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Till statsrådet och chefen
för Justitiedepartementet

Regeringen bemyndigade den 30 1995 chefen för Justitiedeparte-mars
tillkalla särskild utredare med uppdragmentet att göraatten en

genomgripande vapenlagstiftningenöversyn med inriktning på attav
förebygga våldsbrott.

Med stöd detta bemyndigande förordnades hovrättslagmarmenav
Dan Fernqvist särskild utredare fr.0.m. den 8 maj 1995. Somsom

förordnades chefsåklagaren Dan Segge, polisintendentenexperter
Sven-Bruno Nordenström, polisintendenten Bjarne Lundin och numera
departementsrådet Anders Perklev samtliga dessa fr.0.m. den juni15
1995.

Till sekreterare utredningen förordnades hovrättsassessorn Eva-
Charlotte Salvall.

Utredningen, har antagit 1995 års vapenutredning, harnamnetsom
tidigare delbetänkandet Förbud allmän platsavgett mot vapen m.m.
SOU 1996:50.

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande samladEn
vapenlagstiftning SOU 1998:44.

Uppdraget härigenom slutfört.är

Göteborg i 1998mars

Dan Fernqvist

/Eva-Charlotte Salvall
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Sammanfattning

Allmänt

genomgripande översynhar varituppdrag göraUtredningens att aven
förhindramedsamhällets arbeteled ivapenlagstiftningen attettsom

våldsbrott.
till landetsomfattande enkätmedhar inlettsUtredningsarbetet en

vapenärendenhandläggerpolismyndigheternainomalla enheter som
Utfalletkriminalavdelningar.myndigheternastillenkätoch aven

någratycks föreliggaintesammanfattas med detkanenkäterna att
Somligavapenlagstiftningen.tillämpningenmedproblemstörre av

börskjutvapenförvaringbestämmelsernadockenheter att avomanser
utökas.förvaringen börkontrolltillmöjligheternaochskärpas att av

konstateratutgångspunkteri sina allmännaharUtredningen att
särskiltinte någotvapenlagstiftningen ärförändringarlagtekniska av

vâldsbrottsligheten.minskaellerför hindraeffektivt instrument att ens
enligtsyftetdet angivnaför äregentligen torde behövasVad som

fårlegaltantaletreduktionmeningutredningens vapen somaven
ocksåuttalarUtredningentvå miljoner.samhället nufinnas i änmer
sådaninvändningarprincipiellaskulle ha någrainteden mot enatt

införtsharStorbritannien. Därihar genomförts ettordning som nu
knappastemellertidenhandsvapen. Detförbud ärallmänt mot en

hur långtbedömningexpertutrednings.k.uppgift för göraatt avenen
alltjämtändamåleller vilkareduktionvid sådangåbör somenman

godtagbara.bedömasskulle som
principiellavapenutredningsårs1987iUtredningen instämmer

mänsklig rättighetkandet inteuttalande attatt vara enansesnumera
lagstiftningenifrågasättasdockkanDetinneha skjutvapen. om

kanhänseende. Detinnebörd i dettaförändradhar någonpraktiskt sett
000750demånga fler änfinnas såväl knappast än personer sommer

harUtredningenvilja ha det.skulleskjutvapentillståndhar somnu
grundrekvisi-användasedan längedetbortdet dagsfunnit är att taatt

föreslårställetskjutvapen. Ibehov"skall föreliggadettet att av
skäl skall"giltigtinternationell förebildefterutredningen att termen

för vadsamhälletdetmarkeraför ärinföras att ramarnaatt angersom
skjutvapen.behovmedborgarnasoch intetillåtetskall avvarasom

hinderfunnitutredningen har utgörafaktoråterkommandeEn som
ochtillståndskravutökadeåtgärder,drastiskaför t.ex. meramer
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kontrollverksamhet, dessa skulleär medföra kravatt stora resurser
hos polismyndigheterna och dänned, med nuvarande förutsättningar,
inte skulle innebära några praktiska förändringar.

Om skjutvapen

Hösten 1996 fanns det i Sverige 760 218 vapeninnehavare till-som
innehade 2 090 331 registrerade skjutvapen. I genomsnittsammans

innehar vapeninnehavare 2,8 tillståndspliktiga skjutvapen. Ien
förhållande till folkmängden har Sverige ungefär påett vapen var
fjärde innevånare. Sverige således relativtär land. Detvapentättett är
dock svårt på rättvisande jämförasätt vapenstatistikatt mellan olikaett
länder, eftersom tillståndspliktigaiär land kanske inteettvapen som

det i landär och därför inte ingår i det landetsett annat statistik över
registrerade skjutvapen.

De flesta skjutvapen i Sverige tvekan jaktvapen.är Uppskatt-utan
ningsvis omkring 75är alla tillstånd beviljade för jaktända-procent av
mål. Andelen målskyttevapen troligenär 10-15 och andelenprocent
samlings-, prydnads- och minnesvapen omkring 10 procent.

Omkring 1 856 000, eller 90närmare landets registrera-procent, av
de skjutvapen Omkringär 144gevär. 500, eller 7närmare procent,

enhandsvapenär och omkring 3 500, eller knappt 0,2 ärprocent,
helautomatiska skjutvapen.

Innehav skjutvapenav

finnsDet idag inte i lagen, dess förarbeten eller förordningen angivet
vilka krav sammanslutning bör uppfylla för kunna få innehaatten
skjutvapen. I stället i vapenförordningen endast vilka dessaanges sam-
manslutningar/förbund Frågan vilka fårär. meddelas tillståndom som

inte okontroversiell.är Utredningen bör försöka lösaattmenar man
den på längre sikt dels i lagen generellt vilka kriterierattgenom ange

skall uppfyllda för sammanslutning skall kunnaattsom vara en
komma i fråga för tillstånd, dels i viss mån förändraeget attgenom
den nuvarande beslutsordningen. De grundläggande kraven börsom
ställas är sammanslutning kan uppvisaatt stabil organisation ochen en

kontinuerlig skytteverksamhet den bedriver skyttesamten att ett som
uppfyller godtagbara krav säkerhet.

I dag beslutar regeringen vilka sammanslutningar skallsom
godkännas för vapeninnehav. Frågan dock svårbedömdär för
regeringen, inte minst på grund det inte finns någon kontinuerligattav
uppföljning verksamheten inom sammanslutningarna. Detta innebärav
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finns samhällskontroll dedet dels inte någon över attatt samman-
fortfarande håller sådantagits vapenförordningenslutningar isom upp
dels sådana förbundde kan betros med skjutvapen,klass attatt egna

erhålla ifrågavarande har myckethar starka skäl vilja statusattsom
Givetvis det inte rimligt föreslåsvårt få sin sak prövad. är att attatt

sådan uppföljningsuppgift.Regeringskansliet skall belastas med en
andra möjligheter kontinuerligtRikspolisstyrelsen däremot har helt att

Utredningen föreslår därförutvecklingen inom skytterörelsen.följa att
ha beredande funktion i formRikspolisstyrelsen i uppdrag attges en

uppföljning utvecklingen inom skytterörelsenkontinuerlig avav en
sammanslutningarrådge regeringen i fråga vilkaoch vidare att om

får meddelas tillstånd innehasådan debör ha attstatus att egnasom
i vapenför-sammanslutningar i dagskjutvapen. De tassom upp

torde därvid självskrivna.ordningen vara
tillståndförutsättningarna för beviljande börallmännaDe av

huvudsakliga kravtydligare i lagstiftningen. Deuttryckas på sättett
framgå vapenlagen, medan detaljeradedärvid ställs bör av mersom

bestämmasvad med de olika kraven kanbestämmelser som avsesom
systematiskVapenutredningen föreslår därförregeringen. en annanav

vapenlagstiftningen. vapenlagen bör såväl deIuppbyggnad angesav
för tillstånd skall meddelas de olikaallmänna förutsättningarna att som
kopplade till dessa. detaljerade be-ändamål och krav Merärsom

olika kraven in i vapenför-stämmelser vad med de tassom avsesom
föreskrifter och allmänna råd.Rikspolisstyrelsensordningen samt

lång tid tillbaka sig uttryckethar sedanI Sverige använten avman
sitt Vadvapeninnehavare skall ha "behov"att av vapen. somen

dendetta oklart. I vapenförordningenkonkret med är attangesavses
jaktvapen. Beträffandeskall ha behovhar jägarexamen anses avsom

någon sådan uttolkning ellerfinns det inteövriga kategorier vapenav
talari EG-vapendirektivet,förklaring. flera länder, liksomI andra

eller giltigt skäl.i stället good reasonomman
lämpligt tala "beh0vdet mindreUtredningen är attatt ommenar

