilkenvid tidpunkt ammunitionen förvärvasär den mängdutan att
ammunition tillståndet inte överskrids. Vi föreslår därföravser att
tillstånd inneha ammunition för andra ändamål skjutningatt än skall
meddelas tidsfrist gäller för förvärvet arrnnunitionen.utan att en av

Förvaring skjutvapen eller ammunitionav

Vår bedömning: Vapen bör regel hand inne-tassom om av
havaren.

Vårt förslag: Förvaringsreglerna för skjutvapen skall inte gälla
för effektbegränsade och gjorts varaktigtvapen vapen som
obrukbara.

Vid förvaring skjutvapen eller ammunition skall innehavarenav ta
hand skjutvapnen eller ammunitionen och hålla egendomen underom
sådan uppsikt det inte fara för någonär obehörig kommeratt att
den. Gällande bestämmelser finns huvudsakligen i 26 § vapenlagen 5
kap. §§.1 3 skjutvapen eller ammunitionen skall förvaras under-

förvaringsäkert lås inte sker i säkerhetsskâp. Uttrycket säkert låsom
innebar skärpning i förhållande till vad gällde före den len som
januari 1992. säkert låsEtt skall innebära stöldskydd. Låsett gott av
enkel och lättforcerad konstruktion godtas inte. Varken inlåsning i
vanlig garderob eller vapenställ kan fylla kraven. Syftet medett anses
förvarzngsreglerna effektivt förhindra tillgreppär ochatt av vapen
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införandereglernasvidanfördeDepartementschefen attammunition.
förvaringsföreskrifter.ändamålsenligamednödvändigtabsolutdet är

1990912130 41.Prop. s.
vapenlagentredje stycketi 26 §långtidsförvaringreglernaEnligt om

ellerskjutvapensinadeponeravapeninnehavarefår3 §kap.5 en
vid längreår,för högstnågonhos t.ex.ammunition tre enannan

Förvaringpolismyndigheten.gjorts hosanmälansedanutlandsvistelse,
kan kommaår ellerunder 18 antasdenske hos ärfår inte somsom

deposition förVidammunitionen.ellerskjutvapnetmissbrukaatt
RPSinnehavstillstånd görasansökanmåsteårtidlängre än tre omen

551-3.FAP1992:2,FS
falli vissafördelarpraktiskaJu815 kanmotionipåpekatsSom

får förvaraskjutvapeninnehatillståndmed ettattvinnas personom en
brukarfrämstdär handennågonhosammunitionen ortellervapnet

med sigutrustningenförabehöveroch inteammunitionenellervapnet
landet.delligger ikansketill hemmet, avannanensom

vapenlag-råd tillallmännaochföreskrifterRikspolisstyrelsensEnligt
medsambandibörPolismyndigheten attföljande.gällerstiftningen

före-förvaringsvillkor skallsärskildabeviljastillstånd pröva om
skalli övrigtbeskaffenhetochfarlighetVapnets varaskrivas.

Även antaletbör krävas.förvaringför vilkenavgörande typ somav
imedlemmarfleraHarbetydelse.harinnehavaren är avsomvapen

totalafamiljensbörbostadbor ifamilj vapengemensamsomsamma
förvaringsföreskrift. Enbehovfråganvapeninnehav avgöra avom

med anvisningbeslutsärskiltimeddelasbörförvaringsföreskrift ett
änFörvaring hostill.skallöverklagandehur personannanom

sådantundantagsvis. Ettmedgesbör kunnavapeninnehavaren
och förvaratbottdotter,ellerkanundantag att somt.ex. sonenvara

lägenhettillflyttar attföräldrahemmet,isina men avseregenvapen
hosVid förvaringmarker.föräldrarnasjagafortsättningsvisäven

förvaringsföreskriftsärskildalltidbörsådan enpersonannanen
såväl licenshavarenförutfärdasFörvaringsföreskrift börmeddelas.

förvaringsföreskriften börAvförvarardenför vapnet.somsom
brukainte atträtt vapnet utanvapenförvararen äger attframgå att

1992:2,RPS FSuppfyllda.lån ärreglervapenlagens vapenavom
551-3.FAP

börsåledes ochförvaring ärgällerdetHuvudregeln när vapenav
handfortsättningsvis tasmening attvår även avenligt omvapenvara

sinpolisen iförförutsättningbl.a. attDetta ärinnehavaren. en
antagandenrimligaskall kunna göratjänsteutövning vapenom var

finnasbehovbeaktansvärdaemellertid attundantagsfall kanlfinns.
Rikspolisstyrel-såvälframgårDetnågonhosförvara avvapnet annan.

Polismyndig-motioner.aktuellaförfattningssamling av nusomsens
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heten kan framgått medge förvaras hossom attovan änvapen annan
innehavaren. I samband med detta föreskrivs hur förvaringen skall
till. Ett sådant medgivande bör enligt vår uppfattning kunna lämnas i
den omfattning det efterfrågas beaktansvärdanär behov finns och då
förvaring kan ordnas på betryggande dåsätt eller dotter,t.ex. en son

bott och förvarat sina i föräldrahemmet, flyttarsom tillvapen egen
bostad fortsättningsvisäven skall jaga på föräldrarnasmen marker.

Det framförda önskemålet kunna förvara skjutvapenatt hos någon
innehavarenän såledesär redan tillgodosettannan detäven inte ärom

känt bland alla jägare. Det kan också så vapenärendena inteattvara
behandlas med den enhetlighet bör eftersträvas. Vi förutsättersom att
Rikspolisstyrelsen kommer vidta nödvändiga åtgärder.att

Ett centralt databaserat vapenregister

l detta sammanhang aktualiseras frågan centralt databaseratettom
vapenregister. Om polisen får anmälan pågående hot ellerom
skottlossning och folkbokfördaär i delpersoner som en annan av
landet misstänks inblandade så skulle sådant register snabbtvara ettur
kunna läsas vilka de misstänktaut har. Ur sådantvapen ettpersonerna
register skulle också kunna utläsas förvaras. Vapenutred-ettvar vapen
ningen prövade frågan centralt databaseratett vapenregister SOUom
1989:44 205-226. Stor vikt fästes vid sårbarhets- och sekretess-s.
frågor. Utredningen kom fram till frågan centraltatt ettom vapen-
register allti väsentligt förlorat sin aktualitet övergångattgenom en
till lokalt förda datavapenregister pågick och detta väl tillgodosågatt
tillständsmyndigheternas och allmänhetens behov effektivitetstörreav
i tillståndsgivningen s. 224 och 225. Sedan vapenutredningen avgav
sitt betänkande har både tillgången och användningenvapen av
illegala i samband med brott ökat. Ett centralt databaseratvapen
vapenregister bör enligt vår uppfattning åter övervägas. Vi utgår från

utvecklingen inom datateknikenatt även med beaktande sårbar-av
hetsaspekter kan möjliggöra register med fullständigaett sökmöjlig-
heter för polisen. Frågan centralt vapenregister ingårett emellertidom
inte i vårt uppdrag och vi har under hand fått reda på Riks-att
polisstyrelsen utreder förutsättningarna för sådant. Vi nöjerett oss
därför med detta påpekande.

Effektbegränsade och varaktigt obrukbara skjutvapen

Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen förär målskjutningavsettsom
eller liarpunvapen får enligt 5 §ett andra stycket vapenlagen 2 kap.

§1 andra stycket innehas tillstånd det harutan begränsadom en
effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen. Vapenlagens
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effektbegränsadetillämpliga dessadockförvaringsbestämmelser är
obrukbara.varaktigtgjortsoch somvapenvapen

den§kap. lvapenlagen 5 ärstycket§ förstaEnligt 26 som
hålla det underochhandskyldigskjutvapeninnehar att ta omett

kommerobehörignågonfara förintedetuppsikt ärsådan attatt
vapenlagenstycket§ andrai 26bestämmelsernagällerdet. Därutöver

juli 1992 skallden 1Fr.0.m.skjutvapen.förvaring2 §kap.5 avom
säkerhetsskåp. Omiuppsikt förvarasunderhållsinteskjutvapen som

vapendelavsevärd svårighet,gårdetskall,falletså inte utanär enom
ochanvändas. Vapnetinte kanså detfrånbort vapen-vapnet atttas

betryggandeellerlåssäkertunderförvaras annatskalldelen separat
Rikspolisstyrelsensförvaringsföreskrifter finns idetaljeradeMersätt.

1992:2RPS FSvapenlagstiftningentillrådallmännaföreskrifter och
551-3.FAP

denmedsambandanförde idepartementschefen senastvadAv
1990911130 41prop.förvaringsbestämmelsernaändringen s.av

kommer iförhindrasyftar tillfrämstdessa attframgår att vapenatt
förvarasskalluppfattningeniVi instämmerhänder. attorätta vapen

förvaringsbe-Emellertid kandem.obehöriga kommerså inteatt
detbesvärligakrångliga och näronödigtuppfattasstämmelserna som

varaktigtgjortsocheffektbegränsadegäller somvapenvapen
dessamotiverar inteuppfattningvårEnligtobrukbara. vapens

förvarings-omfattas strängafarlighetsgrad debegränsade att sammaav
förvaringsbe-föreslår därförViövrigabestämmelser attvapen.som

ocheffektbegränsadetillämpasskallintestämmelserna vapenvapen
obrukbara.varaktigtgjortssom

ammunitionsinnehavvid vissaAnsvarsfrihet

vid ringaansvarsfrihetreglerNuvarandeVår bedömning: om
bestå.ammunition börinnehavotillåtetfall avav

bestämmelsernautformningenbehandlar822Ju803 ochMotionerna av
ammunition. Det kaninnehavfallvid ringaansvarsfrihet avavom

ammunition iinnehavtillåtaskälfinnasmotionärernaenligt att enav
för det kanansvarsfria, delsdengår utöver attmängdringa som
demonstration,ellerundervisningändamålberättigatfinnas t.ex.ett

tillståndsfri.sedan denkvarfinnasammunitionen kanfördels varatt
daterad denskrivelseframförts iönskemål harVäsentligen ensamma

Jägareförbundet.Svenskafrån1993september30
§straffbart enligt 38tillståndammunition ärinnehavAllt utanav

oaktsam-elleruppsåtligend. Den2 §9 kap.vapenlagen4 avsomp.
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het innehar ammunition ha till det kan dömasrätt till böterutan att
eller fängelse i högst månader. I ringa fall skall dock intesex ansvar
ådömas. Departementschefen anförde i samband med tillstånds-att
reglerna för amrnunitionsinnehav ändrades vissa bagatellartadeatt
innehav normalt inte torde bli föremål för straffrättsliga ingripanden

föreslog inte uttyckligt undantag för dessa. Prop. 199091:ettmen
130 66. Bestämmelsen frihet från i ringa fall kom tills. om ansvar

lagförslaget behandlades i riksdagen.när Utskottet ansåg detatt
straffbara området borde klarare framgå lagen. Således bordeav
undantas innehav enstaka och helt obetydligt souvenir-patroner ettav
innehav och liknande bagatellartade innehav, inte särskildaom
omständigheter motiverade sistnämndaI avseende tänkteannat.
utskottet på ammunition påträffas i knarkarkvartar ellert.ex.som
under liknande omständigheter. Bet. 199091 JuU33 30.s.

finns såledesDet visst straffritt inneha litenett utrymme att en
mängd tillstånd inte särskilda omständigheterpatroner utan om
motiverar innehaAtt ammuniton den omfattasänannat. annan som

innehavarens vapentillstånd får betraktas med grundav som en ovana
i tidden ammunitionen i fråga tillståndsfri. Sådana innehav ärvar
enligt vår uppfattning inte godtagbara och bör inte uppmuntras.
Ammunitionen i fråga kan olika komma till brottsligsätt använd-
ning. Nuvarande regler kan inte till någon beaktansvärdanses vara
nackdel för jägare och andra har berättigat intresse innehaett attsom

och ammunition. Vi föreslår därför inte någon lagändring ivapen
denna fråga.

4.5 Lasersikten

Vårt förslag: Lasersikten skall omfattas vapenlagen.av
Lasersikten förvärvats innan lagens ikraftträdande och försom
vilka tillståndsansökan avslås skall lösas in Förstaten.av
lasersikten löses in skall betalas ersättning med beloppettsom

marknadsvärdet.motsvararsom

motionenI Ju801 föreslås tillståndsplikt införs för lasersikten iatt
anledning sådana kan användas vid våldsbrott.attav

och 2 §§Av l vapenlagen kap.1 2 4 §§ framgår vilka föremål-
betrakta skjutvapenär och således tillstånds-att ärsom som som

pliktiga enligt vapenlagen. siktenInga omfattas tillståndsplikten.av
Lasersikten sänder ljusstråle kan kompakt och skapagörasen som

lysande röd punkt på det föremål strålen träffar. Punkten bliren som
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kunna kanden skallavstånd och förlängrepå attett sessvagare
påolika bra beroendereflekterarStråleningå i siktet.därför kikareen

Är på skjutvapenlasersikteträffar.material denvilket monterat ettett
skall med hjälpför skyttenvidinte hållas ögatbehöver attvapnet av

hanriktat målet närkunna ärpunktenröda motden att vapnetse
skjuter.

ochmarknadsförs i SverigelasersiktenuppmärksammatVi har att
användningsområden träning,mångadärvid åberopasdet t.ex.att

säkerhetsändamål.jakt ochutbildning,
pinnliknande förmåldåvid träninganvändasocksåkan ettLaser

förpipan skjutvapenin ilaseranordninginkluderande ettstoppasen
träff på måltavlamarkerapunktmed rödavfyrningvid enatt en

tillfällenvid dessaLaseranordningen ersätterbildskärm.eller en
ammunitionen.

i olika konstruk-verksamhet bl.a.yrkesmässigianvändsLaser även
dåStrålen riktasvägarbeten.ochvid bygg-tionssammanhang, t.ex.

förekommerlinje. Laseravtecknaförpunkt rätviss att enmot en
enligt Statensklassbeståmssammanhang. Lasermedicinskaockså i

till strålningsegen-författningssamling med hänsynstrålskyddsinstituts
uppgift klassadeenligthandelnfinns ilasersikten ärDeskaperna. som
för oskyddatprincip ofarligaiochklassernade lägsta är etti någon av

oga.
uppmärksammadeflerasiktmedel vidantagitshar allmäntLaser vara

nyligenhärkomstutländskmedriktadevåldsbrott mot sompersoner
olikaunderhandskontakter medvåraVidStockholmstrakten.inträffat i
någotinte framkommitRikspolisstyrelsen harochpolismyndigheter

vid vålds-skulle haandra falllasersikten i använtstyder attsom
vår uppfattning ingenenligtEmellertid råderi Sverige.brottslighet

brottslig-vid allvarliganvändasskulle kunnalasersiktentvekan attom
påkallad.uppmärksamhetsamhällets ärdärförochhet att

föreligga underendastkanskjutvapenlasersiktenBehov av
vår uppfattningdet enligtDärförförhållanden.speciella ärmycket

och såledesvapenlagens regleromfattaslasersiktenlåtabefogat att av
förhållandevis fåförutsättertillståndsplikt. Viföremål förbli att

tillstånd kommer att ges.
lämplighetredan fått sinlasersikten harbehöverDe personer som

vapenlicens.de erhöllsamband medprövad iskjutvapeninneha attatt
tillåtaskulle därförtillståndsfråganhanterasmidigt attEtt sätt att vara

för skjutninginnehatillståndhar att utandem ettatt vapensom
skulle innebäralasersikte. Detinnehatillstånd attsärskilt även ett

förvärvvapenhandlaren vidförmåste visasvapentillstånd ettavupp
därförVi harammuntionsförvärv. övervägtjämför attlasersikte

fårför skjutningvisstinneha ävenfårdenföreslå ettatt vapensom
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inneha lasersikte till Lagteknisktett skulle det innebäravapnet. att
lasersikten omfattas vapenlagens bestämmelser och special-av att en
regel medgav lasersikten i vissa fall kunde förvärvasatt tillståndsfritt.
Ett regleringssätt alla med vapentillståndsom rättger personer att
förvärva lasersikten skulle emellertid kunna leda till onödigtatt ett

antal lasersikten kom i omloppstort dels antalatt ett stortgenom
denvapenägare marknadsföring förekommer komgenom attsom anse

sig ha behov lasersikten, dels brott. Enligt vår uppfattningav genom
bör i stället lasersikten föremål för tillståndspliktvara oavsett vem som
önskar förvärva sådant.ett

Det oklart hurär många lasersikten för närvarande finns ochsom
för vilka tillstånd inte kan komma Enligt allmännaatt rätts-ges.
grundsatser har kommit till uttryck i 33 och 36 §§ vapenlagensom

kap.7 1 och 4 §§ bör enligt vår uppfattning dessa lasersikten lösas
in till marknadspris.statenav

Vi föreslår således lasersikten skall omfattasatt vapenlagen. Detav
medför lasersikten in i den uppräkningatt föremåltas skallav som
betraktas skjutvapen finns i l § andra stycket vapenlagensom som
1 kap. 3 §. De lagändringar vi föreslår bör träda i kraft den lsom
januari 1995. l enlighet med den ordning förut har tillämpats isom
liknande fall bör övergångsbestämmelse meddelas i samband meden

lasersikten förs in under vapenlagens tillämpningsområde.att Det bör
innebära lasersikte förvärvats innanatt lagensett ikraftträdandesom
får innehas tillstånd fram till den juli1utan 1995 eller tills en
dessförinnan gjord ansökan har blivit slutligt prövad. Ett lasersikte
för vilket tillstândsansökan har avslagits bör lösas Fören staten.av
lasersikten löses in skall betalas ersättning med beloppsom ett som

marknadsvärdet.motsvarar
Som framgår längre fram i avsnitt 6 kostnadskonsekvenser fårom

våra förslag inte öka statsutgifterna. Om vi föreslår något som
innebär utgiftsökning skall anvisa besparingar inom elleren samma
närliggande områden. Med den allmänna inrikting upprätthållaatt
säkerheten i vapenlagstiftningen vårt arbete har det svårtärsom att
peka på sådana besparingsmöjligheter. Det går inte vidareutan att

tillförlitligt uppskattasätt vadett inlösenförfarande skulle kommaett
kosta. Eftersom lasersikten normaltatt varken förekommer vid jakt

eller tävling utgår vi från det endast finns tämligen begränsadatt en
mängd och inlösenförfarande därför skulleatt innebäraett endast en
marginell kostnad för staten.

Den vid lagens ikraftträdande innehar lasersikte ochsom ett som
underlåter före den julil 1995 ansökaatt vapentillstånd harom
förlorat till inlösenrätten och kan dömas för vapenbrott enligt 9 kap.

§ lagförslaget.1 Lasersiktet kan i sådana fall förverkas enligt 9 kap.
5 § förslag.samma
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Samlarvapen4.6

förmeddelasundantagsvis kunnaskallTillståndförslag:Vårt
Samlarvapen.medskjutning

tillåtetblirså detändrasvapenlagenhemställs attJu816motion attI
sambandiprovskjutningarvidsamlarvapenmed t.ex.skjuta ävenatt

jämförelser.förstudierochforskningundersökningar,tekniskamed
augustidaterad den 4skrivelseinkommitharutredningenTill en

önskemål.medVapenstiftelsenSvenskafrånbilagormed samma1993
2 kap.vapenlagen9 §enligtkanskjutvapeninnehaTillstånd ettatt
särskiltellersamlarvärdeprydnadsvärde,harför3 § somvapenges

inteinnehavarenfårfallsådanasökande. Iför denaffektionsvärde
innehavgällervadliksomfår,Tillståndetmed avskjuta vapnet.

intekandetendast vapnetmeddelas attantasövrigt,iskjutvapen om
ändamål.medi stridanvändaseller avsettmissbrukaskommer att

användakunnavillSamlarvapenbrukbartinnehavarenOm ettav
förarbetenadet. Ibehovhabedömashanmåsteskjutningför avvapnet

skjutningförsåvälinnehavbestämmelsen etttill att vapenavanges
bedömningenpåinverkaraffektionsvärdedet har avdärför ettattsom

ellerha behovkansökandenytterligare omavvilka ansesvapen
andradesidanvidbehovhakan vapnet vapensökanden avavanses

affektions-kan habrukbartför. Ett storttillståndharhan vapensom
användavill kunnaändåsökandensamtidigtprydnadsvärdeeller som

sökandensbedömningfallsådanaI görsskjutning.för avenvapnet
säkerhetssyn-detbli kanmängdenSkulle storbehov.totala urvapen

förvaringsärskildmed kravtillståndetförenaskälfinnaspunkt att
199091:nödvändigt. Prop.bedömerpolisenvillkoreller annat som

kraft den 1trädde ivapenlagen§9lydelseNuvarande57.130 avs.
ordning prop.gällandeförtydligandeinnebaroch1992januari ett av

32.s.
skallskjutningförinnehatillståndansöker ettattDen vapenomsom

sådanthandhasig kunnavisavapenförordningen ett vapenenligt 5 §
förinnehavansökanintegällerDettaansökan avseromavser.som

Enligtsamling.ingå iskalländamål, vapnetatt ent.ex.annat
vapenlagstift-tillrådallmännaföreskrifter ochRikspolisstyrelsens

personligavapensamlaresställassärskilda kravmåsteningen en
seriöstharvederbörandestå klartvidare ettbörkvalifikationer. Det att

551-3. DenFAP1992:2,RPS FSverksamheten.för somintresse
visatinteemellertidharSamlarvapen attinnehatillståndfåtthar ettatt

i 5 §sådant sättpraktiskthandha ett avseskan somhan vapen
rimliguppfattning inteenligt vår attdärförkanförordningen. Det vara
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med samlarvapentillåta skjutning skergenerellt ävenutan attatt
skjutning. viinneha för Däremottillstånd föreligger vapnetatt anser

tillåtai undantagsfall skjutningföreligga något hinderdet inte mot att
skäl föreligger.gäller främst då vapentekniskaDetmed samlarvapen.

skallsärskilt tillstånd skjuta med samlarvapenföreslår därförVi attatt
restriktivt.dispensmöjlighet bör tillämpaskunna medges. Denna

vapendelar4.7 Utbyte extraav

försliten ellertillståndspliktig vapendelVårt förslag: En ärsom
likadan underskall få bytasobrukbarpå sätt motannat en ny

skall anmälas tillden gamla skrotas. Bytetförutsättning att
polismyndigheten.

och har överlänmatsden 16 december 1992skrivelse dateradI somen
hemställt bestämmel-Frivilliga skytterörelsenhartill utredningen att

behöver sökaså skytt intevapentillstånd ändras nyttatt enserna om
tävlingsgeväret SAURextrapipa tillvid utbytevapentillstånd av en

den 1993 anförthar i yttrande 8RikspolisstyrelsenSTR.200 ett mars
försäljningmyndighetskontrollenbetydelse överdet störstaär attatt av

inte försvagas. Frivilligaoch vapendelarförvärvoch vapenav
frånskulle innebära dennaförslag skulleskytterörelsens ett avsteg

därför avstyrkt det.styrelsen harochprincip
skjutvapenskall vad gällerkap. 3 §Enligt § vapenlagen 11 som
licens förinnebär förutomtill skjutvapen. Detbl.a. piporgälla att

måste vill haför skjutning denskjutvapeninnehav ävenett som enav
licens för dessa. Om denha särskildpipor tillfleraeller vapnetextra

blirförslits ellerordinarie delpipa utgör vapnet annatavensom
likadan pipasärskilt tillstånd bytasobrukbar fär den ut motutan en ny

pipa blir§. Om däremotvapenlagen 4 kap. 2enligt 24 § extraen
vapentillstånd förerfordrasobrukbareller påsliten sätt ett nyttannat

inteenligt vår uppfattningskillnad kanden. Dennabytaatt ut anses
motiverad.

blivit obrukbarslitage ellerpå grundpipa sättEn annatavsom
eller tillstånds-skrotning skjutvapenMedbör skrotas.och bytts ut av

Rikspolisstyrelsens föreskrifter ochenligtvapendelpliktig avses
eller vapendelenvapenlagstiftningenråd tillallmänna att vapnet

användning igen RPS FStillvital del kan kommaså ingenförstörs att
FAP 551-3.1992:2

pipa på grundtillstånd innehaharDen extraatt aven somsom
önskar bytablivit obrukbar ochorsakellerslitage utsomav annan
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habarafortfarandebytetefter attkommer endenna mot en ny
identiskinteför sigi ochPipanskrotas. ärgamladenextrapipa om

pipansdentillståndet attmed den nummernyagenommenavsersom
kontrollmyndigheternas överändåkanpolismyndighetentillanmäls

särskiltgällerupprätthållas. Dettavapendelarochmedhandeln vapen
skall utfärdasföreskrifterRikspolisstyrelsensenligtintygeftersom

och denvapenregistret,iändringefterföljandeförskrotningenöver
skallvapenförordningen§enligt 40skrotningföremottar vapensom

tillåtetsåledesbörDet attförteckning överföra varamottagna vapen.
gamladenlikadanpipaförsliten motbyta omextra nyenut en

skrotasvapendeltillståndspliktigdärförföreslårViskrotas. att somen
tillanmälasskalllikadan. Bytetfå bytasskalltillstånd ut mot enutan

Regeringentillstândsbevis.utfärdarpolismyndigheten nyttettsom
detföreskrivabör närmarebestämmerregeringenmyndighetdeneller

förfarandet.

Signalvapen4. 8

åtgärd.ingenföranlederSkrivelsenbedömning:Vår

februari12daterad denskrivelseöverlämnatsharutredningenTill en
nödsignalsut-vissföreslårAktiebolagJohn Stern atti vilken1993

särskiltinnehasskall kunnamed utanladdasrustning patronersom
tillstånd.

enligt §gäller l1987:1008SFS1988januari1 vapen-denSedan
signalvapenocksåskjutvapenförreglerna§3 somkap.llagen
möjligheternabl.a.anfördes attförarbetenaI attmedladdas patroner.

deförekommerdetanordningar attärmissbruka dessa attstor,
också dede närochavlossaskanskottskarpa attsåmanipuleras att

tillmed hänsynfarligaändamål kanegentligasittföranvänds vara
lysprojektil.ellersignal-utskjutenträffasnågonrisken att enav
vapenlagensvälmotiveratdetansågDepartementschefen attvara

Hanhär slaget.detanordningartillämpligtblevregelsystem av
fjäll-sjö- ellervidsignalanordningarbehovet t.ex.tillade att av
olikatillgodoseskanutsträckningiräddningssammanhang genomstor

signalvapeninnehatillståndprodukterpyrotekniska attattslags men
Tillståndspliktenanvändning.seriösbeviljas förkunnagivetsvis bör

allmän-förolägenheternågramedföra störredärför intebedömdes
dådepartementschefensdelarVill.198687:l54prop.heten s.

omständighetnågoninteochuppfattningframförda att nyanser
föreslårVitillständsplikten.ändring iföranledabörinträffat ensom

skrivelsen.anledningåtgärd inågondärför inte av
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Tårgasanordningar4.9

självförsvarVår Sådana avsedda förbedömning: sprayer som
tårgas eller andra tårretande bör omfattasinnehåller ämnen av

innehållerregler för skjutvapen. Sprayervapenlagens som
effekter ochmed morfmliknande temporärämnen som ger en

Sådanaeller förlamning bör också omfattas.bedövning sprayer
irritationsframkallande,innehåller inte ärämnen t.ex.som som

inte tillståndspliktiga.livsmedelsfärg, bör däremot vara

skyddssprayer olika slagförekommerDet äratt sprayer av som
överfall marknadsförs.användas försvarsvapen vidavsedda att som

dessa skall bedömas beträffandeFrågan uppkommer hur sprayer
vapenlagens nuvarande uppräkning tillstånds-tillståndsplikt och om av

på tillfredsställande drar mellanpliktiga föremål sätt gränsenett
föremål.tillståndspliktiga och tillståndsfria

för skjutvapen gäller enligt § vapenlagenVapenlagens regler 1 l
anordningar till verkan och ändamålkap. 3 §l a äräven som

skjutvapen. § kap. 3 § särskiltjämförliga med I 1 5 1 e nämns
tårgasanordningar. Därmed torde andra anordningaräven avses som

jämförliga jämför 166verkan och ändamål 1973: 134.till är prop. s.
kriminaltekniska laboratoriumPå utredningens begäran har Statens

daterad den 27 oktober 1993 sigi skrivelseSKL överyttraten
andra jämförliga anordningar.tårgasanordningar ochförekomsten av

efter de irritations-därvid delat in i A-CSKL har sprayerna grupperna
forskningsanstaltinnehåller. Försvaretsframkallande ämnen sprayerna
skrivelseutredningens begäran sig i dateradharFOA yttrat en

farlighetsgrad. FOA harden december 19938 över ansettsprayernas
SKL gjort kan användbaruppdelningdenatt av sprayerna som vara

klassificering efter farlighetsgrad lagt till D.vidäven men gruppenen
bedömning farlighetsgraden till den situationbegränsat sinFOA har av

anförtkan tänkas användas. FOA hari vilken skyddssprayer att man
farlighetsbedömningen inte enbart kan bedöma detdet gällernär

ingående giftighet toxiciteteller deingående ämnenasämnets utan
ingående kan påverka giftighetenbeaktabör ämnenäven att avman

beståndsdelar från kaninteraktioner. Drivgaser ochvarandra vapnet
försvårar enligt bedömningengiftigheten. Detta FOAockså påverka

osäker i vissa fall omöjlig.denoch gör -
såledesindelning de aktuella kanFöljande göras.sprayernaav
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hudirriterandeochslemhinne-tárretande-,innehållerSprayerA. som
tårgas.benämndaämnen

1-kloracetofenontvå:huvudsakitårgas ärbenämnsDe ämnen som
benämndSverigei2-klorbensylidemnalononitril CS, ävenochCN

dit. CNockså räknaskanCRb,f-1,4-oxazepinDibens varK62.
1970-taletunderharsubstansenaktivadominerandedentidigare men

aktivadentårgasutrustning utgörspolisenssvenskamed CS. Iersatts
skyddssprayer.ingår flertalettårgasCS. Isubstansen gruppenav

omedel-de harFOAtårgasernaför attUtmärkande envarauppger
lågaredan islemhinnorochhudeffektretande ögon,bart

enbarteffekterdödandeskadliga ochkanpraktikenkoncentrationer. I
kankoncentrationer. Dettamycket högafördå någonuppträda utsätts

begränsadeianvändstårgasfacklor utrymmen.inträffaexempelvis när
ovanliga.fallÄven i dettadebeskrivits, ävendödsfall har ärom

osannoliktdetFOAbedömer atttårgasspraygällerdetNär som
skulle kunnaDetåstadkommas.skulle kunnaskadorlivshotande vara

ikramputlösaför tårgasallergimedhos entänkbart att personen
exponerade. Idenkvävaskulleobehandladstruphuvudet som

vid insatseruppkommakanskadorFOA deenligttorderealiteten som
i luftvägarslemhinnorochhud,tillsig ögonbegränsatårgassprayav

FOA,enligtbör,lokala ochallmänhetblir iSkadornamunhåla.och
skadornasvårasteDebeståendeirritation intefrån sesbortsett men.ge

vidochansiktetavfyras närabedömning an-FOA:senligt sprayenom
tår-giftigastedenCN,innehållande ärvändning avsomsprayav

vätske-partiklar elleraerosolellerpulverformiCN somgaserna.
mekaniskaochhornhinnaninedgasfas kani gedroppar pressas

beståendenedsattochhornhinnegrumling men.medskador somsyn
uppträda.kanblåsbildning ävenmedhudskadorLokala

sigidrivgaserlösningsmedel ochtroligtinteFOAenligt attDet är
användningefterskadorEventuellaeffekter.skadliga sprayavkan ge

lindrigare.bliförväntasCS kanvanligaSverigeideninnehållande
exponeringupprepadefterrapporteradefinnshudreaktionerAllergiska

CS.såväl CNför som
tillståndskullepersonkategori attnågonhändelsedenFör ges

innehåller tårgasenFOAbedömerskyddssprayanvända somsprayer
effekterskadliga ärdettaSkälet ämneslämpade. är attCS mest

sådanaErfarenhetdokumenterade.väldessutomochacceptabla av
landet.inomdessutomfinnsanordningar

tårgaserdetárretande änandra ämneninnehållande somSprayerB.
under A.nämnts

aktivadär denpepparextrakt,olikahänförasHit kan typer av
substansenaktivadenmedSenapsoljacapsaicin.substansen är
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kan också ingå Hit räknas de s.k.allylisotiocyanat i denna grupp.
lämpadeliksom diverse produkter uppges varapepparsprayerna som

Antidog, Selbstschutzbitska hundarskydd mot gegenm.m.som
m.fl..und TierMensch

effekter anförfarrnakologiska och giftiga FOA, välCapsaicins är,
Capsaicininternationell vetenskaplig litteratur.dokumenterade i
sannolikti vilketsignalsubstans substans Pfrisätter smärtnerven,en

kraftigteffekter. Capsaicin irriterande pådelvis förklarar ärämnets
exponering för Capsaicin kanslemhinnor. Vid upprepadhud ochögon,

minska. till och med använda capsaicin ieffekt Man kandock denna
ibältros. Använder kostensmärtlindrande salvor mot t.ex. man peppar

luftvägar lungor, dockCapsaicin. Skador på ochförutsätts utanman
beretthar hos arbetarebestående storarapporterats sommen,

årEnligt FOA har påkvantiteter använtssenare pepparspraypeppar.
vid upplopp. Huruvidasammanhang i vissa länderpolisiärai t.ex.

skador hud ochskulle kunna beståendeanvändningdenna ögon,ge
bristfällig dokumentationinte väldokumenterat. Trotsslemhinnor är

effekterna bordevåga de skadligaenligt FOAkan anta att varaman
beskedliga.

allylisotiocyanat. förekommerSenapsoljan består flyktig Denav
ofta livsmedelsprodukter. SenapsoljanCapsaicin i olikaliksom är

slemhinnor. effekt påminner enligtpå hud och Dessirriterande ögon,
capsaicin. Skadliga effekter pååtminstone kvalitativtFOA ögon,om

senapsoljespray har inte Trotsslemhinnorhud och rapporterats.av
bedömning knappast eventuellaenligt FOA:sdetta kan attantaman

skulle allvarligskador natur.vara av

direkt irritations-innehåller intediverseC. Sprayer ämnen ärsomsom
framkallande.

skydd och samtidigtlämpadeHit räknas ämnen som somsom anses
Livsmedelsfärger kan ingå i dessaangriparen.kan märka ut sprayer.