"Behov"till innehavsamband med tillståndsgivningi är ettvapen.av
sammanhang. Allaanvändas i dessauttryck inte börsubjektivt som

det, till vadnaturligtvis ha behovvill ha sig avsom vapen anser
beträffandedet endaständamål det må. Härtill kommer attvara

vad skalllagstiftningenjaktvapen angivet i utgöraär ettsom anses
utredningens mening, fåbör enligtgodtagbart behov. I stället man,

har "giltigt skälendasttillstånd inneha skjutvapen attettatt manom
det samhälletmarkerar på bättreinneha sådant. Detta ärsätt attettett

skall befogatvadförgränsernasätter ettanses varasomsom
giltigabör också vadvapeninnehav. I lagen är att anse somanges som

får medges.vilka innehavstillståndde ändamål förskäl, nämligen ett
samling, minnemålskytte, skydd,således jakt,Giltiga skäl bör vara

godtagbar anledning innehakan det finnasoch prydnad. Vidare att
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och signalvapen i undantagsfall, inneha skjutvapenstart- ävensamt, att
för s.k. udda ändamål. Vilka dessa udda ändamål kan svårtett är vara

uttömmande på. Frågan måste bedömas från fall till fall.att ge svar
Därför bör inte dessa ändamål i detalj i lagtexten.anges

bestämmelseEn skjutvapen skall lämpligt för detatt ettom vara
avsedda ändamålet in i vapenlagen.tas

En hel del skjutvapen innehas nyttjas till ändamål.utan att avsett
Detta naturligtvis inte bra delsär med tanke den uttalade am-
bitionen hålla antalet skjutvapen i samhället, dels med hänsynatt nere
till risken sådanaär inte handstörre och förvarasatt att tasvapen om
lika väl används aktivt. Utredningen därför attsom vapen som anser
det mycket vinna på generell tidsbegränsning in-attvore en av
nehavstillstånden. Samhället skulle då hålla kontinuerlig kontrollen

vapeninnehavaren dels beträffandeöver huruvida de aktivt nyttjar sina
skjutvapen och därmed kan ha giltigt skäl innehasägas dem,ett att
dels i fråga deras lämplighet inneha skjutvapen eftersomatt ettom
tillstånd bör förnyas först efter allmän vandelsprövning. Ut-en
redningen föreslår därför innehavstillstånd tidsbegränsas i betydligtatt

omfattning vad falletstörre i dag. Tillstånd tillän innehavärsom av
skjutvapen för målskytte och skydd enhandsvapen för jaktsamt
föreslås således bli tidsbegränsade till fem år.

Det har ifrågasätts jägare prövning bör hanärmare rättutanom en
ha så många i sin s.k. vapengarderob. Utredningensatt vapen som sex

undersökning har visat den genomsnittlige vapeninnehavaren endastatt
innehar två till skjutvapen. Antalet i vapengarderoben itre ärvapen
dag endast rekommendation, intagen i Rikspolisstyrelsens allmännaen
råd, den tillämpas relativt strikt. Det finns myckettrots att som
principiellt talar för i fall regeringen bör ha bestämmandeatt vart ett
inflytande hur många jägare kanöver tillåtas ha utanvapen en mer
ingående prövning. Bestämmelsen bör därför in i vapenför-tas
ordningen. föreslårUtredningen antalet får ingå iatt vapen som en
jägares vapengarderob begränsas till frågaI målskyttartre. om
föreslår inte utredningen någon vapengarderob införs.att

Med hänsyn till riksdagens och Försvarsmaktens nuvarande in-
ställning beträffande frivilligorganisationernas betydelse, utred-anser
ningen i fråga helautomatiska skjutvapen inte det realistisktärattom

i föreslånuläget längre gående skärpningar i vapenlagstiftningenatt än
allt civilt skytte med sådana skjutvapen i fall skallatt ägavart rum

inom sammanslutningar godkänts Försvarsmakten. Vidaresom av
föreslås målskytt måste ha varit aktiv i minst tolv månader föratt en

få inneha grovkalibrigt enhandsvapen eller helautomatisktatt ett
skjutvapen. Rikspolisstyrelsen, bör få för bestämmandeansvaretsom

kraven på skjutskicklighet, bör också uppställaöverväga attav
krav för tillstånd till innehavsträngare grovkalibriga enhandsvapenav

och helautomatiska skjutvapen. Målsättningen bör på siktattvara
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sådanaminska antaletkraftigt vapen.
tillstånd till innehavinställning,nuvarandeUtredningen attattanser

restriktivi-meddelas medskallskyddsändamålförskjutvapen storav
med krav påmarkerasi lagenbörgälla. Dettaalltjämt börtet,

tillstånd.för sådantsynnerliga skäl
begärlig-farlighet derasallmännatill skjutvapenshänsynMed samt

starkt ifrågasät-kan detsammanhangbrottsligaanvändbarhet ihet och
allssammanhang,godtagbartanvänds iaktivtintetas somom vapen,

mellan 200 000ellerhela 10-15förekomma. Attskall få procent,
grundinnehas påregistrerade skjutvapenlandets350 000och avav

enligt utred-affektionsvärde,särskilt ärprydnads- ellersarnlings-,
tillstånd tillbestämmelseanmärkningsvärt. Enmening attningens om

endastsamlingsändamål får meddelasförskjutvapeninnehav ettav
samlingsornrådeochdefinieratklart avgränsatharden angett ettsom

skjutvapeninnehavTillstånd tilli vapenlagen.bli infördföreslås ettav
endastfå meddelasaffektionsvärde böreller särskiltprydnads-med

förutsättning görsoch undersärskilda skäl vapnetdet finns attom
minnesvapenprydnads- ellerantaletBeträffandeobrukbart.varaktigt

restriktivitet iakttas.bör stor
angivna,särskiltändamål deför andra änskjutvapenInnehav av

endasttillåtasmeningutredningensbör enligtändamål,uddas.k. om
Rikspolisstyrel-frånyttrandeförst efterföreligger ochskälsynnerliga

sen.

skjutvapenmedHandel m.m.

mening,i vapenlagensvapenhandel,begreppetUtredningen attmenar
överlåtelsenäringsverksamhet utgörsdefinierasbör avavsomsom

eller inte,skjutvapnenbesitterfaktiskthandlarensigskjutvapen, vare
såledesAvgörandeskjutvapen. ärhanteringyrkesmässigeller avannan

skjutvapnen.disponerarhandlaren överom
juridiskagällatill ävenbestämmelserVapenlagens attanpassas

skallhandelstillståndframgålagenVidare bör det att ettavpersoner.
bestämttill visstskjutvapen,till vissa ettbegränsas typeratt avavse

restriktivasynnerligentillståndsmyndigheternabörantal. Därvid vara
skjutva-helautomatiskaflerainnehavtillmeddela tillståndmed att av

pen.
infördes år 1992skärpningardeutvärderingUtredningens somav

Åtskilliga handelstillstånd harslagit väldessa t.ex.visathar ut.att
tillståndsmyndig-yrkesmässighet ochbristandegrundåterkallats av

vapenhand-kontrollenöverlag överuppfattningheternas attvarasynes
god.larna är

näringsverksamhetidembeträffandeföreslås tarSlutligen att, som
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skjutvapen för reparation,emot översyn, ändring och skrotning, ett
krav på tillstånd för sådan verksamhet.

Utlåning skjutvapenav

dagI gäller utlåning för självständigt handhavandeatt enhands-ettav
eller helautomatiskt skjutvapen fårett ske endast till denvapen som

själv har tillstånd inneha sådantatt Utredningenett attvapen. anser
detta något börär gälla beträffandeäven andra slag skjutva-som av

Polisens behov hur många och vilkaatt skjutvapenpen. vetaav-
finns hos vapeninnehavare vid tillfället för ingripandesom en ett

motiverar utlåning skjutvapen skallatt anmälas till polismyndig-av
heten. Av praktiska skäl bör dock endast sådan utlåningen som avses

i fem dagarän anmälas till polismyndigheten.vara mer

Förvaring

Efter utvärdering hur de nuvarande reglerna för förvaringen av av
skjutvapen tillämpas har utredningen kommit fram till det inteatt
skulle innebära några avsevärda för vapeninnehavarna attmen
föreskriva skjutvapen i allmänhet måste förvarasatt i Säkerhetsskåp
eller i något lika säkert förvaringsutrymme.annat Enbart delad
förvaring skulle således inte längre accepteras.

Utredningen föreslår vidare utvidgning möjligheten förvaraatten av
skjutvapen hos Som förutsättning bör dock gälla antingenannan. att
innehavaren inte själv kan hand sina skjutvapen ellerta detom att

föreligger särskilda skäl. Sådan förvaring föreslås ocksåannars vara
tillståndspliktig.

frågal kontroll förvaringsbestämrnelserna följsattom av anser
utredningen den meddelats särskild förvaringsföreskriftatt börsom

skyldig låta inspektera föreskriften följs.att För andra fallvara att
föreslås inte någon allmän kontrollbefogenhet. Genom förvarings-att
bestärrnnelserna föreslås bli straffsanktionerade kan reglerna hus-om
rannsakan komma tillämpas vid misstankeatt överträdelse.om

Återkallelse m.m.