Emellertidgiftighetssynpunkt.studeradeVissa dessa ämnen är urav
mycket sällan eller aldrigvid användning iskadlighetderasär spray

likväl FOA förmoda giftighetenkan enligtdokumenterade. Man ätatt
tillkommit deBlandanvändning. dessavid dennalåg sprayer som

Safety Spray, Dye WitnessFredaren,kan Zum,åren nämnassenaste
och Defendex.

innehållanordningar medandra jämförligaellerSprayerD. som ger
förlamning.bedövning ellertemporären

dennauppgifter tyder påenligt FOAfinnsDet att typ av spraysom
i sådana substanserTänkbaraförekomma. ärskulle ämnen sprayer

fentanylderivat eller medeffekter,morñnliknande ämnenmed t.ex.
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atropinlik effekt skopolamin. inteDet möjligt härär hurt.ex. att ange
effektiv denna skulle kunna skulleMen dentyp av spray vara. vara

effektivmycket måste den enligt FOA betecknas alltför farlig försom
användas privatpersoner.att av

Avgörande för det skall krävas tillstånd inneha skyddssprayattom en
enligt l § vapenlagen 1 kap. 3 §är nämnts ärsom om sprayen

till verkan och ändamål jämförlig med skjutvapen,ett
târgasanordning, elleren

till verkan och ändamål jämförlig anordning.en annan
genomgången deAv enligt SKL:s och FOA:sav sprayer som

erfarenheter förekommer i landet kan enligt vår uppfattning följande
slutsatser dras.

kategori innehåller tårgas.Sprayer A De följaktligenutgörur
tårgasanordningar. bör därför enligtDe vapenlagen behandlas som
skjutvapen och får således inte innehas tillstånd.utan

Sprayer kategori innehåller andra târretandeB tårgaser.ämnen änur
De får på grund sina verkningar jämförliga med tårgasanord-av anses

Ävenningar. dessa bör därför omfattas vapenlagens reglersprayer av
för skjutvapen och tillståndspliktiga. Som påpekas i special-vara
motiveringen har vi för förtydliga i lagtexten förutom târgasanord-att
ningar uttryckligen tagit med andra anordningar till verkan ochsom
ändamål jämförliga.är

Sprayer kategori C innehåller inte direktämnen ärur som
irritationsframkallande. kan enligt förmodasDe FOA ha låg giftighet.
Vi utgår från de främst allmänt obehagliga på sig och oftaäratt att

syfte framtidahar till för identifiering märka angripare. Deatt ut en
bör därför varken till verkan eller ändamål jämföra medattvara
skjutvapen och inte tårgas eller jämförliga med tårgas. Sådanautgör är

omfattas därför inte vapenlagens regler för skjutvapen.sprayer av
kategoriSprayer D bedövning eller förlarrming.temporärger enur

Lagtekniskt dessaskulle kunna bedömas anordningarsprayer som som
ändamål jämförligatill verkan och med skjutvapen, 1 §är 1 vapen-

Sedan januarilagen 1 kap. 3 § a. den 1992 behandlas tårgasanord-1
ningar emellertid särskilt i lagtexten. Vi har därför och med hänsyn
till kategori har prestationsnedsättandeD verkanatt sprayerna ur en
valt hänföra dem till anordningar till verkan och ändamål äratt som
jämförliga med tärgasanordningar, § 5 kap. 3 §1 1 e. De bör enligt

Ävenjämställas medvapenlagen skjutvapen och tillståndspliktiga.vara
andra lagar torde kunna tillämpliga dessa Vi tänkervara sprayer.

narkotikastrafflagendå främst på l968:64 och lagen 1992:860 om
kontroll narkotika.av

Vid bedömningen tillstånd skall inneha skyddssprayattav om ges en
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behov och kompetensprövningskall göras sättsamma somaven
Rikspolisstyrelsens föreskrifter ochfråga övriga skjutvapen. Ii om

FS 1992:2 FAP 551-3vapenlagstiftningen, RPSråd tillallmänna
innehav förför tillstånd tillförutsättning av vapenanges som

förmåga hanterastyrker sinskyddsändarnål sökanden vapnet.attatt
beträffande gaspistoler ellertillstândsgivningenvidareDet attanges

restriktivmycket ochbörlikartadeandra attt.ex. spray varavapen --
synnerligen starktbeviljas undantagsvis,tillstånd endast bör när ett

föreligger.behov
finns ellergranskning de skyddssprayeri vårVi har antassomav

vapenlagens nuvarandekommit fram tillpå marknadenfinnas att
mellan vadändamål vad gäller drafyller sittreglering väl gränsenatt

inte gjorttillståndsfritt. Vi har däremottillståndspliktigt ochärsom
tillstånd börvilken utsträckningbedömning inågon attgesavegen

inneha skyddssprayer.
under höstenemellertid aktualiseratsskyddssprayer harFrågan om

FörsöksverksamhetRikspolisstyrelsen i sin1993 rapportattgenom
regeringsuppdragför hotade kvinnorlivvaktsskyddmed ettm.m. -

möjligheten för kvinnabl.a. har anfört1993:6RPS attattrapport en
har tillgång tillökar honförstaavvärja åtminstone ett omangrepp

bör enligtsådanaInnehavtårgas- eller sprayeravpepparspray.
sker i dag. Innehavetoftare vaddärför änövervägasrapporten som

koninuerligt följasskyddoch behovetbör tidsbegränsas upp.av
fårbeträffandeenligtUtbildning måste när vapnetrapporten ges

skall ske.användas och hur det
1993 uppdragitnovemberbeslut den 18Regeringen har genom

följdförsöksverksamhet tilldenRikspolisstyrelsen utvärderaatt som
dei samband medmed antalinletts attatt ettrapporten personer,av

till innehavmöjlighettrygghetspaket, berettstilldelats s.k. av
omfatta bl.a.enligt beslutetUtvärderingen börskyddssprayer.

effektivt skyddkantårgas- ellerfrågorna utgöra ettpepparsprayom
förvarsmedelsådantoch innehavetkvinnorför hotade ettavom

utvärderinghotade.trygghet för den Därutöversåsom ärupplevs en
missbrukas eller påförsvarsmedletriskerna föravsedd belysa attatt

in till Justitie-Utvärderingen skallföranleder skada.sättannat ges
januari 1995.den ldepartementet senast
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Paintballvapen5

vid stridspel ochPaintballvapen användsVår bedömning: som
målskjutning. Förutsattavsedda förliknande får attanses vara

effektbe-de sådanaanslagsenergi inte överskridstillåten utgör
tillståndinte krävsdet enligt vapenlagengränsade vapen som

inneha.fyllt 18 årför den attsom
paintballvapen böricke-effektbegränsadeinnehaTillstånd att

restriktivt.meddelas synnerligen

förekomsten ochskall vi studeradirektivutredningensEnligt an-
farlighet ochbedömapaintballvapenvändningen samt vapnensav

bedömning skall vigrundval dennamissbruk. Påförriskerna taav
för paintballskytte ochtill innehavtillståndställning till vapenavom

ammunition tillbör meddelas hurjämförlig verksamhetdärmed samt
lämnatsTill utredningen harskall bedömas. överpainballvapen en

daterad januari 1993. I denRikspolisstyrelsen den 29frånskrivelse
bestämmelser reglerar pain-deönskemålanförs bl.a. att somom

med vapenlagen.behandlade i sambandblirballvapen översyn aven
sådana demonstrerade föroch fåttstuderat paintballvapenVi har oss

från det danskalaboratorium. Vi harkriminaltekniskaStatenspå
paintballvapen Danmarkinhämtat ijustitieministeriet att varaanses

intevapenlagen. harenligt Frågan prövatstillståndspliktiga ännu av
Damnark.domstol i

kolsyredrivnabenämningen påPaintballvapen är typ vapenaven
laddas medpåminner stridsvapen. Dessatill utseende vapenomsom

innehåll flytandegelatinskal ochbestårampuller ettett avavsom
stridsliknande spel ochvidammunitionen användsochfärg. Vapen

lekar.
tillstånd för denkrävs inte2 kap. l §§ vapenlagen 2 st.Enligt 5

effektbe-med eller föra ininneha, driva handelårfyllt 18 attsom
ellerharpunvapenskjutvapen antingenSådanagränsade ärvapen.

för målskjutning. Deoch avseddafjädervapenluft- ellerkolsyre-, är
skjutvapen begränsadjämförligaförhållande till andraiskall ha en

effekt.
luft- eller fjäder-vapenförordningen kolsyre-,skallEnligt §l etta
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ha begränsad effekt projektil från fyravapen anses en vapnetom en
från pipans myning har anslagsenergi mindre tiometer är änen som

joule. När det gäller hel- eller halvautomatiska dessa slag ärvapen av
motsvarande joule.gräns tre

Utgångspunkt för bedömningen innehav paintballvapen förav om av
närvarande tillåtet tillstånd såledesär vilken anslagsenergiärutan
skjutvapnen har och stridsspelen kan målskjutning.utgöraom anses

På de paintballvapen undersökts på Statens kriminaltekniskasom
laboratorium har anslagsenergi mellan cirka nio och fem jouleen

Dessa således inteuppmätts. automatiskaär kräverutanvapen en
omladdningsrörelse för varje färgarnpull. Hel- eller halvautomatiskt
paintballvapen används grund den låga tillåtna anslagsenerginav
inte i stridslekarna.

Stridsliknande spel och lekar med paintballvapen förekommer under
olika såsom överlevnadsspel, paintballgames och survivalgames.namn

skjuterDeltagarna på varandra färgampullermed där färgen rinner ut
och markerar träff. En träff från cirka tio håll kan visserligenmeters
förorsaka och medföra blåmärkensmärta det har inte kommit tillmen
vår kännedom någon fått allvarliga skador vid paintballaktiviteter.att
Ampullen kan kylas och blir då mycket hårdare. Verksam-avsevärt
heten bedrivs kommersiellt pâ banor utomhus i skogsområden eller
inomhus i före detta industrilokaler. Det förekommer ocksåt.ex.
paintballskytte i ideell regi olika föreningar.genom

Stridsspelen sker enligt vad vi under hand fått kännedom oftaom
enligt regler fastställda EPSF European Paint Sport Federationav som

intresseorganisation.är en
Reglerna innebär i huvudsak följande. Stridspelen sker på plan.en

Spelarna indelade i två lag maximaltär 10 spelare. Helautomatiskaom
får inte användas. Vapnen måste drivna med kolsyra ochvapen vara

ha godkända behållare kontrolleras kronografiskt tävlings-samt av en
funktionär före dvs. kulans hastighet Plus- och minus-mäts.start,

kan erhållas enligt fastställdpoäng tabell. Pluspoäng bl.a. fören ges
erövring motståndarlagets flagga, träff motståndarlagets spelare,av

då får lämna plan och behållen flagga spelet slut.när ärsom egen
Minuspoäng för bl.a. fysiska spelareövergrepp och funktio-motges

och osportsligt uppträdande brottnärer säkerhetsbe-annat samt mot
stämmelserna. Skjutavstånd minimum fem Färgampullernaär meter.
får inte kylda så de blir hårda inteoch gär sönder. Skyddsmaskvara
måste bäras. Kläderna bör heltäckande och måste vid tävlingvara vara

från tidigare färgmarkeringar och får bl.a. inte sådanarena attvara
färgampullerna studsar. Kamouflageklädsel rekommenderas men
försvarets M-9O kamouflagedräkt får inte användas. Deltagarna måste
omedelbart sig efter direktiv frånrätta domare och säkerhetschef.
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deltagarnastridspelideltakrav för attförekommer attDet som
uppstå ikanskadorföransvarsförbindelseundertecknar somen

ellerhanteringvidi Övrigtellerspelet annanmedsamband vapenav
utrustning.

paint-omfattningenuppskattningsvårt göra avDet är att aven
används ärskjutvapenlandet.stridsspel i De somoch somballvapen

uppfattashalvautomatiskaellerHel- somimporterade.regel vapen
effektbegränsadedärförtillståndspliktiga. Importen vapen.avser

säljaskunnalagligenförspeciellteller atttillverkas görsVapnen om
paintballvapenundersökningarVid demarknaden.svenskaden avpå

inteharlaboratorium ännukriminaltekniskapå Statensgörssom
SverigeipaintballvapenMängdensvensktlllverkatpåträffats ett vapen.

och000mellan 25tillungefärligtuppskattadärför baragår att
00085uppskattarEPSFIntresseorganisationen attstycken.000100
kanexempelSompaintballaktiviteter.ideltarregelbundetpersoner

imedlemmar260skrevsdettadeltog näri Höganäsnämnas att
special-drivspainballverksarnhetiSkyttesällskap enavKullens som

paintballbanananvände500cirkaochsällskapetinomsektion personer
Skytterörel-FrivilligaimedlemSkyttesällskap ärKullensregelbundet.

emellertidMångaFederationen.SvartkrutsSvenskaoch ansersen
skytteorganisationernaetableradeoch deoseriöspaintballverksamhet

verksamheten.tilldistansvissoftahåller
medpåtydernågotframkommit att eninte vapenharDet som

verkarstridspelen. Tvärtomvidanvändsanslagsenergi vapnenotillåten
synvinkeln.denjustkontrollerastillfälleninför dessa ur

medträffvarjeförlagendeltagande poängfår destridsspelen enI
motståndarlagetsnågoninfårspelarelagetsfärgarnpull avsom

föravseddafårdärförpaintballvapnenVispelare. ansesattanser
automatiskaintepaintballvapen ärinnebärmålskjutning. Detta att som

såledesjoule ärtiomindre attanslagsenergi änärharoch somensom
andra§enligt 5därförocheffektbegränsadebedöma vapensom

enligttillståndspliktiga§ inte2 kap. 1 ärvapenlagen vapen-stycket
spel ochinteinnebärbedömningår. Vår att18fylltför denlagen som

reglering.allutanförfallakommerpaintballvapensådana attmedlekar
orsakarellerandraofredardeltagarnahändelse personerdenFör att

skadestándsrättsligastraff- ochegendom kanellerpåskada personer
tillämpas.regler

i sinkraftengrundÖvriga pådedvs.paintballvapen, avsom
såledeseffektbegränsade, ärbedömainteanslagsenergi är att som
bedrivabehovnågotsvårt attVi hartillståndspliktiga. att avse

förTillståndpaintballvapen.icke-effektbegränsademedmålskjutning
restriktivt.synnerligenmeddelasdärförbörsådanainnehav vapenav

medjämförbarainteuppfattningvårenligtFärgarnpullerna är
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ammunition i vapenlagens mening. Vapenlagen bör därför inte anses
tillämplig på dem.

En omständighet avgörande betydelse vid vår bedömningutan men
ändå bör påpekas de administrativa svårigheter och kostnads-ärsom

konsekvenser skulle uppstå tillståndsplikt infördes för desom om
effektbegränsade painballvapnen. Polismyndigheterna skulle få att
handlägga mellan 25 000 och 100 000 tillståndsärenden. Denya vapen
för vilka tillståndsansökan avslogs skulle lösas in tillstatenav
marknadspris enligt de principer redogjorts för i avsnitt 4.5som om
lasersikten.

Paintball relativt företeelse i Sverige.är Verksamhetenen ny
innefattar enligt vår mening inte några sådana risker går utöversom

förvad gäller övriga med effekt. Vi verksam-attvapen samma anser
heten den består och huvudsakligen bedrivs med effektbegränsadeom

inte behöver regleras med några särskilda lagstiftningsåtgärder.vapen
Den faller in under vapenlagens bestämmelser och behöver därför inte

särskilt i lagtexten. Våra bedömningar i frågaomnärrmas paint-om
ballvapen kommer därför endast till uttryck i detta betänkande.

viss frånEn vaksamhet samhällets sida med hänsyn till paint-är
ballverksamhetens och den ökande spridningen verksamhetennatur av
likväl pâkallad.
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Kostnadskonsekvenser6

gäller deutredaresärskildaochkommittéerandraförliksomFör oss
dir.1984februari16denutfärdatstilläggsdirektivallmänna som
våradirektiv fårdessaEnligtinriktning.förslagensangående1984:5

statsinkomsterna.minskaellerutgifternaoffentligadeökainteförslag
inkomstminsk-ellerutgiftsökninginnebärnågotföreslårviOm som

direktivenenligtskallDetfinansieras.skalldetvisa hurviskallning,
ellerrationaliseringartillförslagkonkretaviske att angergenom
elleromrâdevårtinombesparingarinnebäromprövningar som
medgenomföraskunnasåledesskallFörslagenområden.närliggande

minskadeelleroförändrade resurser.
utfärdandeförkostnaderinnebära avkommerförslagVåra att nya

förvärvarSverigeibosattamedgivande attskjutvapenpass, personerav
förförflyttningsbeslutochEG-medlemsstaterandraiskjutvapen
börkostnaderdessaFörSverige.handeldvapenutförande urav

uppnåskostnadstäckningfullavgiftersådana attemellertid uttas -
vapenförordningen§611992:191,avgiftsförordningen§jämför 5

skjutvapenförslagvårtGenomkrigsmaterielförordningen. att25 §och
vidanvändningtillfälligförSverigetillmedfåskalltillstånd tasutan

åtillståndsärendensådanaförkostnadernakommertävlingellerjakt
flytaintesidanandraåavgiftermotsvarandeminskasidan att menena

in.
idomstolsinstansförstaskalllänsrättenförslagVårt varaatt

bördepartementschefen angettprinciperdemedlinjeivapenmål är
genomförandeallmäntförKostnadskonsekvenserna enavettråda.

behandlatsharförvaltningsärendeniinstansordningen avändring av
vårEnligt707-713.del A1991:106SOUdomstolsutredningen s.