Utredningen vapenlagen innehållsmässigtatt väl reglerar deanser
situationer vid vilka tillstånd inneha skjutvapen ellerett tillståndatt ett

driva handel med skjutvapen bör ifrågasättas.att När det gäller-
information sådana förhållanden kan föranleda återkallelseom som av
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polisvä-ofta ñmis inomerfarit dennautredningentillstånd, har attett
tillhanda.tillstándsenheternainte alltid kommerdensendet attmen

sikttroligenkommervapenhanteringssystemetcentrala attDet nya
problem.dessalösa

Påföljd

straffskalan iförändringentvekannågonråder inteDet att avom
effekt påhaft starkharvapenbrottbeträffanderiktningskärpande en

artbrottkaraktärVapenbrottetsstraffvärdet.domstolarnas avsyn
mycketkrävsdettill följdhaftförstärkts, vilketha att numerasynes

någonförpersonlighuvudsakligenstarka skäl attnatur annanav
inte draDomstolarna tycksi fråga.skall kommafängelsepåföljd än

tillanknytningbrottslighet medstraff fördömaför strängasig utatt
användning. Detkommit tilldessainnehav även attutanvapenav -

ytterligare,skärpasskulle behövastraffskalan t.ex.ifrågasattshar om
emellertidår.i Detpå fängelse ärstraffmaximummed ett sex

behov detta.reelltföreligger någotdet intemeningutredningens att av

Vapenamnesti

tillförarbetenaimed vadlikhetiUtredningen angavssomanser -
allavapeninnehavolagaansvarsfrihet vidstadgade attden lag som -

tillmåsteskjutvapenantalet illegalaminskamöjligheter tas vara.att
denbegränsaansträngningarnailedvapenanmesti attEn ettvore

illegalaantaletframför alltochsamhälletimängdentotala vapen
införs.vapenamnesti återdärförföreslårUtredningen att envapen. -

straffri kan,företeelselåta renttid tillfrånAtt varaenen annanen
fall,i dettadet,gäller dettaSärskiltifrågasättas.principiellt, somom

kanske fleratvå ellervidstraffrihetsådanaktuellt medgeblikan att
vapenamnesti kanförskälenocksåTill saken hörtillfällen. att en

därförUtredningenvid tid.gällande varje att vapenam-göras menar
gällabörtiden,begränsad iskalltidigare, utannestin inte, varasom

permanent.

skjutvapenfrâgorförRikspolisstyrelsens ansvar

påbristengångarbetetsunder ärutredningenslagitNågot som
Rikspolisstyrelsen ochinomenheterolikadels mellansamordning,

hanterarmyndigheterolikamellandelspolismyndigheterna, som
ochuppföljningkontinuerligdetsaknasVidarevapenfrågor. en
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samordning uppgifter kan till ledning i brottsföre-av som vara
byggande verksamhet och för lagstiftningsarbete området. Sålunda
skulle det värde årligent.ex. redovisarattvara av man en samman-
ställning statistiska uppgifter finns tillgå på området. Enattav som
bättre samordning och uppföljning skulle sannolikt innebära att
behovet utreda vapenfrågor i den ordningatt hittills varitav som
fallet, dvs. med så ständigt pågående statligagott vapenutred-som
ningar, skulle minska väsentligt.

Utredningen har föreslagit rad förändringar i vapenlagen ochen
vapenförordningen de genomförs medför utökade arbetsupp-som om
gifter för Rikspolisstyrelsen. För dels samordna dagens funktioneratt
på bättre delssätt, de utökademöta arbetsuppgifterna,ett föreslår
utredningen Rikspolisstyrelsen inrättar arbetsgruppatt kanen som
hantera de nämnda frågorna. Den bör upprätthålla kontinuerligtett
samarbete med andra myndigheter organisationer berörssamt som av
vapenlagen, ha koppling till rikskriminalennära fungeraen samt som
normgivare och ytterligare stöd tillståndsmyndigheterna.

Knivförbudslagen

Som förutskickats i utredningens delbetänkande föreslås knivförbuds-
lagen bli inarbetad i vapenlagen. Utredningen har inte funnit det-
praktiskt möjligt införa något allmänt förbud s.k.att gatustrids-mot
vapen.

Övrigt

Vapenlagen har ändrats vid antal tillfällen. Oftast har detett stort rört
sig förhållandevis små ändringar kunnat inom förgörasom som ramen
det rådande regelverket. Genomgripande förändringar, lett till attsom

regelverk införts, har skett 1934 årsnytt vapenkungörelse,genom
1949 års vapenförordning och 1973 års vapenlag. Den nuvarande
vapenlagen infördes, efter språklig och systematisk denöversyn,en
1 april 1996.

Det kan mindre lämpligt föreslå vapenlag, såattsynas snarten ny
efter det 1996 års vapenlag infördes. Emellertid haratt utredningen
föreslagit dels omfattande förändringar de materiella bestämmelser-av

dels omfattande förändringar paragrafernas placering såväl ina, av
vapenlag vapenförordning. Inte minst har flera bestämmelsersom
därvid omplacerats från lag till förordning eller Utredningentvärtom.

denna omstrukturering nödvändig förär bestämmel-att göramenar att
lättbegripliga, framför allt för vapenlagen fortsätt-serna attmer men
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och andraskärpningarsådanthanterligskall bli sättningsvis attett
smidigarebetydligtgenomföras på sätt änskall kunnaändringar ett

vapenlagdärförföreslårdag. Utredningenfallet ivad är att en nysom
införas.skall
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Författningsförslag

Vapenlagen

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledandel kap.

jämställsföremål i lagensådanaskjutvapen,gäller§ lag1 Denna som
stick- och skärvapenandraammunition, knivar,med skjutvapen, samt

liv ellervid brottanvändasägnadeföremål i övrigt motär attsom
ägnadesärskiltföremålsådana ärgäller atthälsa. Lagen även som

sådant brott.vid hotanvändas om

hagel,vilka kulor,medförstås i denna lagMed skjutvapen2 § vapen
hjälp krut-medkan skjutasprojektilerandraellerharpuner ut av

liknandeandrakomprimerad luft ellerkolsyreladdningar,laddningar,
utskjutningsmedel.

gäller ocksåskjutvapen§ Vad3 sägs omsom
medjämförligaändamåltill ochverkan äranordningara som

skjutvapen,
skjut-räknasbrukbart skick skulleiobrukbarab somsomvapen

vapen,
laddas medoch signalvapenc patroner,start- som

d armborst,
jämförligaändamålochverkanandra tilltårgasanordningar oche

anordningar,
lådor ochpipor,eldrör,ljuddämpare,t slutsty/cken, stommar,

till avfyrnings-medarrnborststommarellerskjutvapen,trummor
anordningar,

medavseddahanden ochkan bäras i äranordningar attg som
ochdemtillfogamänniskor eller smärta,elektrisk bedövaström

medanvändaskanskjutvapenanordningarh gör att annansom
avsedda för.ammunition deän är

tillprojektilerochdema lagförstås iammunition§ Med4 patroner
tänd-och andratändhattarpåtillämpaslagenskjutvapen samtsom
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medel till sådana och projektiler.patroner
Bestämmelser ammunition räknas till explosiva ellerom som varor

innehåller gift finns i lagenäven 1988:868 brandfarliga ochsom om
explosiva och i lagen 1985:426 kemiska produkter.varor om

5 § Denna lag gäller inte skjutvapen, ammunition eller andra föremål
i 1 dessa innehassom anges staten.om av

6 § Tillstånd krävs för att
a inneha skjutvapen eller ammunition,
b driva handel med skjutvapen,

i näringsverksamhetc skjutvapen för reparation,ta emot översyn,
ändring eller skrotning, eller

d föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.
Tillstånd krävs inte för den har fyllt år, ärarton vapnet ettsom om

kolsyre-, luft- eller fjädervapen förär målskjutning elleravsett ettsom
harpunvapen och det har begränsad effekt i förhållande tillom en
andra jämförliga skjutvapen effektbegränsade vapen.

Tillstånd krävs inte heller för verksamhet omfattas tillståndsom av
enligt 3 eller § lagen4 1992:1300 krigsmateriel.om

§7 Den har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får intesom
meddelas tillstånd enligt denna lag.

8 § Polismyndigheten frågor tillståndprövar enligt denna lag.om

9 § Polismyndigheten skall föra register meddeladeöver tillstånd och
andra beslut enligt denna lag.

2 Tillståndkap. inneha skjutvapen elleratt ammunition

1 § Tillstånd inneha skjutvapen får meddelas endast den haratt som
giltiga skäl innehaatt vapnet.