ändradrörandeförslagvårtkonsekvensernaingåruppfattning av
bedörrming. Attdennahuvudsak iivapenärendenförinstansordning

skalllängreintevapenärendenibeslutpolismyndighetensvissa av
utsträckning.nämnvärdidettaintepåverkarlänsstyrelsenprövas av

tillmöjlighetinförandeförslagvårtfrånutgår enVi avatt om
vapentillståndansökanavslagbeslutdomstolsprövning omomav

bör kunnakostnadermarginellamedföra somkommerendast att
domstolsutredningensenligtdeinomväl somresurserrymmas

förslag.utredningensdengenomförandevidfrigörsberäkningar ett av
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Vårt förslag införa prövningstillstånd i kammarrättenatt för vapenmâl
bör i någon mån medföra ytterligare frigörs.att resurser

Vi har tagit del vad domstolsutredningen anfört möjlighetenav om
införa avgifter för för vissa måltyperatt i kammarrättenparterna och

Regeringsrätten del A 345-348. Enligt vår uppfattning föreliggers.
inte något principiellt hinder mindre avgift vidmot att ta ut etten
överklagande i vapenmålen.

I avsnitt 4.5 har vi behandlat kostnadsaspekten beträffande vårt
förslag låta lasersikten omfattas vapenlagen.att av

Vårt förslag i vissa fall särskilt tillstånd tillåtaatt utbyteutan av
vapendelar innebär tillståndsbevisextra efter anmälan skallatt nytt

utfärdas polismyndigheten. Eventuella kostnader för detta börav
täckas avgifter liksom de kostnader kan uppstå förgenom attsom ge
särskilt tillstånd skjuta med samlarvapen.att

I övrigt bör våra förslag inte medföra några förutsebara kostnads-
konsekvenser.
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Specialmotivering7

och derasi vapenlagenparagrafernasammanställning överEn separat
bilagabetänkandefogas till dettaförslagi vårtmotsvarighet som

1 kap.

vapenlagensföreslagnadenbestämmelserfinnskapiteldettal om
tillämpningsområde.

1§
handlarvad lagenochParagrafen är om.angerny

2 §
vapenlag. Textennuvarandestycket i§ första1Paragrafen motsvarar

språkligt.har justerats

3 §
vapenlag.nuvarandestycket iandra1 §Paragrafen motsvarar

ochtill verkanandratårgasanordningar ävennämnsFörutom
tydliggörandeinnebäranordningar. Dettajämförligaändamål ett av

jämförlagstiftningenomfattasanordningarvilka prop.avsom
skyddssprayerandraTârgasanordningar och1973:166 134.s.

avsnitt 4.9.behandlas i
tillämpningsområde.vapenlagensunderförtsLasersikten har

i avsnitt 4.5.behandlasDetta
avsnitt 4.8.behandlas iför vissa signalvapenTillståndsplikt

förhållande tilligjortsjusteringarendast språkligaharövrigtI
gällande lydelse.

föreskrivaregeringen fårframgår§11 kap. 1 attAv att vapen-a
i frågaskall tillämpasföreskrifter i lagenvissaeller ävenlagen om

vid brottanvändasägnadesärskiltföremål motandra är attsom
säkerhet.personligahälsa ellerliv,någons

§4
och har endastvapenlagnuvarandei2§Paragrafen motsvarar

språkligt.justerats
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§5
Paragrafen 3 § första stycket nuvarande vapenlag.motsvarar

6 §
Paragrafen § andra stycket3 nuvarande vapenlag och harmotsvarar
endast justerats språkligt.

§7
Paragrafen 4 § i nuvarande vapenlag och har endastmotsvarar

språkligt.justerats

8 §
iParagrafen 44§ nuvarande vapenlag och har endastmotsvarar

justerats språkligt.

9 §
Paragrafen och innehåller upplysning utförselär attny en om av

iskjutvapen regleras lagen 1992: 1300 krigsmateriel. Föreskrifterom
också förordningenfinns i 1992:1303 i ämne.samma

2 kap.

de bestämmelser tillståndsfrågorI kapitlet har samlats.rörsom

1 §
förstaParagrafen 5 § tredje styckena nuvarande vapenlag.motsvarar -

Bestämmelsen vapentillstånd krävs. I klargörande syfte harnäranger
till tillståndlagts det krävs inneha ammunition. Att den haratt att som

tillstånd inneha visst för skjutning ytterligareatt ett utanvapen
tillstånd får inneha ammunition till framgår 8även vapnet av

Uttrycket effektbegränsade betecknar harvapen vapen som en
effekt förhållande till jämförligabegränsad i andra skjutvapen.

särskilt tillstånd för innehav får skjutvapenUtan innehas av
vapenhandlare. Skjutvapen får vidare under vissa omständigheter

låninnehas enligt reglerna i tredje kapitlet. Skjutvapen fårsom
innehas den hand dödsbo eller konkursbo enligttar ettsomav om
åttonde kapitlet. Den skjutvapen enligt kap.5transporterar ettsom
4 § behöver inte särskilt innehavstillstånd för detta.ett

Undantag från tillståndsplikten enligt denna fårparagraf enligt
bemyndigande kap. § b föreskrivas regeringen för innehav11 1 av av
skjutvapen lämnats från till statliga tjänstemän,över statensom

tillhör försvars-, civilförsvars- eller polisväsendet. Detpersoner som
gäller dessa skyldiga inneha i tjänsten. gällerDetär att vapnetom
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krigsmateriel.tillverkarräkningförden statensäven som
föreskriva§kap. 1 ävenbemyndigande llenligtfår eRegeringen

stateninnehavförtillståndsplikten som avfrån vapenavundantag
skyttesamrnanslutningar.tillöverlämnats

finnsbestämmelserdetillsyftarbemyndiganden som nuattNämnda
1974:vapenförordningeniinförasskallställetivapenlagen45 §i

avsnittimotiverasDetta123.
enligtfårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen

tillståndskravetfrånundantagföreskriva2 §kap.i 11bemyndigande a
signalvapen.ellerinnehaför start-att

bemyndigasbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen
föruppfylldaskallvillkorföreskrivaf§ vara2 somkap.i ll att

vidbörbemyndigande ettdettastödMedlag.dennaenligttillstånd av
denFörföreskriftersärskilda attvissaEG-medlemskap ges.svenskt

förvärvatillståndfå ettskall attmedlemsstatibosattär annanensom
denfrånmedgivande statkrävasbörSverigeiskjutvapenvisst

2.6.avsnittibehandlasDettabosattärförvärvaren

§2
nuvarandestyckenaandraochförsta§8Paragrafen motsvarar

vapenlag.
skytteför-förbeteckningbunderinförsSkyttesarmnanslutningar som
frivilliga,dettillhörskytteföreningarellerskyttekretsar sombund,

skytteväsendet.kontrolleradestatligt
bevakningsföretagauktoriserade attmeddelasunderfårTillstånd e

bevaknings-medsambandiväktaretillutlåningförskjutvapeninneha
kräveruppdragvidenbartfinnsutlåningsådan somSkäl föruppdrag.

beväpning.
föreskriva ävenfårregeringen attframgår§c1kap. attllAv

tillståndfårskyttesammanslutningarsammanslutningar gesänandra
skjutvapen.innehaatt

§3
vapenlag.nuvarandestycketförsta9 §Paragrafen motsvarar

tillståndsådantEttsamlarvapen.medskjutamedgesTillstånd får att
skälvapentekniskadåundantagsvis,meddelas t.ex.enbartbör

sammankomsterprivataförmeddelasinteTillstånd bördet.motiverar
familjehögtider.ochårsdagarföreningarssom

4.6.avsnittockså ibehandlasSamlarvapen
språkligt.justeratsendastövrigt harI texten

§4
vapenlag.nuvarandestycketandra9 §Paragrafen motsvarar
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Ett kompetenskrav i denna paragraf förutsättning föranges som
vapentillstånd. Detta endastär förtydligande tillägg.ett Kraven
skjutskicklighet och utbildning oförändrade i 5 § vapenför-anges
ordningen.

Av 11 kap. 2 § b framgår regeringen eller denatt myndighet
regeringen bestämmer får föreskriva krav skjutskicklighet,
utbildning, ålder och de villkor i övrigt skall uppfyllda försom vara
tillstånd till innehav skjutvapen.av

5 §
Paragrafen 10§ nuvarandemotsvarar vapenlag och har endast
justerats språkligt.

6 §
Paragrafen 9 § tredje stycketmotsvarar nuvarande vapenlag.

Exempliñeringen de helautomatiska och enhandsvapnenav vapnen
har tagits bort. Detta innebär endast språklig justering.en

7 §
Paragrafen 11 § nuvarandemotsvarar vapenlag och har endast
justerats språkligt.

8 §
Paragrafen 12 § nuvarandemotsvarar vapenlag

Tillstånd inneha ammunition gälleratt enligt förslaget tidsgräns.utan
När vapenhandlaren lämnar ammunition förvärvasut med stödsom av

arnmunitionstillstånd skallett det enligt 19 § vapenförordningen
antecknas på tillståndsbeviset bl.a. dagen för utlärrmandet ammuni-av
tionen det slag och den mängdsamt lämnas Då den mängdut.som
ammunition tillståndet har utlämnats skall tillståndsbevisetavser
överlämnas till säljaren. Avgörande såledesär den mängd ammuni-att
tion tillståndet inte överskrids.avser

Bestämmelsen motiveras också i avsnitt 4.4

9 §
Paragrafen 6 och 13motsvarar nuvarande vapenlag.

Skjutvapen och ammunition får enligt förslaget liksom enligt
nuvarande vapenlag endast överlåtas till enligtpersoner som vapen-
lagen har inneharätt elleratt ammunitionen. Således får bl.a.vapnen
den lånar innehaävenett ammunition tillsom vapen Be-vapnet.
stämmelsen har förkortats radikalt. Det dockär endast fråga om en
språklig justering. Någon saklig ändring inteär avsedd.

I avsnitt 4.4 behandlas överlåtelse ammunition ombud.av genom
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§10
vapenlag.nuvarande§§och 1918Paragrafen motsvarar

förgällerkompetenskravsärskilda attdeparagrafenI somanges
kommerTill dessaskjutvapen.medhandelyrkesmässigdriva

nämligennäringsverksamhet utövarenallför attgrundförutsättningarna
1986:436enligt lagennäringsförbudoch inte hamyndigskall vara

konkurs.iförsattnäringsförbud eller varaom
innehainbegripsskjutvapen rättenmedhandel attdrivaI rätten att

vapnen.
innefattarvapenlagnuvarandeoch 19 §§18medjämförelseI

justeringar.språkligabaraförslaget
myndighetdenellerregeringenframgår12 §kap.11 attAv c

fåförkunskappåföreskriva krav attfårbestämmerregeringen
skallövrigtivadochskjutvapenmedhandeldrivatillstånd somatt

handel.sådanvidgälla

§11
vapenlag.nuvarande§14Paragrafen motsvarar

tillskjutvapenföra intillståndgäller förförutsättningar attSamma
landet.ihärinnehatillståndförSverige att vapnensom

ellerkanskäligendetskall attinte antastillstånd vapnenAtt ges om
och 8 §§.framgår 4missbrukaskommerammunitionen att av

behandlas imedlemsstatermellan EG:sskjutvapenFörflyttning av
avsnitt 2.7.

§12
endastoch harvapenlagnuvarande§15Paragrafen motsvarar
tidsbe-tillståndetbetonatsDärvid harspråkligt. attjusterats ger en
måstevistelseVid längrelandet.införda iinneha detgränsad rätt att

stycketförsta§enligt 1sökastillstånd a.

§13
vapenlag.nuvarandepunkt 1stycketförsta16 §Paragrafen motsvarar

§13 a
gjorts.harjusteringarspråkligaEndast

§ b13
införselvidtillståndspliktenfrånundantagetgällandetidigare avDet

nordiskafrån detävlingsskyttarochjägaregällt försomvapen
från EG:smedborgaregällatillutvidgatsIsland har attländerna utom

medlemsstater.
nordiskai demedborgareliksommedlemsstater,i EG:sMedborgare
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får för jakt eller tävling föra inEG-medlemmar,inteländer ärsom
ammunition till Sverige. Vapnen ochtillhörandemedskjutvapen

högstden fört in dessa underfår innehas härammunitionen treav som
inte medborgare i Island.regel gällerinförandet. Dennamånader från

frågaförutsättning i inteunderBestämmelsen gäller äratt personen
fast här veder-Med uttrycket bosatti Sverige.fast bosatt attavses

fasthar ochhemvist i Sverige, dvs.sinbörande har att personen
för avsikt bo kvar.bosättning här och harvaraktig att

också måstegälleri EG:s medlemsstatermedborgareFör att vapnen
förskriveneuropeiskt skjutvapenpass ochgiltligtinförda i attettvara

efterlevs.uppgiftsskyldighet
avsnittbehandlas i 2.7.Bestämmelsen

§14
nuvarande vapenlag. Textenandra stycketParagrafen 16 §motsvarar

språkligt.endast justeratshar

§15
vapenlag. har endast§ nuvarande TextenParagrafen 17motsvarar

språkligt.justerats

16 §
vapenlag. har endast§ nuvarande TextenParagrafen 20motsvarar

språkligt.justerats

§17
nuvarande vapenlag.Paragrafen 7 §motsvarar

18 §
vapenlagnuvarandeParagrafen 47 §motsvarar

3 kap.

samlats.reglerna utlåningtredje kapitlet harI om

l §
punkterna och 2. Textenförsta stycket 1Paragrafen 22 §motsvarar

språkligt.justeratshar endast

2 §
vapenlag.stycket nuvarande23 § andraParagrafen motsvarar
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3 §
vapenlag.nuvarandepunkt 3stycket§ första22Paragrafen motsvarar

förolikavapenlag harnuvarande sätt använts23 §§ attoch22I
utlåningvidbehövtsövervakningform ettuttrycka den avsomav

förvirrande.varit Dethar äri ordvalvariationDennaskjutvapen.
förskjutvapenutlåningvidkrävsuppsiktdensjälvklart ettatt avsom

Ordetomständigheterna.tillmed hänsynvarierarolyckorundvikaatt
uttrycksätten.tidigaredeoch bdärför underharuppsikt ersatta

i sak inteNågon ändringspråkligt. ärjusteratsendastharTexten
avsedd.

4 §
vapenlag.nuvarandepunkt 4första stycket22 §Paragrafen motsvarar

harhelautomatiskaochenhandsvapenExemplifieringen vapenav
tagits bort.

ändring i sak inteNågonspråkligt. ärendast justeratsharTexten
också under 3uppsikt kommenterasavsedd. Begreppet

§5
vapenlag.nuvarandestycket punkt 5första22 §Paragrafen motsvarar

intei sakNågon ändringspråkligt. ärjusteratsendastharTexten
också under 3avsedd. Se

6 §
vapenlag.nuvarandepunkt 6första stycket22 §Paragrafen motsvarar

inteändring i sakNågonspråkligt. ärjusteratsendastharTexten
också under 3avsedd. Se

7 § .
nuvarande vapenlag. Textenstycketandra22 §Paragrafen motsvarar

språkligt.justeratsendasthar
frånföreskriva undantagfår regeringen§ dkap. 1Enligt 11

paragraf för vissaenligt dennaanmälningsskyldigheten typer vapen.av

8 §
vapenlag. Textennuvarandestycket§ första23Paragrafen motsvarar

avsedd. Seinteändring i sakspråkligt. Någon ärjusteratsendasthar
också under 3

4 kap.

skrotningreparation ochändring,regler förinnehållerkapitletFjärde
skjutvapen.av
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Av kap.ll 2 § d framgår regeringen eller den myndighetatt
regeringen bestämmer får föreskriva vad bestämmelsernautöversom
i 4 kap. skall iakttas vid ändring, reparation och skrotning av
skjutvapen.

§1
Paragrafen 24 första§ stycket nuvarande vapenlagmotsvarar och har
endast justerats språkligt.

2 §
Paragrafen 24 § andra stycket nuvarandemotsvarar vapenlag och har
endast justerats språkligt.

3 §
Extra vapendelar får bytas likadana de gamla lämnasut mot nya om
för skrotning. Detta behandlas också i avsnitt 4.7.

4 §
Paragrafen 25 § och 25 § första stycketmotsvarar nuvarandea
vapenlag. Texten har endast justerats språkligt. Någon ändring i sak

inte avsedd.är

§5
Paragrafen 25 § andra stycket nuvarandemotsvarar vapenlag.a

Texten har endast justerats språkligt.
De föreskrifternanärmare finns i motsvarande bestämmelse isom

nuvarande vapenlag förutsätts med stöd det nämnda be-av ovan
myndigandet in i vapenförordningen. Detta motiveras itas avsnitt
Ingen saklig ändring reglerna avsedd.ärav

5 kap.

Femte kapitlet handlar förvaring och skjutvapen ellertransportom av
ammunition.

Utöver vad här förvaring kansägs enligt 2 kap. 5 § tillståndsom om
inneha skjutvapen förenas med villkoretatt skall förvarasatt vapnet

på visst sätt.
Förvaring skjutvapen och ammunition behandlas i avsnittävenav

4.4.