Giltiga skäl inneha skjutvapen föreligger för följandeatt ändamål,
a jakt,
b målskytte,
c skydd,
d samling,
e minne och
f prydnad.
Om det finns synnerliga skäl får tillstånd meddelas föräven annat

ändamål.
Innehavstillstånd får också meddelas för och signalvapen.start-
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det intemeddelas endastfårinnehaTillstånd skjutvapen§2 att om
missbrukas.kan kommaskjutvapnetrisk förnågonfinns attatt

ochintegällerfyllt 18 år. Dettaskall haenskild sökande start-En
föreliggerdetfårålderskravetfrån görasUndantagsignalvapen. om

skäl.särskilda

skydd skallellermålskytteför jakt,skjutvapen3 § Ett avsett vara
ändamål.för sittlämpat

meddelasammunition fârochinneha skjutvapenTillstånd4 § att
stabilharmålskytte,ellerför jaktsammanslutning, ensomen
högtuppfyllerskytteverksamhetkontinuerligochorganisation samt

enlighetihandhavandefrågasäkerhet ipåställda krav vapen,avom
regeringen bestämmer,vadmed

skallammunitionochför skjutvapenförhuvudmän2. sommuseer,
särskildastatsbidrag enligtfårsamlingarna,ingå i museetom

landsting ellerkommun,föreskrifter eller ägs ettmuseet enav enom
tillsyn,länsstyrelsensstår understiftelse som

förskjutvapenutlåningförbevakningsföretag,auktoriserade av
tillstånd lånmeddelatsharväktareskyddsändamål till att somsom

sådantinneha ett vapen.

får meddelasför jaktinneha skjutvapenenskildTillstånd för5 § att
handhahan kanvisarhar avlagtsökanden attendast somprovom

ochjaktkunskapergodahan harsäkertpå sätt samt attett omvapnet
viltvård.

meddelasfårför jaktenhandsvapeninnehaenskildTillstånd för att
användning försärskildsig havisar ettdessutomdenendast som

sådant.
inteinnefattar,för jaktanvända skjutvapen annatRätt anges,att om

eller tävling.till övninganvända ävenrätt vapnetatt

målskytte fårförskjutvapeninnehaför enskildTillstånd6§ att
anslutenföreningmedlem iaktivsökandenendast ärmeddelas enom

kap. 4i 2sammanslutningardetill någon avsessomav
fårmålskytteförenhandsvapeninnehaför enskildTillstånd att

särskildpåvisarsökanden dessutomendastmeddelas provom
skjutskicklighet.

fårmålskytteförskjutvapenhelautomatisktinnehaTillstånd att
skyttesammanslutningsökandenendastmeddelas är somenom

sådanmedlem iaktivellerFörsvarsmaktengodkänts samman-enav
påvisaårfyllt 20skall hasökandeEnskildslutning. samt prov

skjutskicklighet.särskild
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7 § Tillstånd för enskild inneha skjutvapen föratt skyddsändamål får
meddelas endast den innehar tjänst oundgängligen kräversom en som
detta eller det finns synnerliga skäl. Rätt använda skjutvapenannars att
för skyddsändamål innefattar, inte rätt användaannatom attanges,

tilläven övning eller tävling.vapnet

8 § Tillstånd för enskild inneha skjutvapen föratt målskytte eller
skydd eller inneha enhandsvapen för jaktatt skall tidsbegränsas till att
gälla i högst fem år. Tillstånd får tidsbegränsas i andra fall,även om
det med hänsyn till omständigheterna kan förutses skälen föratt
innehav inte kommer bli varaktiga.vapnet attav

9 § Tillstånd inneha skjutvapen föratt samlingsändamål får meddelas
endast den har klart definierat ochett sarnlarområde.avgränsatsom
Vapen innehas för samlingsändamâl får inte särskilt tillståndsom utan
användas för skjutning.

10§ Tillstånd inneha skjutvapen haratt huvudsakligt pryd-som
nadsvärde eller särskilt affektionsvärde får meddelas endast detom
finns särskilda skäl och under förutsättning varaktigtatt görsvapnet
obrukbart. frågaI antalet innehas för detta ändamålom vapen som
skall restriktivitet iakttas.stor

11 § Tillstånd för enskild eller organisation inneha skjutvapen föratt
sådant ändamålett i l § tredje stycket får meddelas förstsom anges

efter yttrande från Rikspolisstyrelsen.

12 § Ett tillstånd inneha skjutvapenatt upphör gälla,ett att vapnetom
ändras så det till funktions- eller verkningsgradatt blir väsentligtett
annorlunda vapen.

13 § Den har inneharätt visst för skjutningatt fårsom ett utanvapen
särskilt tillstånd inneha ammunition till ammunitionenvapnet, ärom
avsedd för ändamål till innehavrättensamma som vapnetav avser.

Tillstånd i andra fall inneha ammunitionatt får meddelas den som
får meddelas tillstånd inneha skjutvapen, detatt skäligen kan antasom

ammunitionen inte kommeratt missbrukas.att

14 § Skjutvapen eller ammunition får överlåtas endast till den harsom
inneharätt elleratt ammunitionen. Omvapnet ammunition förvärvas
ombud skall ombudet ha vapentillstånd.genom eget

15 § Skjutvapen och ammunition ingår i dödsbo ellerettsom ett
konkursbo får särskilt tillstånd innehasutan den har tagit handav som
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till dessboetom
berättigad innehanågonöverlåtits tillegendomen har ära attsom

den,
skall överlämnaspolismyndighetenenligt beslutegendomenb av
för enligtdödsbo, inlöseni frågaför förvaring,till någon omannan

eller8 kap. 3
avslutats.harkonkursbo, konkurseni frågac om

med skjutvapenHandel3 kap. m.m.

endast denfår meddelasskjutvapendriva handel med§ Tillstånd1 att
ordentlig och pålitlig.behövskunskaperhar de ärsamtsomsom

skall bedrivas yrkes-handelendast förmeddelasTillstånd får som
mässigt.

finnasskalljuridiskdrivshandelsrörelseFör en avpersonavsom
för driftenansvariggodkänd föreståndarepolismyndigheten är avsom

skall iförutsättningarnapersonligadeVadrörelsen. sagts omsom
föreståndaren.fall gällasådant

innehamedförskjutvapenhandel med rätttillstånd driva§2 Ett attatt
vissatillskall begränsasTillståndetsådana typeratt avavsevapen.

samtidigt.innehasantal fårvisstochskjutvapen ett som
medförhandel med skjutvapen rättdrivatillstånd ta emotEtt attatt

skrotning.ändring ellerreparation,förskjutvapen översyn,

ändringskjutvapen för reparation, översyn,Tillstånd3 § emotatt ta
de kunskaperharmeddelas endast denfårskrotningeller somsom

och pålitlig.ordentligbehövs ärsamt

rörelsenkonkurs, fårförsatts iavlidit ellertillstândshavare§4 Har en
årunder högsträkningkonkursboetsdödsboets ellerför ettfortsättas

förut-konkursen underedgångssammanträdet idödsfallet ellerfrån
månad frånpolismyndigheten inomtillanmälansättning görsatt en

ellerföreståndaregodkändföreståstidpunkt och rörelsennämnda av
ersättare.

ammunitionskjutvapen ellerInförsel4 kap. av

gällerSverigetillskjutvapentillstånd föra in§1 För att samma
innehatillståndförförutsättningar att vapnen.som

hardenmeddelas rättammunition får attTillstånd föra inatt som
kanskäligendetSverige,i attammunitionen antasinneha om

missbrukas.kommerammunitionen inte att
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2 § Skjutvapen eller ammunition, resande fört med till Sverigesom en
för personligt bruk inte haft föra in, fårrått åter förasattmen ut, om
egendomen anmälts i behörig ordning för tullmyndigheten. Vapnen
och ammunitionen tillfaller egendomen inte försstaten inomutom
antingen fyra månader efter sådan anmälan eller den längre tiden
därefter Generaltullstyrelsen eller, efter styrelsens bestämmande,som

tullmyndighet i det enskilda fallet bestärmner.en annan
I sådant fall skall egendomen behandlasett den hadesom om

förklarats förverkad.

3 § Den har driva handelrätt med skjutvapen fåratt meddelassom
tillstånd till Sverige föra in sådana skjutvapenatt omfattassom av
handelstillståndet.

5 kap. Utlåning skjutvapenav

1 § Skjutvapen får lånas för användning under långivarensut uppsikt
eller för övning eller tävling underäger uppsiktsom rum av en
skyttesammanslutning.

2 § I fall iän 1 § får skjutvapenannat lånas endast tillsom avses ut
den själv har inneharätt skjutvapenatt Skjut-som typ.av samma

får lånas endast tillfälligt och förvapnet bestämt ändamål.ut ett
Om utlåningen i fem dagar skallän anmälanavses vara mer ut-om

låningen ske till polismyndigheten.
Start- och signalvapen får lånas hinder vad iut utan sägsav som

första och andra styckena.