1 §
Paragrafen 26 § första stycket nuvarandemotsvarar vapenlag. Texten
har endast justerats språkligt.
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§2
nuvarande vapenlag.andra stycket26 §Paragrafen motsvarar

och signalvapenförutom ävenundantasandra stycketI start-
förvarings-frånobrukbaravaraktigtocheffektbegränsade vapenvapen

i avsnitt 4.4.kommenterasreglerna. Detta
språkligt.justeratsendastharövrigtI texten

regeringenden myndighetellerfår regeringen2 §Enligt kap.11 e
och skytte-vapenhandlares,påföreskriva kravbestämmer museers

effektbegränsadedock inteförvaringsammanslutningars av vapen,
gäller skyttesarnman-föreskrifterMöjligheten ävenatt gevapen.

ammunition.förvaringslutningars av

3 §
harstyckena. Textenoch fjärde§ tredje26Paragrafen motsvarar

språkligt.endast justerats

4 §
vapenlag.nuvarande§28Paragrafen motsvarar a

och deneller ammunitionskjutvapenisänderBåde den väg ettsom
sådanaskall vidtanågonegendomentransporterar annansom

armnuni-ellerobehörig inte kan kommanågonåtgärder vapnetatt
säkertutföras påskall således sätt.tionen. Transporten ett

det inte frågaskall skjutvapen, ärpostbefordranVid omom
sändasbeteckningarnuvarande postalamedeffektbegränsade vapen,

särskilt säkertbefordrasskall såledesVärde. DeESS-Brevsom
och skalllåstaeller finnas iunder uppsiktalltid stå utrymmensätt,

postbefordran.underspårasalltid kunna
måsteförhindra denförendast justeratsParagrafen har attatt

Någon saklig ändringbeteckningar.byterformuleras när postenom
avsedd.inteär

5 §
vapenlag. har endastnuvarande Texten28 b §Paragrafen motsvarar

språkligt.justerats
föreskriva undantag förregeringen fårframgår§ dkap. 1Av 11 att

paragraf.i dennaanmälningsskyldighetenfrånvissa typer vapenav

6 kap.

tillstånd och omhändertagan-återkallelsekapitlet handlarSjätte avom
ammunition.ochde av vapen
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§1
Paragrafen och29 30 nuvarande vapenlag. harTextenmotsvarar

språkligt. Någon ändring iendast justerats sak inte avsedd.är
återkallelse vapentillståndReglerna behandlas i avsnitt 4.2.om av

2 §
Paragrafen 31 § nuvarande vapenlag.motsvarar

3 §
förstaParagrafen 32 § och andra styckena nuvarandemotsvarar
ändrats språkligt.vapenlag. Texten har endast Någon saklig ändring

inte avsedd.är
Regeringen bemyndigas i kap. § f föreskrivall l andra änatt att

får hand och armnunition. sådanpolismän En bestämrnel-ta om vapen
i stycketfinns införd 32 § andra nuvarande vapenlag och förutsättsse

föras in i vapenförordningen. motiveras i avsnittDetta 3.

4 §
Paragrafen 32 § tredje stycket nuvarande vapenlag.motsvarar

tagitseller ammunition hand enligt 3 § skall lämnasVapen som om
innehavaren risken för missbruktillbaka till upphört undernär

tillståndförutsättning innehavaren har inneha egendomen.att att
sak gäller naturligtvis det fråga ellerSamma ärom om vapen

ammunition kan innehas tillstånd. Om eller ammuni-utansom vapen
betydelse för utredning brott ellertion har anledning kanom av annan

rättegångsbalken skalli beslag enligt eller ammunitionentas vapnen
inte heller återlärrmas.

språkligt. Någonhar endast justerats ändring i sak inteTexten är
avsedd.

7 kap.

handlar inlösenSjunde kapitlet och ammunition.om av vapen

1 §
Paragrafen 33 § nuvarande vapenlag. Texten har endastmotsvarar

språkligt.justerats

2§
Paragrafen § nuvarande34 vapenlag. Texten har endastmotsvarar
justerats språkligt.
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3 §
Paragrafen 35 § nuvarande vapenlag. Texten har endastmotsvarar
justerats språkligt.

4 §
Paragrafen 36 § nuvarande vapenlag. Texten har endastmotsvarar

språkligt.justerats

8 kap.

Åttonde kapitlet behandlar i dödsbo och konkursbo.vapen

§1
Paragrafen 21 § nuvarande vapenlag.motsvarar

Den hand dödsbo eller konkursbo fårtar ävenett ett utansom om
vapentillstånd hand de skjutvapen ingår i boet.eget ta om som

När det gäller dödsbo upphör denna enligt bestämmelsernarätt i 7
kap. efter år från dödsfallet. Skulle boet dessförrinnan skiftas gällerett
tillståndsplikt för den erhållit skjutvapnen skiftet.som genom

Rätten för konkursbos räkning hand skjutvapen upphöratt ett ta om
konkursen avslutas.när

justeratsTexten har endast språkligt. Någon saklig ändring inteär
avsedd.

2 §
Paragrafen 28 § nuvarande vapenlag. Texten har endastmotsvarar
justerats språkligt.

3 §
Paragrafen och innefattarär upplysning bestämmelserattny en om om
inlösen i dödsbo finns i sjunde kapitlet.av vapen

9 kap.

Nionde kapitlet innehåller bestämmelser och påföljd.om ansvar

§1
Paragrafen 37 § nuvarande vapenlag. Texten har endastmotsvarar
justerats språkligt.

2 §
Paragrafen 38 § nuvarande vapenlag. Texten har endastmotsvarar
justerats språkligt.
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Ringa fall otillåtet innehav ammunition kommenteras i avsnittav av
4.4.

3 §
Paragrafen 38 § nuvarande vapenlag. Texten har endastmotsvarar a
justerats språkligt.

4 §
Paragrafen 39 § nuvarande vapenlag.motsvarar

5 §
Paragrafen 40 § nuvarande vapenlag. Texten har endastmotsvarar
ändrats språkligt.

6 §
Paragrafen §41 nuvarande vapenlag.motsvarar

Texten har endast justerats språkligt.
förutsattsAtt det andra polismän kan få handän ochatt ta om vapen

ammunition framgår bemyndigandet i kap.11 l § bestämmel-Enav
detta finns i 41 § nuvarande vapenlag och förutsätts in itasse om

vapenförordningen. Detta motiveras i avsnitt 3.

10 kap.

Tionde kapitlet reglerar hur överklagar beslut enligtettman vapen-
lagen.

1 §
Paragrafen 42 § nuvarande vapenlag.motsvarar

Polismyndighetens beslut att
avslåa ansökan vapentillständ,en om

b avslå ansökan få driva yrkesmässig handel,atten om
återkalla vapentillstånd,c ett
återkallad tillstånd få driva yrkesmässig handel, ellerett att

e beslut i fråga inlösen eller ammunitionom av vapen
får tillöverklagas länsrätten.

Lånsrättens beslut kan överklagas får kammarrättenprövasmen av
först kammarrätten meddelar prövningstillstånd.om

Prövningstillstånd får beviljas under alternativa förutsättningar.tre
För det första får prövningstillstånd beviljas det finns anledningom

ändra länsrättens avgörande ändringsdispens. Det innebäratt att
beslut någon anledning blivit felaktiga kan till.rättassom av

För det andra kan prövningstillstånd medges det vikt förärom av
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ledningen rättstillämpningen överprövning skerav att prejudikat-en
dispens. innebärDet principiellt intressanta målatt efter prövningstill-
stånd kan kammarrätten.prövas Om kammarrättens beslutav
överklagas kan vägledande beslut erhållas från regeringsrätten denom
i sin meddelar prövningstillståndtur och målet.prövar

För det tredje kan prövningstillstånd komma i fråga detom annars
finns synnerliga skäl talanpröva extraordinäratt dispens. I praktiken
torde denna grund bli aktuell i vissa fall då domvilla förekommit vid
länsrätten jämför l98687:89 241. Den kan kommaäven iprop. s.
fråga det föreligger omständigheter skulle kunnaom föranledasom
resning.

Polismyndighetens beslut i andra vapenärenden kan överklagas till
länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Överklagande beslut enligt vapenlagen behandlas i avsnittav 4.3.

2 §
Paragrafen 43 § nuvarandemotsvarar vapenlag.

Den föreslagna ändrigen i instansordningen har medfört be-att
stämmelsen gäller beslut från både länsrätt och kammarrätt. I övrigt
har endast justerats språkligt.texten

ll kap.

I elfte kapitlet har samlats bemyndiganden för regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer.
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Kommittédirektiv

Översyn vapenlagstiftningenav

Dir. 1993:12

Beslut vid regeringssammanträde1993-02-04

Chefenför Justitiedepartementet,statsrådetHellsvik, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild tillkallasutredare för vapenlagstift-överatt en att se
ningen.Utredarenskall

undersöka vilka ändringar i vapenlagstiftningen erfordras för attsom-
uppfylla de krav ställs vid EG,medlemskapisom ett

förslagutarbeta till sådanaändringar.-
språklig och systematiskgöra vapenlagen,översynen av-

vissa frågorandra vapenlagstiftningen.ta upp om-

Utgångspunkten vid skallöversynen nuvarande kontroll överattvara
förvärv, innehavoch bruk skjutvapen ammunitionoch rimlig och börärav
behållas vid medlemskapi EG.även ett

Behovet översynav en

1973:1176Vapenlagen innehåller föreskrifter enskildasoch organisa-om
tioners m.fl. befattning med och ammunition; den inte tillämpligärvapen
på Lagen kompletteras vapenförordningen 1974:l23, omtrycktstaten. av
1991:1257 föreskrifteroch och allmänna råd utfärdas Riks-av som av
polisstyrelsen. Vad gäller tillverkning utförseloch vissa skjutvapenochav
viss ammunition finns bestämmelseri lagen1992:1300 krigsmaterielom
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1992:1303och i förordningen krigsmateriel. Regler hanteringom om -
bl.a. handladdning finnsammunition i lagen 1988:868ävenav om-
brandfarliga ochexplosiva varor.

Utanför vapenlagenfaller knivar, stick-andra och skänapen vissasamt
andra föremål skjutvapen. ägnade användasärutan att attsom, vara som

vid brott liv eller hälsa.Bestämmelser sådanaföremål finns imotvapen om
1988:254lagen förbud beträffande knivar farligaoch andra före-om

mål knivförbudslagen såvittnedan och. införsel, i förordningenavser
1990:415 tillstånd införseltill vissafarliga föremål.om av

Vapenlagenhar vid åtskilligaändrats tillfällen sedan i kraft årdenträdde
1974.Den övergripande genomgången 1987lagen företogssenaste av av
års Vapenutredning framlade sitt år 1989 SOUslutbetänkandesom
1989:44. Utredningens förslag tillledde bl.a. bestämmelserna för-att om

innehav ammunitionoch skärptes. det ställs högre på för-värv kravattav
varingen och ammunition reglerna återkallelseattvapen samtav om av
vapentillstånd förtydligades viss mån l99091:l30.och i skärptesprop.

199091: 199091300,bet. JuU33. SFS 1991:1181. Regeringenrskr. har
föreslagitnyligen vapenlagens såansvarsbestämmelserändrasatt att en

särskild straffskala för införs 1992191141.brott prop. Vidare hargrovt
regeringen i proposition föreslagit ansvarsfrihetlag vidattsamma en om
olaga vapeninnehav införs. I innebärden delen förslaget denatt som
olovligen innehar viss tidunder skall kunna lämna in tillvapnetvapen en
polisen påföljd. Syftetdrabbas härmed minska antaletärutan att attav
illegala skjutvapen.

I samband med ändringar ide vapenlagen grundade sigatt som
Vapenutredningens förslag behandlades i riksdagen uttalade Justitieut-
skottet vapenlagen uppfyllaknappastkunde de krav överskåd-sägasatt
lighet tillgänglighet påoch kan ställas modern lagstiftning bet.som en
199091: JuU33 32. Enligt utskottet borde lagendärför vid lämpligtetts.
tillfälle exempelvis i sambandmed anpassningtill framtida EG-en en-

ingående bådesystematiskt språkligt.reglering ochöverses-
En anpassning vapenlagen till de krav ställs inom EG harav som

EG:s 18 1991aktualiseratssedan ministerråd den juni utfärdat direktivett
förvärv inomkontroll och innehav medlemsstaternaom av av vapen

9l477EEC, vapendirektivet. Enligtnedan detta skall medlemsstaterna
den januari 1993 sin lagstiftning sål kontrollensenast attanpassa av en-
förvärvskildas och innehav och ammunition uppfyller i fallvanav vapen

vissa minimikrav. I direktivet finns också bestämmelser hur ochom vapen
ammunition får föras mellan medlemsstaterna hur informationöver och om
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överföringar Vapendirektivet omfattas försådana skall utbytas. närva-om
förväntas för Sverige förstEES-avtaletoch kan bli bindanderande inte av

EG.vid imedlemskapett
1992 tiotal motionerJustitieutskottet har under hösten behandlatett om

vapenlagstiftningen.Därvid undantaghänvisattill denhar utskottet medett
lagstiftningen anledning EG-an-kommande medöversynen av av en

erforderligförutsatt i motionerna aktualiseradespörsmålipassning och att
omfattning i utredningsarbetet.tasupp

Utredningsuppdraget

Utredningens inriktningallmänna

vårt tillbaka enighet behovetI land råderdet sedanlång tid allmän om aven
ammunition.innehav och bruk skjutvapen ochkontrollsträngen av av

skjut-Huvudsyftet sådankontroll dels motverka missbrukmed är att aven
mån förhindra olyckshändelseri sambandmeddels i möjligasteattvapen,

sidaGenom kontroll från det allmännashanteringen sådana dennaav vapen.
olikahindrabl.a. försöka innehaskan att av personersom avvapenman

finnsolämpliga innehasådana, onödigt många i omloppskäl är attatt vapen
fråninte betryggandeförvarasoch hanteraspåoch ärsättettatt somvapen

självfallet målet förhindrasärskild betydelsesäkerhetssynpunkt.Av är att
i brottslig verksamhet.användsatt vapen

avvägningvapenlagstiftning får rimligVår nuvarande utgöraanses en
försvåraå inte onödigtintressen sidan och intressetmellan dessa attena av

ocksårelativtå den andra.Riksdagenharlegitim användningav vapenen
dennyligen ställning till hur dennaavvägningbör ske.tagit att antoggenom

enligtangivna skärpningama vapenlagen.Det saknas minde me-avovan
vapenlagstiftningeni detta hänseende.Den ak-ning skäl omprövaatt nunu

första sikte på förändraskall såledesinte i handtualiseradeöversynen ta att
vidare mån visarmateriella regler i vadgrundläggandevapenlagens än som

EGtvingande inom eller grund vadnödvändigt grund reglersig avav
faller emellertidfram utredningsarbetet.Det påi övrigt kommer undersom

eftersätta säkerhets-föreslå sådanaändringarutredaren attatt utansom.
mindreblir smidigare tillämpa ochkan innebära regelverketaspekten, attatt

byråkratiskt för inneharoch använderdem som vapen.
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EG-anpassning

Romjördraget

målEG:s grundlag, har bl.a.kan utgöra attRomfördraget, sägas somsom
förfri rörlighetmedochmarknad inre gränserupprätta utangemensamen

rörlighetfriafår dennaEnligt fördragetkapital.ochtjänsterpersoner,varor,
allmänexempelvisändamål,angivnasärskiltför vissaendastinskränkas

EG måsteSverigemedlemskapiInförsäkerhet.allmänordning och an-ett
hinder-mot denandrainnehåller någrainteså denlagstiftningsin attpassa

enligt fördraget.godtagbarasådana ärfria rörligheten än som

rektiVapendi vet
avskaffandetingår gräns-marknadeninredenförverkligandetl avav

tillinledningenmedför, enligtDettamellan medlemsstaterna.kontroller
kontrollföreffektiva reglernödvändigtblirdetvapendirektivet. att antaatt

förochskjutvapenförvärvochinnehavrespektiveinom avstat av
innehållerDirektivetmedlemsstaterna.mellansådanaöverföring vapenav

lagstiftning i dessamedlemsstatsrespektivepåställskravminstade som
1993januari hatill den lskyldigaMedlemsstaternaäravseenden. senastatt

direktivetinnehållet i direktivet. Avtilllagstiftningnationellasinanpassat
fårkontrollför sinmedlemsstaterna antaframgår dock klart vapenavatt

direktivetdeänregler strängarebehålla äreller anger.somsom
Dessañrearms.skjutvapenhuvudsakligenbehandlarVapendirektivet

skjutvapensådanaförstavilka denkategorier,fyrain i somdelas avserav
skallsådanaandrainneha, denochförvärvaförbjudnaskall somattvara

underkastadeskallsådanatredjedentillståndspliktiga, an-varasomvara
restrik-får innehasfjärde skjutvapenoch denmälningsskyldighet utansom

tioner.
handelnviss kontroll övermedlemsstaternautövaskalldirektivetEnligt

olika kravställs detVidarerespektiveinomskjutvapen sommed stat. upp
deskjutvapentillåtas förvärvaskallföruppfyllda avskall att personenvara

förvärvarenuppfylldaskallSärskildavillkorkategorierna.angivna omvara
Bestämmelsernaförvärvetmedlemslanddär ägeri detinte bosattär rum.