3 § Ett skjutvapen får lånas till den under årär endastut artonsom
om

a skall användas vid övning eller tävlingvapnet ägeren som rum
under uppsikt skyttesammanslutning,av en

b låntagaren har fyllt femton år, skall innehas och användasvapnet
under långivarens uppsikt och det inte frågaär enhandsvapenettom
eller helautomatiskt vapen,

c utlåningen effektbegränsat ochett skallavser vapnetvapen
innehas och användas under långivarens uppsikt,

d utlåningen eller signalvapen skallstart- användas vidavser som
tävling eller övning, eller

e låntagaren har tillstånd innehaatt ett typ.vapen av samma

4 § Ett skjutvapen får inte lånas för ändamål långivarensut änannat
tillstånd avser.

Ett skjutvapen får aldrig lånas det därigenom skulle finnasut om
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risk för missbruk vapnet.av

får vapenhandlare lånahinder stycket§ 4 § första5 Utan utenav
för sådan provskjutning påfyllt årtill denskjutvapen artonsom

ellerskyttesammanslutningunder uppsiktskjutbana äger avsom rum
har godkäntsnågonsjälv ellervapenhandlaren person som avannan

vid provskjutning.polismyndigheten närvaraatt
innehasjälv hargäller inte låntagarenpå uppsikt rättKravet attom

lånetden typett avser.somvapen av

med bevaknings-bevakningsföretag får i sambandauktoriserat6 § Ett
till företagetsskjutvapenbeväpning lånakräveruppdrag utsom

harendast till denlånafår dockväktare. Företaget ut somvapen
skjutvapen för sådantlån innehatillståndmeddelats särskilt att som

ändamål.

något skjutvapenhar fåttlånas till denfår inte7 § Skjutvapen ut som
återkallat,skjutvapentillståndet till innehavförverkat ellerförklarat av

denberättigad innehaändålåntagareninte är typatt somvapen avom
efter särskilt tillståndhindrar dock intelånet Detta ettatt vapenavser.

eller tävlinglånas för övningpolismyndigheten ägerut som rumav
skyttesammanslutning.uppsiktunder enav

tillskjutvapen lämnaseller ändring får§ reparation,8 För översyn ett
handhasjälvständigtlåna ochskulle haden rätt vapnet.attsom

polismyndigheten.skall ske tillöverlämnandetAnmälan om

ammunitionochskjutvapenochFörvaring6 kap. transport av

något likaSäkerhetsskåp eller iskall förvaras i§ Skjutvapen1 annat
förvaringsutrymme.säkert

skjutvapenanordningar ellerfårhinder första stycketUtan somav
betryggan-förvaras pâstycketandrai kap. 3 § och 6 §1 annatanges
kommerobehörigför någonfinns riskså det intede sätt attatt

ammunition.gällerdem. Detsamma

samband medammunition ieller ärinnehar skjutvapen2 § Den som
handskyldigegendomenoch förflyttninganvändning att ta omavav

risk förfinnsuppsikt det intesådanhålla den underden och attatt
den.kommernågon obehörig

ammunitioneller sinskjutvapensittfår lämna§ innehavare3 En över
handkaninte självhanförvaringförtill någon ta omomannan

särskilda skäl.föreliggerdetegendomen eller annarsom
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För förvaring hos krävs tillstånd. Vid tillståndsprövningenannan
skall särskilt beaktas skälen för förvaring hos och möjlighetenannan
för erbjuda förvaring.säker Vapnet ellermottagaren att ammunitio-en

får dock inte förvaras hos under år ellerärnen artonen person som
kan missbruka eller ammunitionen.antas vapnetsom

Den hos vilken förvaras får använda endast hanvapnet vapnet om
eller hon har tillstånd innehaatt typ.vapen av samma

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

5 § finnsNär det särskild anledning till det får tillstånd förenas med
villkor skall förvaras visst Sådan föreskrift fåratt sätt.vapnet
meddelas efter det tillståndäven utfärdats.att

Den meddelats sådan föreskrift skyldig låta tillståndsmyn-är attsom
digheten eller den särskilt förordnats inspektera föreskriftenattsom
efterföljs.

Återkallelse7 kap. tillstånd, omhändertagande skjutvapenav av
och ammunition, m.m.

Äterkallelse tillståndav

§1 tillståndEtt inneha skjutvapen eller ammunition elleratt ett
tillstånd föra in sådan egendom till Sverige skäll återkallasatt av
polismyndigheten om

tillståndshavarena visat sig olämplig inneha egendomen,attvara
b förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
c det finns någon skälig anledning återkalla tillståndet.attannars

2 § tillståndEtt driva handel med skjutvapen skall återkallasatt av
polismyndigheten om

a tillståndshavaren har åsidosatt bestämmelse i denna lag elleren
föreskrift eller villkor meddelats med stöd lagen,etten 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
Ett godkännande enligt 3 kap. §l andra stycket föreståndaresom

får återkallas denne inte längre uppfyller de personliga kvalifika-om
tionerna.
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Omhändertagande slqurvapen och ammunitionav

med tillhörandePolismyndigheten skall besluta skjutvapen3 § att ett
ammunition skall handtas om om

missbrukas, ellerfinns riska det att vapnet
inneha kommersannolikt tillståndetb det är attatt vapnetatt

omständigheter kräverfinns särskildaåterkallas och det ettsom
omhändertagande.

eller ammuni-överhängande, fårför missbrukOm risken är vapen
Åtgärden skall skyndsamtsådant beslut.handtion även utan etttas om

skallomedelbarttill polismyndigheten,anmälas pröva omsom
bestå.omhändertagandet skall

förfogainneha ochnågon har4 § det finns överOm rätt attsom
egendomenhand, skallammunition tagitsskjutvapen eller som om

finnsdet inte längreskäligen kantillbaka så detlämnas attantassnart
missbruk.någon risk för

skyldigheten enligtuppfyllaskjutvapen§ Medför någon5 attett utan
får polisman omhän-12 kap. §meddelats enligt lföreskrift g,som

derta vapnet.
polismannen ellerkan återfå det hosmedförtharDen vapnetsom

berättigadstyrker hanhanpolismyndigheten i attattorten, varom
det.inneha

åter-omhändertagandet skallförflutit efterveckaSedan vapneten
medförttillståndtagits i beslag eller det rättharställas, det somom

återkallats.harinneha vapnetatt

polismän,stycket får vidtas3§ andraåtgärd enligt6§ En av
vid Kustbe-länsstyrelsen, personalförordnatsjakttillsynsmän avsom

vidtjänstemänförordnadeTullverket eller särskiltochvakningen
länsstyrelsen.

stycket dels§ förstavid tillämpning 5polismän likställsMed av
personal vidlänsstyrelsen, delshar förordnatsjakttillsynsmän avsom

och Tullverket.Kustbevakningen

Anmälningsskyldighet

för vårdsjukvårdsinrättningintagen på§ den7 Om är av ensom
och detinneha skjutvapenkan tänkasstörning innehar ellerpsykisk

skall densådantinnehainte börden intagnekan ettattantas vapen,
anmälaomedelbartpsykiatriska vårdenansvarig för denläkare ärsom

folkbok-där patienteni den ärtill polismyndighetenförhållandet ort
förd.
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Om läkare i fall i första stycket vid under-änannaten som avses
sökning någon innehar skjutvapen finner denne på grundattav som

psykisk störning uppenbart olämplig innehaär skallattav vapen
läkaren anmäla det till polismyndigheten.

8 kap. Inlösen skjutvapen och ammunitionav

l § Skjutvapen eller ammunition skall lösas in statenav om
tillståndeta inneha eller ammunitionen har återkallatsatt vapnet

egendomen samtidigt har förklarats förverkad eller tagits iutan att
beslag,

b innehavaren har avlidit,
ansökan har frågac avslagits i tillstånd innehaatt ettom vapen

eller ammunition förvärvats eller bodel-testamentesom genom arv,
ning, eller

d domstol har beslutat eller ammunition, någonatt ett vapen som
innehar ha till det, inte skall förverkas eller åklagaren irättutan att ett
sådant fall har beslutat inte föra talan förverkande.att om

2 § Ett skjutvapen eller ammunition skall inte lösas in, egendomenom
lårnnas för skrotning eller överlåts till någon har inneharätt attsom

eller ammunitionen och detta inomgörsvapnet om
a år från det innehavaren avled, ellerett att
b månader från det tillståndet inneha ellertre att att vapnet

ammunitionen återkallades, ansökan innehav avslogs, beslut iom
förverkandefrågan meddelades domstol eller åklagare eller beslagetav
hävdes.

Vapnet eller ammunitionen skall hellerinte lösas in, ansökanom om
tillstånd inneha inom tid. Avslås ansökan skallgörsatt vapnet samma

eller ammunitionen lösas in, egendomen inte inomvapnet treom
månader från dagen för tillståndsärendetbeslutet i överlåts till någon

har inneha den.rätt attsom
Polismyndigheten får medge förlängning tidsfristerna, gångvarjeav

med högst månader.sex

3 § Innehavare skjutvapen eller ammunition skall lösas inettav som
skyldig enligt polismyndighetens beslut lämna ellerär överatt vapnet

ammunitionen till polismyndigheten eller den myndighetensom
bestämmer. Om det finns tillståndsbevis eller någonett annan

handling,motsvarande skall den lärrmas till polismyndig-även över
heten.

4§ För skjutvapen eller ammunition löses in skall betalassom
ersättning med belopp marknadsvärdet.ett motsvararsom
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5 § Polismyndigheten frågor inlösen enligt dennaprövar lag.om

9 kap. Förbud på allmän platsmot vapen

l § Skjutvapen, sådana föremål i lagen jämställs med skjutvapen,som
knivar, andra stick- och skärvapen föremål i övrigt ärsamt som
ägnade vidanvändas brott liv eller hälsa eller sådana föremålatt mot

särskilt ägnade användas vid hot sådant brott fårär inteattsom om
innehas på allmän plats, i fordon på allmän plats eller inom skolom-
råde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs.

Förbudet i första stycket gäller inte, föremålet enligt särskildaom
föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller

innehavet med hänsyn till föremålens innehavarensart,om armars
behov och övriga omständigheter befogat.är att anse som

Stickvapen eller knivar konstruerade så klingan ellerär attsom
bladet fällassnabbt kan sitt skaft springstiletter eller spring-ut ur

fårknivar inte innehas under 21 år.av personer

§2 Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål särskiltärsom
ägnade användas vid brott liv eller hälsaatt mot samtsom vapen
springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till underpersoner
21 år eller saluhållas.

Första stycket gäller inte skjutvapen eller sådana föremål isom
lagen jämställs med skjutvapen.

10 kap. Straff förverkandeoch

§1 Den uppsåtligen innehar skjutvapen ha till deträttett utan attsom
eller lånaröverlåter eller någonskjutvapen till inte har rättut ett som

inneha döms för vapenbrott till fängelse i högst år.att Vapnet ett
Detsamma skall gälla den tillstånd driver handel medutansom

skjutvapen.
Om brottet döms för vapenbrott till fängelse i lägstär grovt grovt

månader och högst år.fyrasex
Om gärningen har begåtts oaktsamhet eller brottet ringa,ärav om

döms till böter eller fängelse högsti månader.sex

2 § uppsåtligenDen eller oaktsamhet bryter bestäm-motsom av
melserna i 9 kap. döms fängelsetill böter eller i högst månader.sex

Om brottet fängelse år.döms till i högstär grovt, ett
I ringa fall döms inte till ansvar.

straff ådömasBestämmelsen tillämpas inte kan enligt 1om

2 180498
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3§ Till böter eller fängelse i högst månader döms densex som
uppsåtligen eller oaktsamhetav

a missbrukar inneharätten skjutvapenatt använda detett attgenom
för något ändamål det han ellerän hon berättigadannat till,ärsom

b i näringsverksamhet tillstånd skjutvapen förutan tar emot repara-
tion, ändringöversyn, eller skrotning,

c lämnar skjutvapen för reparation,ut översyn, ändring eller
skrotning till någon inte har rätt att ta emot vapnet,som

d bryter bestämmelserna i 6 kap. eller föreskriftermot mot om
förvaring,

e innehar ammunition ha till det eller interätt följerutan att ett
beslut lämna ammunition föröver inlösen,att

f överlåter ammunition till någon inte har inneharätt attsom
ammunitionen, eller

bryterg föreskrifter har meddelats med stödmot som av
12 kap. 1 § h olovligen överföra eller ammunition tillattgenom vapen

land.ett annat
Ansvar för otillåtet innehav ammunition skall inte dömas iutav

ringa fall.

4 § Till böter döms den uppsåtligen eller oaktsamhet under-som av
låter anmäla utlåning skjutvapen eller överlämnandeatt skjutva-av av

till för reparation, eller ändringöversyn eller bryterpen annan mot
föreskrifterna har meddelats med stöd 12 kap. l §som av

5 § Den innehar föremål i denna lagettsom utan attsom avses vara
berättigad till det skall inte dömas till för det otillåtna in-ansvar
nehavet, han eller hon frivilligt lämnar eller låter lämna föremåletom
till polismyndighet.en

Den överlämnar sådan egendom behöver inte lämna uppgiftsom om
sin identitet.

§6 Egendom lämnats till polismyndigheten och inteägaresom vars
känd tillfallerär inte sig tillägaren känna inomstaten, treom ger

månader från det den lärrmades in.att
Om kändägaren och inte kanär ha avstått från sin tillrättanses

egendomen, skall polismyndigheten tillfälleägaren inomattge en
månad tillbaka egendomen. Egendomen tillfallerta ägarenstaten, om
inte tillbaka den.tar

Egendom har tillfallit skall förstöras, den inte behövsstatensom om
för musealt, militärt eller liknande ändamål.annat

§7 Bestämmelser straff för olovlig införsel ellerom av vapen
ammunition och för försök till sådant brott finns i lagen 1960:418

straff för varusmuggling.om
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8 § har föremål för brott i 2 §Ett varit 1vapen som som avses
första stycket förklaras förverkat, det inteeller 3 § skall ära om

oskäligt. ammunition har varituppenbart Detsamma gäller som
föremål för brott i eller 3 § I stället för eller3 § vapnetsom avses e
ammunitionen kan dess värde förklaras förverkat. Om ett vapen

förverkat får ammunition hör till förklarasförklaras även vapnetsom
förverkad.

förordnats länsstyrelsen9 § akttillsynsmän personal vidJ samtsom av
förordnadeKustbevakningen och Tullverket eller särskilt tjänstemän

länsstyrelsen har befogenhet polismän sådanvid att tasomsamma
beslag skäligen kan förverkad enligt dennaegendom i antassom vara

lag.

Överklagande11 kap.

enligt lag får överklagas hos§ polismyndighets beslut denna1 En
Prövningstillstånd krävs vid överklagandeallmän förvaltningsdomstol.

till kammarrätten.

eller domstols beslut enligt denna lag skall2 § polismyndighetsEn en
polismyndighets beslutomedelbart, inte förordnas. Engälla annatom

omedelbart endasthandelstillstånd skall dock gällaåterkallelse avom
fårförordnats sådant förordnandefall då så har i beslutet. Etti de

särskilda skäl.det finnsmeddelas om

Bemyndiganden12 kap.

får föreskriva1 § Regeringen
eller ammunition intevad skjutvapena i lagensägsatt omsom

skall gälla vissa föremål,
projektil frånutgångshastigheten hosanslagsenergin ellerb att en

för skallskall understiga visst värdeskjutvapen vapnetett attett anses
kap. 6 § andra stycket,effektbegränsat enligt lvara

kap. 6 § inte skall gällabestämmelserna tillstånd i 1c att om
från till statligainnehav skjutvapen lämnats över statenav som

tillhör militära försvaret, räddnings-eller dettjänstemän personer som
tillverkarför räkningeller polisväsendet, dentjänsten statenssom

eller skyttesammanslutningar,krigsmateriel,
tillstånd inneha skjutva-sammanslutningar fård vilka attgessom

pen,
fårskjutvapen innehas,begränsningar i det antale som

tillämpningen 4 kap.,bestämmelserf närmare om av
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g skyldighet medföra och visa tillståndsbevis,att upp
h tillstånd skall krävas för överföring skjutvapenatt ellerav

ammunition från Sverige till land, ochett annat
i den föra skjutvapen från Sverigeatt elleratt ut ettsom avser

lånar skjutvapen till någon fast bosatt iär landut ett ochett annatsom
inte skall använda endast i Sverige, skall anmäla detta till polis-vapnet
myndigheten.

j denna lag inte skall gälla beträffande främmande ländersatt
polismän vid tjänstgöring i Sverige.