för inne-skall desammaammunitionoch innehavförvärv somvaraavom
avsedd.ammunitionenvilket ärförskjutvapendethav av

direktivetenligtfår dettillhörkategoriernavilkenOavsett ett vapenav
Denföljandenågot sätt.endastmellan medlemsstaternaföras avöver

med-härför i denlicensansökakanöverföringengenomföravill omsom
medlemsstatenansökanEn sådan prövasfinns.i vilketlemsstat avvapnet



Bilaga 13511994:4SOU

förse övriga medlems-dock möjlighetVarje medlemsstathar attensam.
får föras tillsådana skjutvapen intelista övermed somstater en

föregående För överföringterritorium samtycke.medlemsstatens utan av
licensolika medlemsstater kan generellvapenhandlare imellanvapen

för överföring får dennaOm inte utfärdas ägautfärdas viss tid. licensför en
sitt till-medlemsstaternalämnatberördaoch deendast var en avrum om

vidfår dock jägare och sportskyttarförutsättningarstånd. vissaUnder resor
sigtillständsprövning medföregåendeolika medlemsländermellan tautan

medföreuropeiskt deifinnsskjutvapen upptagna ett vapenpasssomsom
utfärdas medlemsstatssådant begäranunder Ett av envapenpassresan.

ochlagligen inneharinom medlemsstatenmyndighet till somen person.
medförainteskall dockskjutvapen.Vapenpasset rättanvänder ettattgeett

förvärv innehavförbjuder ochtill medlemsstat vapnetavsomvapen en
innehållasådantfall skalltillstånd härför. lkrävereller vapenpasset ensom

uppgift därom.uttrycklig
informeravarje medlemsstatskallföreskriver direktivetSlutligen att an-

Medlems-överföringar skjutvapen.medlemsstaterdra berörda m.m. avom
januari 1993till den 1enligt direktivet sättaskall ettsenast uppstaterna

sådaninformation.för utbytenätverk av

vapenlagrtijfntirzsvenskadenAnpassning genav
di-vapenlagstiftningenuppfyllerdensvenskaUtredarenskall undersökaom

förslagammunition lämnaskjutvapenochrektivets kontrollkrav samtav
ändringar.nödvändigatill

itill sådanaändringar regelsystemetförslagskall ocksålämnaUtredaren
förhållande till övrigafungeraivapenlagstiftningenskallförbehövs attsom

utförselin- ochEG, exempelvis vad gällermedlemskapivid avettstater
Sverige börställning tillsärskiltDärvid skall utredarenskjutvapen. ta om

efter prövning enbartförs in i landetvissatillåta statsannanenavatt vapen
Utredareneuropeiskamed stöd detmyndighet eller endast vapenpasset.av

skallvilka myndighetervilken ellerställning tillocksåskall svarasomta
utförsel fullgörandetochbeträffande in- ochtillståndsgivningför av vapen

uppgiftsskyldigheten.stadgadeden i direktivetav
uppgiftsskyl-tillställning huromfattar inteUtredningsuppdraget att ta

fråga kom-fullgöras. Dennapraktiskt skallandradigheten statergentemot
sammanhang.iövervägas annatattmer

bestämmelservapendirektivet fårenligtEftersom medlemsstaterna anta
någotintedettafinns i direktivet, utgöradeänär strängare synessomsom



136 Bilaga 1 SOU 1994:4

hinder för Sverige vid medlemskapäven i EG behållaatt nuvarandeett grad
kontroll och ammunition. Detöver kanemellertid inte uteslutasav vapen att

vår restriktiva förvärv innehavoch kan komma i konfliktsyn av vapen
Romfördragetsmed bestämmelser fri rörlighet mellan medlemslän-om

dernaför ochpersoner varor.
Utredarenskall undersöka den svenskavapenlagstiftningentill någonom

del kan gå vad enligtutöver artikel 36 i Romfördragetantas god-utgörsom
tagbaraskäl inskränka friaden rörligheten. Av särskilt intresse iatt detta
sammanhang sådanaföremål inteär definieras skjutvapensom som men
vilka vapenlagenändå tillämplig.är exempelvistårgasspray.Utredarenböri
dettasammanhang granskaknivförbudslagenäven bestämmelsernasamt om
införsel sådanaföremål i denna.Om undersökningenav som anges utmyn-
nari svensk lagstiftning kan komma i konflikt med Romfördragetatt antas
skall utredaren förslagutarbeta till nödvändiga lagändringar. Utredaren
skall eftersträvadock nuvarandekontroll ochöver ammunition såatt vapen
långtdet huvudöver möjligt behålls.ärtaget

Språklig och systematisk översyn vapenlagstiftningenav
Vapenlagens bestämmelserberör människor med skiftandestoren grupp
bakgrund. Därmed ställs höga krav på bestämmelserna överskådligaäratt
och lättillgängliga. Jagdelar Justitieutskottetsuppfattning vapenlageniatt
sin nuvarandeutformning inte uppfyller dessakrav. I utredarensuppgifter
ingår därför ingående språkliggöra och systematisk översynatt en av
vapenlagen.Därvid bör utredaren ställning tilläven vapenlagensavgräns-ta
ning i förhållande till andra författningar, exempelvis knivförbudslagen.
Vidare bör utredaren vapenlagensdefinitioneröverväga och systematikom
till någondel bör till innehållet i vapendirektivetför på så sättanpassas att
underlättatillämpningen i förhållande till andra Vapenlagen redanärstater.
idag relativt omfattande. heltAtt arbeta någonytterligareförfattning däri
torde knappastkomma i fråga. Beroende vilka övervägandenutredaren

de materiella innehållgör reglemas och vapenlagstiftningenssystematikom
kan det emellertid finnas skäl någonöverväga böratt om typ av vapen
reglerasi någon författning vad förskerän närvarande.annan som

frågorVissa andra

Justitieutskottet har i sitt betänkandel99293:JuU4 behandlatbl.a. motio-
Ju801.Ju220, Ju802. Ju803, Ju814, Ju815, Ju8l6. Ju822, Ju828,nerna

829 Ju833,Ju och frånalla riksmötet 199192. I motionerna bl.a.tas upp
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frågor prövningsförfarandet enligtom vapenlagen Ju220. Ju802 och
Ju814, inneharätt lasersikten Ju80l.att rätt förvärva och innehaatt
ammunition Ju803, Ju815 och Ju822, behov översynav en av vapen-
lagstiftningen Ju8l4. Ju828 och Ju833, förutsättningar för återkallaatt
vapentillstånd Ju8l5, Ju 828 och Ju829. tillstånd för innehav av sam-
larvapen Ju816 och förvaringsbestämmelser beträffande ammunition
Ju829. Utskottet fann inte skäl ställning till de yrkandenatt ta fram-som
ställts i motionerna under åberopande utredning EG-anpassningatt en om

vapenlagen förestående.av I stället förutsattem.m. var utskottet de iatt
motionerna aktualiseradespörsmåleni erforderlig omfattning i dettas upp
kommandeutredningsarbetet.

Utredaren skall dennabakgrund delmot vad anförts ita motio-av som
och vad anförts vid riksdagsbehandlingennerna som överväga nå-samt om

eller några frågordegon väcktsav motionernasom bör föranledagenom
ändringar i vapenlagstiftningen. Som inledningsvis nämnts bör dock ut-
gångspunkten i allt väsentligt behållaattvara nuvarandegrad kontrollav

förvärv,över innehavoch bruk och ammunition.av vapen
En fråga vid vilken finnsdet anledning fästasärskild uppmärksamhetatt

är nuvarandebestämmelserför återkallelseom vapentillstånd uppfyllerav
godtagbarakrav på rättssäkerhet.Om såinte kan fallet böransesvara utre-
daren lämna förslag till alternativa lösningar. En fråga särskiltannan som
bör övervägasär reglerna förvaring skjutvapenom ochom ammunition iav
någon mån kan göras smidigare tillämpa och enklare föratt den enskilde.
Jag för min del medtror hänsyntill de säkerhetskrav måsteställas- som -inte det finns anledning till någonatt störreändring regelsystemeti dettaav
avseende.Det kan dock inte uteslutas något lägre krav påatt säkerhetkan
ställas vissa ellertyper ammunition.av vapen

Utredaren skall också överväga nuvarandebestämmelserom över-om
klagande beslut enligt vapenlagen tillfredsställandeav är rättssäkerhcts-ur
synpunkt och därvid beaktade krav den europeiskakonventionensom an-
gåendeskydd för de mänskliga rättigheternaoch de grundläggandefrihe-

ställer möjlighetterna till domstolsprövning. I det sammanhangetfinns
det anledning för utredaren del vad Domstolsutredningenatt ta i sittav be-
tänkandeSOU 1991:106 Domstolarna 2000-taletanför instansord-om
ningen för överklagande förvaltningsbeslut jfr 1992935100av bil. 3prop.

25. Utredarenbör ocksåhålla sigs. underrättad de fortsattaövervägan-om
denai denna fråga.
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Paintballvapen
lad-kolsyredrivnabenämningen somvapentypPaintballvapenär en av

och lekar.spelstridsliknandeanvänds vidochfärgampullermeddas
träffareventuellaochmåltavlorvarandradärvidanvänderDeltagarna som

träffade.på denrinnerinnehållfärgampullens utmarkeras attgenom
Beroendeutföranden.ochfabrikatolikaiförekommerPaintballvapen

harandramedantillståndspliktigademdelanslagsenergiärampullens aven
tillståndsfria.ansetts

Ipaintballvapen.bestämmelsersärskildaingainnehåller omVapenlagen
vapenlagstiftningentillrådallmännaföreskrifter ochRikspolisstyrelsens

någotintelagstiftningennuvarandeden geruppmärksammatssärskilthar att
mål-förvapeninnehavtillstånd tillbeviljandeförstöduttryckligt av

heller5.6. Inteavsnitt551-3,FAP ammu-mållevandeskjutning mot
vapenlagen§Enligt 4särskilt.regleratsharpaintballvapnentillnitionen

föravseddaprojektilerkulor,massivaandraochhagelbl.a.undantas
från lagenskolsyrepatronereller harpunvapenfjäder-, samtluft-.armborst,

paintballvapenillanvändsfärgampuller synesDetillämpningsområde. som
undantagen,iammunition mensådanmedjämföras angessomväl kunna

På dennadessa.någotunderinordnaskunnaspråkligt avintetorde rent
oklar.såledeslagenpunkt är

paintballvapenanvändningenochförekomstenstudera avskallUtredaren
Påmissbruk.förriskernaochfarlighetbedömning vapnensgöra avsamt en

regle-tillförslaglämnautredarenskallbedömning endennagrundval av
förinnehavtilltillståndframgå vapenskallklart avvilken detring. omav
hurmeddelasverksamhet bör samtjämförligdärmedochpaintballskytte

bedömas.skallpaintballvapentillammunitionen

Utredningsarbetet
tilllagstiftningsvenskiledÖversynen utgörvapenlagen att anpassaettav

utredningsar-innebärEG. Dettaimedlemskap attvidställsde krav ettsom
kommandetill deanslutningioch näraskyndsamtbedrivasmåstebetet

medlemskapsförhandlingarna.
utredarenbörEG:s regelsystem stu-tillanpassningengällervadSärskilt

relativt strängavårdelar an-synmedlemsstaterdevilket sätt somdera
Det kan ävenlagstiftning.sinutformatharinnehavochskaffning vapenav

åtgärdervilkaunderrättadsighållautredaren omföranledningfinnas att
vidtaEGimedlemskap attansökt avserharnordiskaövriga omstatersom

vapendirektivet.anledningmed av
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Utredaren bör i gränskontrollfrågor samrådamedden regeringenav ge-
beslut den 26 1992 tillkallade interdepartementalaarbetsgruppennom mars

med uppgift frågorutreda gränskontrolleroch gränsfonnaliteter iatt om ett
EG-medlemskapsperspektiv.

Utredaren bör också samrådamed Rikspolisstyrelsendels vad gäller de
frågor tillståndsgivning uppkommer med anledningom m.m. som av va-
pendirektivet. dels frågorövriga tillämpningen vapenlagen.rörom som av

För utredarensarbete gäller de allmänna tilläggsdirektiv utfärdatssom
den 16 februari 1984 till samtliga kommittéer och särskildautredareDir.
1984:5. Utredaren skall särskilt beaktavad i tilläggsdirektiven sägssom

förslag från kommittéerna inte får öka de offentliga utgifterna ellerattom
minska statsinkomstema.

Utredningsarbetetbör bedrivas i sammanhangoch slutfört föreett vara
utgången år 1993.av

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställerjag regeringenbe-nu att
myndigar chefenför Justitiedepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 meduppdrag vapenlagstiftningengöra översynatt en av m.m..-

besluta sakkunniga. sekreterareoch biträdeatt om experter, annat utre-
daren.

Vidare hemställerjag regeringenbeslutar kostnadernaskall belastaatt att
andrahuvudtitelns anslagUtredningarm.m.

Beslut

Regeringen sig till föredragandensansluter övervägandenoch bifaller hen-
hemställan.nes

Justitiedepartementet
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Bilaga 2

Sammanställning paragraferna iöver vapenlagen i gällande
och föreslagen lydelse

Gällande rätt Förslaget

1§1st. 1kap.2§
l§2st. lkap.3§
1§3st. 11kap.1§a

2§ 1kap.4§

3§1st. 1kap.5§
3§2st. 1kap.6§

4§ 1kap.7§

5 § l-3 2 kap. 1 §st.
5§4st. 11kap.2§a
5§5st. utgår

6§ 2kap.9§

7 § 2 kap. §17

8§1och2st. 2kap.2§
8§3st. 11kap.1§c

9§1st. 2kap.3§
9§2st. 2kap.4§
9§3st. 2kap.6§
9§4st. 11kap.2§b

l0§ 2kap. 5§

11 § 2kap.7§

12§ 2kap.8§

13§ 2kap.9§

14§ 2kap. 11§

15§ 2kap. 12§

16 § 2 kap. 13-15 §§

18 § 1 2 kap. l0§st.
18§2st. 11kap.2§c
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2kap.10§19§

2kap.16§20§

8kap.1§21§

3kap.1§22§1st.loch2
3kap.3§22§1st.3
3kap.4§22§1st.4
3kap.5§22§1st.5
3kap.6§22§1st.6

7§3kap.22§2st.
11kap.l§d22§3st.

3kap.8§23§1st.
2§3kap.23§2st.

4kap.1§124 § st.
2§4kap.24§2st.

4kap.4§25§
4kap.4§25a§1st.
4kap.5§25a§2st.
11kap.2§d25b§

5kap.1§26§1st.
2§Skap.26§2st.

kap. 3§50ch4st.26 § 3
11kap.2§e26§5st.

meningenandra§2 kap. 5§27

8kap.2§28§
5kap.4§28a§
5kap.5§28b§lst.
11kap.l§d28b§2st.

6kap.1§29§

6kap.1§30§

6kap.2§31§

kap.1§e6kap.3§0ch 1132§10ch2st.
6kap.4§32§3st.

7kap.l§33§

7kap.2§34§

7kap.3§35§
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7kap. 4§36§

9kap.1§37§

9kap. 2§38§
9kap. 3 §38a§

9kap.4§39§

9kap. 5§40§

9kap.6§0chl1kap.1§f41§

10 kap. 1§42§

10 kap. 2§43§

1 kap. 8 §44§

kap. §b11 145§lst.
11kap.1§e45 §2st.
2kap. 8§45 §3 st.

11 kap. 1 §1g46§

2kap. l8§47§

kap.2§f48§ 11
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Sammanställning paragraferna i vapenlagen iöver

föreslagen och gällande lydelse

Förslaget Gällande rätt

kap. §1 1 ny
1kap.2§ l§1st.

kap. 3 § §2l l st.
l kap. 4 § 2 §
lkap.5§ 3§1st.
lkap.6§ 3§2st.

kap. §1 7 4 §
kap. 8 § 44 §1
kap. 9 §1 ny

kap. § 5 § l-32 1 st.
2kap.2§ 8§10ch2st.
2kap.3§ 9§lst.
2kap.4§ 9§2st.

kap.2 5 § 10 §
2kap.6§ 9§3st.
2 kap. § §7 ll
2 kap. 8 § 12 §

kap. 9 § 6 och 13 §§2
och2 kap. 10 § 18 19 §§

kap. 11 § 14 §2
kap. 12 § 15 §2

2kap.13§ 16§1st.l
2 kap. 14 § 16 §2 st.
2 kap. 15 § 17 §
2 kap. 16 § 20 §
2 kap. 17 § 7 §

182 kap. § 47 §

22§1st.loch23kap.l§
3kap.2§ 23§2st.
3kap.3§ 22§lst.3
3kap.4§ 22§1st.4
3kap.5§ 22§lst.5
3kap.6§ 22§lst.6
3kap.7§ 22§2st.
3kap.8§ 23§lst.
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4 kap. 24§1st.
4 kap. 24§2st.

kap.4 nå
kap.4 25§och25a§lst.
kap.4 25a§2st.

kap.5 26§1st.
kap.5 26§2st.
kap.5 26§30ch4st.
kap.5 28§a
kap.5 28§b

6 kap. 29 och 30
6 kap. 31 §
6 kap. 32 § 1 och 2 st.

kap.6 32 §3 st.

kap.7 33§
kap.7 34§

7 kap. 35§
kap.7 36§

8 kap. 21 §
8 kap. 28 §
8 kap. ny

9 kap. 37§
9 kap. 38§
9 kap. 38a§
9 kap. 39§
9 kap. 40§
9 kap. 4l§

10 kap. 1 § 42§
kap.10 2 § 43§

11 kap. 1§3st.
11 kap. 45§10ch2st.
11 kap. 8§3st.

kap.11 22§3st.
kap.11 45§2st.
kap.11 ny
kap.11 46§
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§4st.511kap.2§a
9§4st.11kap.2§b
18§2st.11kap.2§c
25b§11kap.2§d
26§511kap.2§e st.
48§11kap.2§f

11kap.2§g Y
11kap.2§h ny
11kap.2§i 11
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Bilaga 3

RÅDETS DIREKTIV

den 18 juni 1991av

kontroll förvärv och innehavom av av vapen

91477EEG

RÅDEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande Fördraget upprättandet Europeiska ekonomiskaav om av gemen-
skapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande förslagkkommissionensav

i Europaparlamentetz,samarbete med

med beaktande Ekonomiska yttrande3,och sociala kommitténsav

och med beaktande följande:av

Enligt artikel 8a i fördraget skall inreden marknaden upprättas den 31senast
december 1992. inreDen marknaden omfattar område inre med friett gränserutan
rörlighet för tjänster och kapital, i enlighet med bestämmelserna ivaror, personer,
fördraget.