2§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
föreskriva

a undantag från kravet på tillstånd för inneha elleratt start-
signalvapen,

b vilka skjutvapen skall lämpade för jakt, målskyttesom anses vara
eller skydd,

kravc skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar
i övrigt skall uppfyllda för tillstånd till innehav skjutva-som vara av

eller armnunition,pen
d krav kunskap för få tillstånd driva handel med skjutva-att att

eller i näringsverksamhet skjutvapen föratt reparation,ta emotpen
ändring eller skrotningöversyn, och vad i övrigt skall gälla vidsom

sådan verksamhet,

e vad skall iakttas bestämmelserna i kap.utöver 3 i sambandsom
med ändring, reparation och skrotning skjutvapen,av

f vad skall iakttas bestämmelserna i 6 kap.utöver i frågasom om
förvaring och skjutvapen och ammunition,transport av

g de förutsättningar i övrigt skall uppfyllda för tillståndsom vara
enligt denna lag,

h utfårdande europeiska skjutvapenpass till dem harav som
tillstånd inneha skjutvapen i Sverige,att

i förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande attav
bosatta i Sverige skall få tillstånd förvärva skjutvapen iattpersoner ett

land, ochannat
j krav på den förvärvat skjutvapen i Sverige ochatt ett ärsom som

bosatt i främmande land skall underrätta den förvärvet.ett staten om

3 § Regeringen får besluta lagen inte skall gälla skjutvapen ochatt
ammunition innehas främmande militära styrka vidstatssom av en
besök i Sverige inom för internationellt samarbete.ramen
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Övergångsbestämmelser

lag träder i kraft denDenna
1988:254 förbud beträffandeGenom lagen upphävs lagen om

andra farliga föremål vapenlagen 1996:67.knivar och samt
förvärva,vid lagens ikraftträdande har tillståndDen attsom

handla med skjutvapen eller ammunition skallinneha, föra in eller
tillståndet hartillstånd till också enligt denna lag,ha det omanses

1927:338 med vissa bestämmelserenligt kungörelsenbeviljats
vapenkungörelsenoch ammunition, 1934:315,angående skjutvapen

vapenlagen 1973: 176 eller vapenla-vapenförordningen 1949:340, 1
också den fått föreskrivet bevis1996:67. gällerDetta ett omsomgen

enligt någon deeller hon deklarerat innehavhanatt av vapen av nu
deklarationsbevis.nämnda kungörelserna

ikraftträdande berättigad enligt andravid lagens4. Den ärsom
till lagen 1987: 1008 ändringi övergångsbestämmelsernapunkten om

1973:1176 inneha eller signalvapeni vapenlagen att ett start- utan
fortsättningsvis inneha tillstånd.tillstånd får även vapnet utan

enligt vapenlagen 1996:67ärenden gäller ansökanI5. som
efter ikraftträdandet.lagen vid prövningtillämpas den nya

år 1984 hade tillstånd innehavid utgångenDen attavsom
behöver uppfylla kravet enligt 2 kap. 5 §för jakt inteskjutvapen

det tidigare tillståndetinom år efter detförsta stycket, han attettom
innehaansöker tillståndupphörde gälla nytt attatt om

det tidigare tillståndet omfattade sådanta hagelvapen, vapen,om
tillståndet enligtdetb kulvapen, ett somnya avser vapenom

föreskrifter klassindelning harnaturvårdsverksStatens om samma
användningsområdeanvändningsområde eller begränsatettsom mera

tillståndet eller kräveravsågs med det tidigaredetän vapen som
utbildning detta.samma som

polismyndigheten harvid lagens ikraftträdande7. Den avsom
eller skrotningför reparation,skjutvapengodkänts översynatt ta emot

lag.ha tillstånd till det enligt dennaskall anses
polismyndigheten harikraftträdandevid lagensDen avsom

ha godkäntshandelsrörelse skallföreståndare förgodkänts ansessom
enligt denna lag.också

äldre bestämmelsertillämpasfråga förvaring skjutvapenI om av
meddelatsinneha skjutvapnetfem år, tillståndtill utgången attomav
angåendebestämmelser1927:338 med vissaenligt kungörelsen
vapenför-vapenkungörelsen 1934:315,och ammunition,skjutvapen

1973:1176, eller vapenlagenordningen 1949:340, vapenlagen
1996:67.

skyldighet låtaandra stycketBestämmelsen i 6 kap. 5 §10. attom
gäller endastförvaringsföreskrift efterföljssärskildinspektera att

meddelats med stöd denna lag.föreskriftbeträffande sådan avsom
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Vapenförordningen

föreskrivsHärigenom följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § skjutvapenMed och ammunition förstås i denna förordning sådana
skjutvapen och andra föremål sådan ammunition omfattassamt som av

kap. 2-4 vapenlagen1 0000:OO och inte undantagnaårsom
enligt 2-3 nedan.

I bilagan till denna förordning delas skjutvapen och ammunition in
i de kategorier behövs för tillämpning vissa bestämmelsersom av som
meddelas för genomföra rådets direktiv 91/477/ EEG den 18 juniatt av
1991 kontroll förvärv innehavochom av av vapen.

§2 Vad skjutvapen i vapenlagen O00O:0O gäller intesägssom om
salutkanoner,a

b skjutvapen har tillverkats före år 1890 och inte ärsom som
avsedda för enhetspatroner,gastäta

c bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,
d andra arbetsverktyg avsedda för slakt eller för industriellt eller

liknande bruk, och
skjutanordningar avsedda före livräddning eller liknande ändamål.

3 § Vad ammunition i vapenlagen 0O0O:00 gäller intesägssom om
hagel och andra massiva kulor,a

b projektiler föravsedda armborst eller för 1uft-, kolsyre-, fjäder-
eller harpunvapen,

c kolsyrepatroner,
d patronhylsor tändhatt avsedda för handvapen lagenutan som

tillämpas på, och
avsedda före eller signalvapen.patroner start-

4 § Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall ha sådan begränsadanses
effekt i 1 kap. 6 § andra stycket vapenlagen 0O00:0Osom avses om

projektil från fyra från pipans mynning harvapnet meteren en
anslagsenergi mindre joule.10är änsom

Ett hel- eller halvautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall
ha sådan begränsad effekt projektil från fyravapnet meteranses om en

från harpipans mynning anslagsenergi mindre 3 joule.är änen som
Trots vad föreskrivs i första eller andra stycket skall kolsy-ettsom

med färg markera träffar på deltagare iär avsett attrevapen som
stridsspel paintballvapen ha sådan begränsad effektanses som avses
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i kap. 6§ andral stycket vapenlagen O00O:00, ärvapnetom
konstruerat för laddas med färgampuller med minsta diameteratt en

16om mm.

5 § Fråga om
tillstånd för enskild inneha eller låna skjutvapenatt uten person

eller inneha ammunition godkännande enskild isamt attav person
vapenhandlares ställe vid provskjutning polismyn-närvara prövas av
digheten i den där folkbokförd eller, han inteär ärort personen om
folkbokförd i Sverige, i den där han bosatt ellerärort annars
uppehåller sig,

2. tillstånd för sammanslutning, bevakningsföretag, huvud-etten en
för eller organisation inneha skjutvapen ellerattman museum annan

ammunition polismyndigheten i därden organisationenprövas ortav
har sitt eller beläget,säte ärmuseet

dödsbos eller konkursbos innehav skjutvapen ellerett ett av
ammunition polismyndigheten den avlidnes eller konkurs-prövas av
gäldenärens folkbokföringsort,

4. handel med skjutvapen tillstånd för någon i näringsverk-samt att
församhet reparation, ändring eller skrotningöversyn,ta emot vapen

polismyndigheten i den där rörelsenprövas utövas,ortav
tillstånd förvara skjutvapen5. hos polismyndig-prövasatt annan av

den vapeninnehavarenheten i där folkbokförd,ärort
tillstånd till införsel polismyndigheten i den därprövas ortav

förtullning skall eller, förtullning inte skall ske, där in-äga rum om
förseln skall äga rum,

provledare7. förordnande i 2 kap. i denna för-3 §somav avses
ordning polismyndigheten i den där provledaren skallprövas ortav

verksam,vara
tillstånd avlossa skott med skjutvapen för vilket tillstånd tillatt

förinnehav meddelats något ändamål skjutningän prövasannat av
polismyndigheten i den folkbokförddär sökanden eller, hanärort om

folkbokfördinte i Sverige, den däri han bosatt ellerär ärort annars
uppehåller sig,

tillstånd till överföring ellerskjutvapen ammunition till ettav
land inom Europeiska unionen polismyndigheten i denprövasannat av

där sökanden folkbokförd sökandeneller, inte folkbok-är ärort om
förd i Sverige, i den där han bosatt eller uppehåller sig,ärort annars
eller, sökanden vapenhandlare, i den där driverhan sinär ortom
verksamhet,

10. utfärdande anteckning i eller återkallelse europeisktettav, av
skjutvapenpass polismyndigheten deni där sökandenprövas ärortav
folkbokförd eller, han inte folkbokförd i Sverige, deni därär ortom
han bosatt eller uppehåller sig.är annars
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6 § Ansökan tillstånd inneha skjutvapen skriftligen hosgörsattom
polismyndigheten. Ansökan skall innehålla uppgift sökandensom

och hemvist fabrikat,samt vapnets typ,personnummernanm, om
modell och kaliber.

visstAvser ansökan bestämt skall i ansökan dessutomett vapen,
överlåtarens eller upplåtarens eller organisa-anges nanm, person-

tionsnummer och hemvist tillverkningsnummer.samt vapnets
Avser ansökan saknar uppgift tillverkningsnum-ett vapen som om

uppgift tillåter identifieringskall Vid förvärvmer annan som anges.
från någon vapenhandlare, skall överlåtarensänav vapen annan en

för finnstillståndsbevis bifogas, beviset i behåll.vapnet om
ansökan skall antal och slag skjutvapen sökandenI anges av som

Ansökan skall vidare innehålla uppgift ändamåletredan innehar. om
vilka omständigheter sökanden vill åberopa till stödmed innehavet och

för sin ansökan inneha det.att

7 § Om tillstånd inneha skjutvapen meddelas någon skallatt som
sådant gäller tillståndet under förutsättningförvärva ett attvapen,

förvärvet inom månader från dagen för tillståndet eller dengörs sex
tid polismyndigheten bestämmer.längre som

skriftligen8 § Ansökan tillstånd inneha ammunition hosgörsattom
uppgiftpolismyndigheten. Ansökan skall innehålla sökandensom

ochoch hemvist det slag den mängdsamtnamn, personnummer om
Ansökan skallammunition sökanden önskar tillstånd inneha.attsom

uppgift ändamålet med innehavet och deinnehållaäven om om-
för sin innehaständigheter sökanden vill åberopa till stöd ansökan att

ammunitionen.