Europeiska rådet fastställde uttryckligen mål vid mötet den 25 och 26 juni 1984som
i Fontainebleau avskaffa alla polis- och tullformaliteteratt vid gemenskapens inre
gränser.

Ett fullständigt avskaffande kontroll och formaliteter vid gemenskapens inreav
förutsättergränser vissa grundläggande villkor uppfylls. Kommissionenatt konstater-

ade i sin vitbok Fullbordandet inreden marknaden avskaffandetav att av
personkontrollen och säkerhetskontrollen transporterade föremål bland förut-av annat

tillnärmningsätter vapenlagstiftningen.en av

Avskaffandet kontrollen vapeninnehav vid gemenskapens inre gränser kräverav av
effektiva regler införs det möjligtatt gör inom medlemsstaterna kontrolleraattsom

förvärv innehavoch överföring skjutvapen tillsamt medlemsstat.av en annan
Systematiska kontroller vid gemenskapens inre gränser bör därför avskaffas.

EGT C 235, 1.9.1987, 8 ochnr S.
EGT C 299, 28.11.1989,nr S.

2 EGT C 231, 17.9.1990, 69 ochnr s.
EGT C 158, 17.6.1991, 89.nr S.

3 EGT C 35, 8.2.1988, 5.nr S.
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inom förömsesidiga förtroende området skydd säkerhet,Det dessaav personers som
blirregler kommer skapa mellan medlemsstaterna, reglerna har stödstörreatt om av

lagstiftning.delvis harmoniserad Det kunde därför lämpligt bestämmaattvaraen
privatpersoner intekategorier skjutvapen alls får förvärva eller inneha ellerav som
särskilt tillstånd efterfår inneha endast med eller anmälan.desom

förbjudet inneha vid tilli princip från medlemsstatDet bör att passagevara vapen en
härifrån kan bara godtas förfarande detundantag görett ett antasom somen annan;

sigmöjligt för medlemsstaterna hålla underrättade skjutvapen försnär ettatt om
territorium.på deras

jakt tävlingsskytte inte inskränkaSmidigare dock För och för denregler bör attantas
nödvändigt.Förfria rörligheten änpersoner mer

vidta åtgärder för förhindra illegalDirektivet inte medlemsstaternasberör rätt att att
handel med vapen.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL l

Räckvidd

Artikel 1

direktivoch skjutvapen i detta föremål definieras i bilagaMed vapen menas som
Skjutvapen klassificeras definieras i avsnitt i bilagaoch

i direktiv varje fysisk juridisk2. Med vapenhandlare detta ellermenas person vars
delvis tillverkning,näringsverksamhet helt eller handel, byteshandel,utgörs av

skjutvapen.uthyrning, reparation eller ombyggnad av

direktivVid tillämpningen detta skall betraktas bosatt i det land3. av en person som
handling utvisar hemvist,i adressen i någon såsomsom anges som personens pass

iidentitetskort visas for myndigheterna medlemsland eller foreller ettsom upp en
vid innehav vid förvärv.vapenhandlare kontroll ellerav

handlingEuropeiska skjutvapenpasset på begäran utfärdas4. är somen av en
myndigheter för legalt förvärvar och användermedlemsstats etten person som

giltighetstid Giltighetstidenskjutvapen. skall ha högst fem år. fårPasset en av
kategori införda iförlängas. Om endast skjutvapen D skall den högstaär passetur

tio innehålla upplysningar finns i bilagagiltighetstiden år. Passet skall de somvara
skjutvapenpasset personlig handling skjutvapenEuropeiska där det eller de2. är en

innehavare skjutvapnetoch använder. Den använderförs ägerpassets somsom
Förändringar i skjutvapeninnehavet i skjutvapnetsalltid medföra ellerskall passet.

i liksom förlust eller stöld skjutvapnet.egenskaper skall passet,anges av

Artikel 2

direktiv inte tillämpningen nationellaDetta påverkar bestämmelser rättenav om
jakt tävlingsskytte.bära och ochatt vapen om

direktiv inte tillämpas innehavskall på förvärv och och ammuni-Detta av vapen
nationellaenlighet lagstiftningen polisen,tion i med den de väpnade styrkorna,av

institutioneroffentliga myndigheter eller samlare och kulturella ochanläggerav som
historiska sådana inomaspekter på och erkänts den medlemsstatvapen som som av

inteterritorium Det kommersiellde verksamma. gäller heller for överlåtelseärvars
tillammunitionkrigsvapen och sådana vapen.av

3Artikel

i sin lagstiftningfår bestämmelser vadMedlemsstaterna strängare änanta som
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i direktiv,föreskrivs detta med förbehåll för rättigheterde bosattasom ges personer
i artikelmedlemsstaterna 12.2.genom

KAPITEL 2

Harmonisering lagstiftningen skjutvapenav om

Artikel 4

Åtminstone det gäller kategorierna B skall varjenär A och medlemsstat göra
verksamhet tillståndutövandet vapenhandlare beroende minst skallettav som av som

personligagrundas på kontroll vapenhandlarens och yrkesmässiga hederlighet.aven
sig juridiskOm det skall kontrollen företagsledaren.rör När detom personen avse

kategorierna varjegäller C och D skall medlemsstat, inte utövandetgörsom av
verksamheten vapenhandlare beroende tillstånd, kräva anmälanettsom av en av
verksamheten.

Varje skall föra register skjutvapen ivapenhandlare de kategorierna Böver A, ochett
eller lämnar uppgifter möjliggör identifieringC han medtar emot ut,som som av

särskilt kalibermärke, modell, och tillverkningsnummer ochvapnet, typ, samt namn
adress pâ leverantörer och förvärvare. Medlemsstaterna skall regelbundet kontrollera

vapenhandlarna respekterar denna skyldighet. Vapenhandlaren skall bevaraatt
registret i fem år, efter det verksamheten har upphört.även att

Artikel 5

tillämpningendet påverkar artikel 3 skall medlemsstaterna tillåtaUtan baraatt av
skjutvapen tillhörande kategoriförvärv och innehav B för giltigaharav personer som

skäl och som

a fyllt 18 år i fall jakt eller tävlingsskytte,utom av

inte fara för sig själv eller för allmän ordningb kan utgöra och säkerhet.antas en

tillämpningen artikelUtan det påverkar 3 skall medlemsstaterna tillåtabaraatt av
kraven i första inneha skjutvapen i kategoriernauppfyller stycket attpersoner som a

lC och D.

l
tillståndet inneha skjutvapenMedlemsstaterna får återkalla något villkoren iatt om av

intei första stycket b längre uppfyllt.är

får inte förbjuda inom territorier innehaMedlemsstaterna bosatta deras attpersoner
i inte förbjuderförvärvats medlemsstat, de förvärven annan omvapen som av samma
territorium.inom sitt egetvapen
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6Artikel

för förbjuda förvärvvidta lämpliga åtgärder ochskall allaMedlemsländerna att
kategori särskilda fårammunition tillhörande A. I fall deinnehav skjutvapen ochav
skjutvapen och ammunitionmyndigheterna bevilja tillstånd för sådana sådanbehöriga

strider ordning och säkerhet.det inte allmänmotom

Artikel 7

inom territoriumkategori inte förvärvas medlemsstatsskjutvapen i B fårEtt en
tillstånd.den medlemsstatensutan

bosatt i medlemsstattillstånd fâr inte tillsådant ärEtt person som en annanges en
föregående samtycke.den statensutan senare

territoriuminte innehas inom medlemsstatsskjutvapen i kategori B får2. Ett utanen
innehavaren bosatt itillstånd. Ommedlemsstatens ärden vapnetav en anan

informeras.medlemsstat skall denna

skjutvapen i kategoritillstånd inneha B fårTillstånd förvärva och ettattatt ges
förvaltningsbeslut.i ett gemensamt

Artikel 8

tillåtet innehavareni kategori bara har lämnatskjutvapen CInnehav ärett omav
innehas.till myndigheterna i den medlemsstat däruppgift detta vapnetom

kategoriskjutvapen i C för närvarandeskall föreskriva allaMedlemsstaterna att som
tidigareterritorier inte anmälts, skall anmälasinnehas inom deras senastettmen som

lagstiftningnationella for genomföra dettaikraftträdandet denår efter antas attsomav
direktiv.

informera myndigheterna iprivatperson skallsäljare, vapenhandlare och2. Varje
överlåtelse eller utlämnandetransaktionenmedlemsstat där ägerden ettrum om av

uppgifter för ochkategori angivande de krävsskjutvapen i C med att vapnetsomav
skjutvapenidentifieras. den förvärvar sådantskall kunna Om ärförvärvaren ettsom

informeras förvärvet såväl med-i medlemsstat skall dennabosatt om aven annan
transaktionen förvärvaren.ägdelemsstaten där rum som av

förbjuder tillstånd för förvärv och innehavOm eller krävermedlemsstat aven
sitt territorium,kategori inom skall den underrätta deskjutvapen i B, C eller Dett

enligtskall artikel 12.2 föradetta; dessaandra medlemsstaterna stater enom
i varje europeiskt skjutvapenpassanmärkning detta förhållande deuttrycklig somom

sådant skjutvapen.utfärdar för ett
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9Artikel

Överlämnande inteC tillkategori B och äri A,skjutvapen person somett enav
förutsättning bestämmelser-tillåtas underskallmedlemsstatenaktuella atti denbosatt

artikel 6-8 iakttas,i omna

överföringen till landdetsjälv utföraenligt artikel 11tillståndfåttförvärvaren att--
han bosatt,där är

motiverar sinintygar ochskriftlig anmälan där hanlämnarförvärvaren en--
förutsattförvärvet skett,däri medlemsstatskjutvapnet deninneha attavsikt att

innehavet.villkorrättsliga förmedlemsstatensuppfyllerhan

enligtskjutvapenöverlämnanden närmaretillfälligatillåtafårMedlemsstaterna2. av
självade bestämmer.föreskrifter som

Artikel 10

deammunition skallinnehavochför förvärvBestämmelserna vara samma somav
för.ammunitionen avseddskjutvapen ärinnehav deförgäller somavsom

3KAPITEL

inomförflyttningförFormaliteter vapenav
gemenskapen

Artikel 11

frånartikel 12 förastillämpningen överpåverkardetfärskjutvapen att avutan
i följande stycken.bestämmelsernai enlighet medendasttillmedlemsstat en annanen

försäljningefterskjutvapenöverföringförockså gällaskallbestämmelserDessa av
postorder.via

berördaskall denmedlemsstat,tillförasskall överskjutvapenOm2. annanett en
finns:skjutvapnetdärtill den medlemsstatuppgifterföljandeförst lämnapersonen

på denskjutvapnet ochöverlåtersäljer ellerpá denoch adressNamn somsom--
fallförekommandei ägaren.ellerförvärvar detellerköper

till.skallskjutvapnetadress transporterasDen som--

skallskjutvapenAntalet transporteras.som--

angivelseskjutvapnetidentifieringmöjliggör attUppgifter samt omenavsom-- juli 19691konventionen deni enlighet medkontrolleratshar omavvapnet
handeldvapen.kontrollmärkningerkännandeömsesidigt avav

Överföringssättet.
--
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ankomstdag.avsändandet och beräknadDag för--

inte överföringensista behöver lämnas skerUpplysningarna i de två strecksatsema om
två vapenhandlare.mellan

omständigheter överföringenvilka skall ske,skall undersöka underMedlemsstaten
säkerheten.särskilt med tanke på

tillståndtillåter överföring skall den utfärda med allasådanOm medlemsstaten etten
tillstånd följa skjutvapnet tilli Ett sådant skalluppgifter första stycket.de nämnssom

myndigheter.visas på medlemsstaternasdestinationsort; det skall begärandess upp av

enligt artikel 2.2 undantagna frånkrigsvapen,i fråga är3. Utom somom
får varje vapenhandlaredirektiv, medlemsstat rätttillämpningsområdet för detta ge

sitt territorium tillenligt 2 föra frånföregående tillstånd punkt överatt utan envapen
i medlemsstat. För detta ändamål skall denbosattvapenhandlare är en annansom

tillfälligtoch helst kan drastillstånd gäller högst år närutfärda treett som somsom
hänvisar till tillståndhandling dettamotiverat beslut. Enupphävaseller ett somgenom
skall visas på begärantill destinationsorten; detta dokumentfölja skjutvapnetskall upp

myndigheter.medlemsstaternasav

alla uppgifteröverföringen skall vapenhandlaren lämnavid tidpunkten förSenast som
vilkenmyndigheterna i medlemsstat fråntill deni 2 första stycketpunktnämns

överföringen skall äga mm.

förteckningövriga medlemsstaternatillhandahålla deVarje medlemsstat skall4. en
får överföras tillföregående samtyckevilka skjutvapen medlemsstatensöver utansom

territorium.dess

enligt förfarandet i punkt 3till vapenhandlareFörteckningama skall förmedlas som
tillstånd.skjutvapen föregåendemedgivits föra överrätt utanatt

Artikel I 2

skjutvapeni artikel skall innehav underTillämpas inte förfarandet ll, en resaav
tillåtet den berörda harmedlemsstater endasttvå eller fler personenvara omgenom

tillstånd och dessa medlemsstater.fått avav var en

maximitidförtillstånd för eller flera ochfår sådanaMedlemsstaterna resor enenge
tillstånd föras i detmöjlighet till förlängning. Sådana skallmedår,ettom

visa begäran medlemssta-resandemåste påeuropeiska skjutvapenpass den avsom upp
myndigheter.ternas

kategorii i C och D,får jägare frågahinder punkt l2. Utan samtom vapenav
tillstånd inne-i kategori B, C och D, föregåendetävlingsskyttar i fråga utanom vapen

itvå flera medlemsstater syfteskjutvapen under ellereller fleraha ett genomen resa
europeiskt skjutvapenpass däraktiviteter, förutsatt de harsinautöva vapnetettattatt

lämpligenstyrka skälet förinförda och förutsatt de kaneller är att resan,vapnen
iinbjudan.uppvisande enavgenom
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för till medlemsstat förbjuderdock inte gällaundantag skallDetta resor en som
tillstånd enligt artikelskjutvapnet i fråga eller kräverinnehavförvärv och ettsomav

uttryckligen i Europeiska skjutva-skall i så fall anmärkasförhållande8.3; detta
penpasset.

kommissionen i samrådi artikel omnämnda skallden 17I samband med rapporten
tillämpningen särskilteffekterna andra stycket,med medlemsstaterna överväga avav

ordning och säkerhet.inverkan på allmänbeträffande dess

nationella fårömsesidigt dokument två ellererkännandeGenom avtal3. avom
skjutvapen inom derassmidigare för medinföraflera medlemsstater ett system resor

föreskrivs i artikel.dennaterritorier än som

Artikel 13

upplysningar den tillgång tillalla relevanta harVarje medlemsstat skall lämna
till tillöverföringar skjutvapen den medlemsstatslutgiltigaangående varsav

överföringen har skett.territorium

enligt artikelförfarandena llupplysningar medlemsstaterna får2. De genomsom
artikel 8.2 utlandsbosattasenligt artikel 7.2 ochöverföring skjutvapen och omavom

vid tidpunkten för den aktuellaskjutvapen, skallinnehavförvärv och senastav
idestinationsland och, förekommandemedlemsstatöverföringen meddelasden ärsom

trasiteringsländer.de medlemsstater ärfall, som

januari 1993 nätverk förden l utbyteskall upprätta3. Medlemsstaterna senast av
informernaartikel. skall de andrai tillämpa denna Deupplysningar syfte att

myndigheter förkommissionen nationelladeochmedlemsstaterna ansvararsomom
formaliteter iupplysningar tillämpa deoch förochlämna attemotatt ta som avses

artikel 11.4.

Artikel 14

förbjuda införsel tillbehövs förskall alla bestämmelserMedlemsstaterna attanta som
territorierderas av

i artiklarna 11 och 12 och förutsatt dei fallskjutvapen de attutom angessom--
föreskrivna villkoren uppfylls,där

ifrågavarandeförutsatt den medlemsstatensskjutvapen,andra än attvapen--
nationella föreskrifter tillåter det.
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KAPITEL 4

Slutbestämmelser

Artikel 15

vapeninnehav vid gemenskapensskall skärpa kontrollenl Medlemsstaterna yttreav. tredjesärskilt övervaka resande från landDe skallgränser. att attsom avser resa
iakttar i artikeltill bestämmelserna 12.vidare medlemsstaten annan

utförsdirektiv inte utesluta kontroller medlemsstaterna ellerDetta skall som av
ombordstigning ii med transportmedel.transportföretaget samband ett

ikoinmisionen hur kontrollerna punkt lskall underrättaMedlemsstaterna om
upplysningar och demKommissionen skall sammanställa dessa2 utförs. göraoch

medlemsstater.tillgängliga för alla

sina nationellakommissionen bestämmel-skall underrätta4. Medlemsstaterna om
innehav denändringar berör förvärv ochdäribland av vapen, omsomomser,

minimikraven. Kommissionen skalllagstiftningennationella är strängare än
upplysningar till andra medlemsstaterna.sådana devidarebefordra

Artikel 16

vidsanktioner tillämpas överträdelserskallMedlemsstaterna skall fastställa avsom
tillräckligtdirektiv. Sanktionerna börenligt dettabestämmelserde antas varasom

främja bestämmelserna.för efterlevnadstränga att av

Artikel 17

direktiv i nationelladetta denför genomförandettid fem år från dagenInom avaven
och rådet överlämnakommissionen till Europaparlamentetlagstiftningen skall en

viddirektivet har resulterat behovtillämpningensituationdenrapport avsomom
åtföljd till åtgärder.förslagav

Artikel 18

nödvändigaförfattningari kraft de lagar och andra ärskallMedlemsstaterna sätta som
föreskrivs i direktivet kani tid de åtgärderfölja direktiv så godför detta attatt som

kommissionenjanuari 1993. skall underrättaDebörja tillämpas den l genastsenast
vidtagna åtgärderna.medlemsstaterna deoch de andra om

hänvisning tillinnehållabestämmelser skall dedessamedlemsstatNär antar enen
offentliggörs.hänvisning de Närmareåtföljas sådandirektiv närdetta eller enav

själv utfärda.skall varje medlemsstathänvisningen skallföreskrifter hur görasom
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Artikel 19

sig till medlemsstaterna.riktardirektivDetta

18 juni 1991.Luxemburg deniUtfärdat

rådetsPá vägnar

WOHLFARTG.

Ordförande
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BILAGA I

direktiv medI detta avses vapen:

bilaga,skjutvapen definierasi avsnitt i dennaalla som-- lagstifmingen.såsomdessadefinierasi den nationellaskjutvapenandra änvapen--

skjutvapen:direktiv medl detta avses

någon följande kategorier, med undantagföremål faller inomAllaA. avsom av
någon anledningarnadefinitionen uteslutsföremål motsvarar av avmensomsom

i avsnitt III.

Kategori Förbjudna skjutvapenA --

missilerExplosivamilitära och startlavetter.

Automatiskaskjutvapen.

föremål.Skjutvapenmaskerade andrasom

explosions-projektiler, ellerAmmunition med kroppsskyddspenetrerande4.
ammunition.brandprojektiler projektiler för sådanoch

projektiler och projektiler förrevolverammunitionmedutvidgandePistol-och5.
sådanafall då de skall användastillammunition, undantagför desådan med

målskjutning inehas medför jakt eller rättavsedda attsom av personervapen
brukadem.

tillståndSkjutvapen för vilka det krävsKategori B --

Halvautomatiskaeller repeterandekorta vapen.

centralantändning.medmedenkelskott2. Korta vapen

mindrekantantändning, totalalängdmedenkelskottmed är änKorta varsvapen
28 cm.

magasin tillsammanskanHalvautomatiskalångaskjutvapen, ochpatronläge4. vars
innehålla skott.än tremer

magasin patronlägetillsammansinteHalvautomatiskalångaskjutvapen, ochvars
laddningsmekanismenkan bort ellerinnehålla skott ochdärkan än tastremer

hjälp vanliga omändrasinte med verktyg kandet uteslutetär att vapnet av
innehållamagasin tillsammanskansådant och patronläge änsätt treatt mer

skott.

halvautomatiskalångaskjutvapenmedslätborradeloppoch6. Repeterande som
iinte överstiger60 längd.cm

automatiskcivilt liknar medHalvautomatiskaskjutvapenför bruk7. som vapen
mekanism.

Skjutvapen skall anmälasKategori C som--
står i kategoriB punktlångaskjutvapenandra deRepeterande än upptagnasom

6.

enkelskott.skjutvapenmedräfflade lopp för2. Långa

inte omfattas kategoriB punkt 4-7.Halvautomatiskalångaskjutvapen avsom
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4. Korta för enkelskottmedkantantändning intetotalalängd mindreärvapen vars
28än cm.

KategoriD Andra skjutvapen--

långaskjutvapenEnkelskotts medslätborradelopp.

Varje vital sådanaskjutvapen:B. del av

pipan till skjutvapenSlutstycket,patronlägetoch tillhör delarett separatasom
kategori skjutvapendet de eller tänkta på.monteradeär är attsamma som vara

III. Definitionen skjutvapenskall i dennabilagainte föremålomfatta medstämmerav som
definitionenmensom

gjorts varaktigta har obrukbara tillämpning teknisktförfarandeett ettgenom av som
officiellt har eller erkänt,garanteratorgan

b gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt harpunfiskeeller ellerär för
industriellt eller teknisktbruk, förutsatt de barakan användasi sådantsyfte.att ett

betraktas antika eller reproduktioner sådana,c dessainte harsom vapen av om
inkluderatsi föregåendekategoriernade och föremål för nationell lagstiftning.är

samordning inom fårI avvaktan gemenskapen medlemsstaternatillämpa sin
nationellalagstiftning skjutvapneni dettaavsnitt.

bilagaI denna med:avses

skjutvapenmed pipa inteöverstigera Korta 30 eller totalaettvapen: en som cm vars
inte överstiger60längd cm.

Långa skjutvapenb alla inte kortaärvapen: som vapen.

skjutvapen automatisktvarje gångc Automatvapen: laddar skottett ettsom om
avfyrasoch kan avfyra skott med tryck på avtryckaren.än ett ettsom mer

Halvautomatisktskjutvapen: skjutvapen laddar automatisktvarjedz gångett som om
avfyrasoch bara kan avfyra skottmed påskott tryck avtryckaren.ett ett ettsom

skjutvapen: skjutvapene Repeterande efter skotthar avfyratsärett attett avsettsom
från magasin cylinder hjälp tillväga-laddas eller med manuelltatt ett ettom av

gångssätt.

Skjutvapenf för enkelskotz: skjutvapen magasin laddasför varje skottett utan som
manuellt in skotti patronlägeteller i laddningsutrymmesätteratt ett ettgenom man

pipandär bryts.

Ammunition krøppsskyddspenetrerandekulor: ammunition militärtg med för bmk där
förseddmed och har massivhård kärna.kulan mantelär en

projektilen ammunitionh Ammunitionmedexplosiva för militärt bruk där projektilen
innehåller laddning något.exploderar dennär stöteremoten som

i brandprojelctiler:ammunition militärtAmmunitionmed för bruk där projektilen
innehåller böljar brinnavidkemiskblandning kontaktmedluften eller viden som
anslaget.
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SKIUTVAPENPASSETEUROPEISKA

avsnitt:innehållaföljandeskallPasset

identitet.Innehavarensa

direktiv.kategorienligtdettaangivandeskjutvapnetmedIdentifikation ellerb vapnet avav

giltighetstid.Passetsc

tillståndens referenserutfärdarmedlemsstatavsnitt användas den passet art,d Ett att somav
etc..

till inresaitillstånd landetetc..medlemsstaterifyllnad andraavsnitt förEtte av

Anmärkningama:f

flera i uppräknademed ellermedlemsstattillRätten passetettatt en amianresa
kategori C ellerskjutvapeni B,

ellerfråndetbesöktamedlemslandet.Dettaföregåendetillståndeller fleraD förutsätterett
itillstånd fârdessa passet.noteras

nödvändigti princip inte för medföregåendetillstånd ärEtt sådant att resaavsesovansom
kategoriskjutvapenii jakt eller medkategori i syfte deltai C eller Dskjutvapen ettattett

har skjutvapenpassochi tävlingsskytte,förutsatt resenärenför deltaC eller D ettB, attatt
för resan.styrka skäletkan

enlighet artikel 8.3i medmedlemsstaternainformeratdeandramedlemsstatharOm omen
tillståndförbjudeteller kräveri kategori C eller Dvissaskjutvapen B, ärinnehavatt av

till:anmärkningarläggasföljandeskall en av

förbjuden.identifikationskjutvapen ärmedi berörda staterinresa

tillstånd.identifikation kräverskjutvapenstater medi berördainresa
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l7. 934. Official journal of the EuropeanCommunities No 9119

COMMISSION RECOMMENDATION
of February25 1993

the European firearmson pass

932l6EEC

THE COMMlSSlONOF THE EUROPEANCOMMUNITIES, Stateswhereassuchcheckswill be facilitated tlic; order
and number-ingof sections madeuniform,and glos-Having regard the Treaty establishingthe European ato includedsaryEconomic Community, and in particular Article 155

thcreof RECOMMENDSTHAT:
WhereasAnnex Council Directive9l477EEC ofto
18 june l99l ofcontrol the acquisitionandon posses- SaleArlitlesion of weap0ns the informationwhichsetsout must
be contained in lnEuropean transposingfireatms the Directive,but gives Member Statusshoulda pass

indication of the thatlayoutof the Europeanthe firearms which theyno issueensurepass; pass
conforms the specimenannexedhere-to.toWhereasthe of the Europeanfirearmspurpose topass

facilitate the free of wishingmovement sportsmen to
in hunting shootingin the Community;engage targetor Done Bmssels, February25 1993.atwhereas uniform bearing logowill bea pass a common a

tangiblesign that this objectivehasbeenachieved;
For the ComminiuziuniformWhereas layoutfor the Europeanfirearmsa pass UARCHIRAFIRanieroVANNlwill makealso the immediately recognizablepass to

authoritieswho need examine in the Membertomay Member Ibe Commiyriau

O] L 256,13.9.1991,No[ Sl.
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fromu Identiticacuon tuegcde delasannasIdentitikationalskydevibneneKenndatendetFeuarwañenneoabiopiauoç onxounupoaaxoutouPanicutauo fitearmsIdentification teudes aannasIdentit tuocoazione dadettaannuIdentilicevende dekenmerkan vuurwapansvan MEMBERSTATElogoIdantiticacaodas dearma:
neierenciasautoritacionesrelativa:lasdelas a annasvittnenaRalerencartilladelsamovedrorertdetilGenehmigungenbettiqlichWaNondetAömç :xöoenxav onxoyta10novPaniculavsauthontationaforliraarrnsolRa autoriutionsdes lesconcamantrenas atmesRiferimentiaututiuaxionidelle cnncernentiannie EUROPEAN. runsmmsPASS... d.I|I v,Releranciasdasautoritaçöasvel ias annas TARJETAEUROPEAos ARMAS05 FUEGOEstedoaAutotiucionesdelos miemblo:visitados VÅBENPASEUROPEISKDabesegtemedlemsstatentilladalsev EUROPÃISCHERFEUERWAFFENPASSMitqtiadstaatenGenahmiqunqsvatmarltederbamcntan uün:rttaittweévvu:painAöucç xopñvnuavwon tu EYPOHATKOAEATIOHYPOBOADNonmnStatusvisitedAuthorixation:otMember EUROPEENNE ACARTEEm: DARMESvisitis rsumammasÅvtotislliondas visitatidaqliStarimambriAutoriuazioni CARTAEUROPEADARMADAruocotid-StatendebundnaVargunuingenvan eunorsssVUURWAPENPASdot-mamma:vieitadosAutoritaoöaado:

CARTAOsunoreuos ARMAintracomunitatiot os FOG0desplanDatoasobre toaforFallesaltabetOoiuninqarreise enom GemeinschaftinnerhalbderfürReisenHinweiu onxm Koivormaxuxxoøopienxnpøøoøiøç omvviavnvtravallingwithintheCommunityInformationon dapiacamentsinttacemmunainairesIntormationsrelativaauxagli:poatamantiintraconwnitariIngicazionirelativa inttacomrnunautaireverplutsingentingenbetreiiandea.Urmaçñe: å:daaiocaçöesintracomunitariaerelativa:
prohibidoslosviaies al6.1.han annaa con.vilanmeddettaIndtajseiRain mitderWa invarbotenEine nach ..VÄGAtwvootüttetW564 u:1Dav fireum shallbeprohibitadAjourney withthto .. interditestvoyageun en. i vietatof_ riaggio .. :ich beqevanverbodan tamatvuutwapennaar-izoibidoviagema a comaarma

autotiuciánastansornatidosLe:viajea el aa :on arma. godkendelsevlben betingatalIndrejsei meddetta av. istqenehmiqunqspilicntigEineReiu mitderWanach a ankahönaveéiötYwoxwat voo: av u:. . ..shall subjectauthorizationAioumey withtheiiraarm be tato.. soumiai autorisatienfauna estunvoyagean vec. ö autotinaaioneviaggioin Fauna adUn seggattoconOm beqaven:ich veramtamet naar eenverqunnmgvuutwanensujeitaautorizeçaoviagema a comaarmaa ..
8

Ravese
AuthoritysDateof visitedunder Authorizetionof MemberStatesCategory 0b tservaons.theDtrecttve. stampentry

Fire- AuthoritysstampValtdity. . of authonzatuon. , dateandarm

AuthoritysofFire- Date Valla. m . stampauthorizationarm
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GlossaryCommunitytravellingwithinthelufurmationon
DarosdeOatessobretitulai tarieialoftheThe travel anotherMemberStatewithrightto to more Oplysningaroneor indehavereriOplysninger passetomom AngabenFeuerwaftenpañiaSinhaberArrqabenlirearms categoriesC subject zumDentered this xumtoor passon Ivoixzia awoøoüvBahiaIroixzie uiaopoüvIGVOXO nou rotrou rovcorresponding fromtheMemberpriorauthorizatiouormoreone DetailsoltheDetailsottheholder passState Thevisited. authorization recordedauthorizationsbe titulaire MentronsrelativesaMeriiionsrelatives carteauor may Indlcezionititulera relativaallatndicazioniralative :artaofsection5 thispass Vermaldinqenbetreflendede betrellendeVerrneldingan houder depasMencöesralativascartåoMançöesrelat tilularao aoPriorauthorization normally tor with firearmtravelnot necessary a detariataN-Norribraapellidosl I y .FirmcategoriesC Dwith view lornavnhunting with Eltarriavnto nr.ogor a aor, GnummerNamaundVomamaiirearm C .categories Dwith view engagingto targetor a ApieöcxviouEtrdivuuoovouaIGIshooting,providedthetravellerhastheiirearms himand Siirriame PassNoandlirstpasson nameNorr: N da carteetsubstantiate forhis plenumthe journey.can reasons Coqnorne N.dellacartaenernaNaam Nummerdeenvoarnaam vari oasHowever,accordingtheinformationiurnished Articleto pursuantto N eanioApelido doenemo38 ofCouncilDirective9l477EEC MemberStateswhichby nscirriientoFachaIuuarda Vilidahastalpro- v .GvldiqlFadselsdato-sted iudtiloghibit makesubject authorizationtheacquisitionandpossessiontoor Gebunsøatumund giltigbis-onwithintheir of firearm C D:territory categoriesa or yévvrwnç IøxüciHuzpounviatonoç utxniirm ValiduntilDate elbirthandplace iusqiiauD lien naissanca Valablede6.1.Aioumev with tto linonascita Vdata

iiascimentalocala 2.3Sello autoridadaaIaLJ.Nacionalidad Myneiqhadene:tempelNationalitet BahårdeDienstsiagelStaatsangehârigkeit Ivpcviba txöolioaç:taxinEâvirrovrrta vnçAuthority]Nationalifv stampSeaaufairtoritedeNationalitä TimbrodelrautoritaNazionalita StampaldabevoagdaautoriNatienalitøit variCarirnbodaairtoridadaNldon de 2 valide:prorrogadahastapiohibited. GvldighadanledamotindtilGültiqkeilverlingarlhisnapizuivuuiutxpt6.2.Ajourney vwithto ValidityextendeduntilValiditéMorogeeauProroqa validitafinadellaGeldigliaidvartanqdtotatáValidadaprorrogada
2.5Sallo autoridaddaLS.Firmadeltitular Myndighadens:tempelunderslinltIndehaverans BehördIDienstsiogalUntarschriftPasinhabersdas Zwoaviödr-Iöoüvacaoxñ:Ynoypaiøititatoxou KAumorinftHoldafssignature stampVeutoritasegradeSignaturedutitulaire YimhrodelfautonFirmadeltitolara bevoagdeStempelde autoritaitHandteltnninqdehoudar varivansubject authorization.to autoridadaCarimbodaAssinaturadotituler

b

Perticulareof firearmsDetailsof theholder:

såSurname names: Typeandfirst Calibre.
3.1.Dateandplaceof birth:.
3.2.

Nationalit. PHOTO 3.3.
Address: 3,4..

3.5..5,Holderssignature:1
3.6.
3.7.
348.
3.9.
3.10.

Detailsof the pass
Farticularsof authorizationsfor firearrns

2.. Passumbe: autlljtürizåfion AuâjaonrtlysmVaud
Validuntil:

Authoritys Datestamp: :

extended. Validity until:

f DateAuthorirysstamp ::
J
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