Ingår bland tillgångarna i dödsbo eller konkursbo9 § skjutvapen ett
skriftlig anmälan detta hosskall den har vård boet göra omsom om

dödsfallet beslutetinom månader från ellerpolismyndigheten tresenast
egendomsavträde.om

modell, kaliber ochskall innehålla uppgift fabrikat,Anmälan om
mängd därtillför varje och ochtillverkningsnummer art avvapen om

Är saknar uppgiftammunition. det frågahörande om vapen som om
uppgift tillåter identifieringtillverkningsnummer skall somannan

länmas.
skall vidare länmas uppgift har handI anmälan som omom vem

för boets räkning och hur det förvaras.vapnet om
skall inte gälla kol-Vad föreskrivits i första-tredje styckenasom

för målskjutning, eller har-luft- eller fjädervapen är avsettsyre-, som
effektdessa har sådan begränsad som angespunvapen, om vapen en

i kap. 41
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ammunitionskjutvapen ochInnehav2 kap. av

och ammunitioninnehav skjutvapenillstánd tillT av

med 12 kap. § d vapenla-sammanslutningar i enlighet 11 § De som
följande.tillstånd inneha skjutvapen00O0:00 får ärattgesgen

pistolskytteförbundet, SvenskaSvenskaFrivilliga skytterörelsen,
Sveriges militär-skidskytteförbundet,sportskytteförbundet, Svenska

jägareförbundet och Jägarnasmångkampsförbund, Svenskaochidrotts-
förbundtill något dessajägareriksförbund/Landsbygdens samt av

förbundmotsvarandeförening elleransluten krets, samt genomsom
sportskytteförbundet, ellerSvenskasamarbetsavtal anslutna tillär

frivillig försvarsverksamhet1994:524förordningeni an-om
lokalavdelningläns- elleri ellerorganisation inte 1given som avses

organisation.sådani
stycket tillståndi första 2sammanslutningInnan gessom avsesen

yttrandepolismyndigheten inhämtaskallskjutvapen,till innehav avav
skall lånasfrågadet inteFörsvarsmakten, är utvapen somomom

Försvarsmakten.överlåtaseller av

vapenlagenförsta stycketkap. 6§tillstånd enligt 1på2§ Krav
tillöverlämnats frånharinte skjutvapen00O0:00 gäller statensom
för-det militäratillhörellerstatliga tjänstemän personer som

de skyldigapolisväsendet,eller ärräddningstjänsten attsvaret, om
tjänsten,inneha förvapnet

frivilligförordningen 1994:542iorganisationer2. omsom anges
lokalavdelningar.deras läns- ochochförsvarsverksamhet

och före-anslutna förbundriksidrottsförbund och därtillSveriges
klubbardärtill anslutnabrukshundklubben ochSvenskaningar samt

eller signalvapen.innehavha tillstånd förbehöver inte start-av

föreskrifter sådantmeddelarnaturvårdsverk3 § Statens närmare om
ocksåfår00O0:00vapenlageni §2 kap. 5 samtavsesprov som

Polismyndighetensådantundantag från kravetmedge prov.
ochjägareförbundetSvenskaefter förslagprovledareförordnar av

naturvårdsverkriksförbund/Landsbygdens jägare. StatensJägarnas
gälla förskallfastställer den provet.taxa som

jaktändamål fårförskjutvapeninnehav flerTillstånd till än treav
särskilda skäl.föreliggermeddelas endast detom

påföreskrifter de kravmeddelarRikspolisstyrelsen närmare om
målskyttevapen.innehavtillstånd tillförgällerskjutskicklighet avsom

kalibermedenhandsvapen ängrövreinnehavTillstånd till ettav
fårhelautomatiskt skjutvapen,ellerför målskytte.225,6 ettmm

samrnanlutningimedlemvarit aktivdenmeddelas endast som av-som
Tillståndmånader.tolvi minst00O0:00vapenlageni kap. 4 §2ses
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till innehav skjutvapen för målskytte fårannat meddelas endast denav
varit aktiv medlem i sådan sammanslutning i minst månader.som sex

Tillstånd inneha skjutvapen fåratt tilläven sökande be-ges som
höver i sin tjänst eller förvapnet sin tjänst behöversom annat
skjutvapen tjånstevapenän för bibehålla eller utveckla sinatt skjut-

Ärskicklighet. det fråga utländsk säkerhetspersonal medföljerom som
vid statsbesök eller liknande eller för säkerhetsom ansvarar personers
vid internationell luftfart, skall samråd i ärendet ske med Utrikes-
departementet.

4§ Tillstånd inneha skjutvapenatt nedan angivna fårtyperav
meddelas endast för följande särskilda ändamål.

ÄndamålVapentyp

Enhandsvapen för jakt

a Enskottsvapen Omfattande grytjakt eller fäll-
fångst rovviltav

b Flerskottsvapen Yrkesmässigt bedriven jakt-
eller viltvård eller kvali-annat
ficerat behov

2. Vapen Rikspolissty- Avlivande fällfångat viltsom av av
relsen efter samråd med Sta-

naturvårdsverk klassifice-tens
salongsgevärras som

Injektionsvapen Jakt enligt tillstånd med-som
delas Statens naturvårdsverkav
eller veterinärarbete som avser
tamdjur, sökanden visar attom
han genomgått utbildning
enligt föreskrifter med-som
delas Statens jordbruksverk,av
såvitt jakt i samråd medavser
Statens naturvårdsverk

4. Eldrör eller pipa eller a Målskjutningannan
anordning möjliggör b Yrkesmässigt bedriven jakt-attsom
till skjutvapen används eller viltvårdett eller kvali-annat

ammunition än ficeratär behovvapnetannan
föravsett
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skydd för hälsa eller miljöTillLjuddämpare5.
vid jakt och målskjutning, om
det särskilt påkallat.är

föreskrifter vilka skjutva-Rikspolisstyrelsen meddelar5 § typer avom
ändamål.lämpade för olikaskall anses varapen som

skallluft-, fjäder- eller harpunvapen§ tillverkar kolsyre-,6 Den som
föreskrifterRikspolisstyrelsen. Närmareanmälan det tillgöra omom

innehålla meddelasden skallskall ske och vadanmälannär avom
Rikspolisstyrelsen.

sökandenskjutvapentillstånd beviljas inneha§ Om7 ettatt som avser
polismyndigheten i före-främmande land, fåriförvärva ettatt

förvärvet godkännsutfärda sådant intygfallkommande även att avom
det främmandekrävas myndigheterna imyndighet kansvensk som av

landet.
polismyndigheten godkännafall fårI ärattannat en person som

främmande land, detskjutvapen iSverige får förvärvabosatt i ett om
kan hanpersonliga förhållandentill sökandensmed hänsyn antas att

medförsådant godkännandemissbruka Ettinte kommer vapnet.att
inneha i Sverige.inte någon rätt vapnetatt

fårammunition§ Tillstånd inneha8 att ges
till sådanafråga ammunitionsamlar skjutvapen, idena omsom

tillstånd inneha,han har attvapen som
samlar ammunition,b den som

det finns särskilda skäl.andra fallc i om

meddelasammunition får inteinneha eller§ Tillstånd skjutvapen9 att
till innehavet.har samtycktunderårig förmyndarenden är attutansom

till dennai bilagankategori BTillstånd inneha skjutvapen i10 § att
meddelasfår intetill sådantförordning eller ammunition ett vapen

inteEuropeiska unionen,land inomnågon bosatt iär ett annat omsom
innehavet.samtyckt tilllandet harbehörig myndighet i deten

eller i bilagan tillkategori B Cinneha i A,Tillstånd skjutvapenatt
landbosatt idenna förordning får meddelas är ett annatperson somen

dennaEuropeiska unionen endastinom personom
tillföra6-9 §§enligt kap.beviljats tillstånd 4 övera vapnetatt

bosatt ellerlanddet ärpersonensom
endastinnehaavsiktoch motiverat sinb skriftligt intygat att vapnet

i Sverige.
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Bevis tillstånd till innehav skjutvapen och ammunition,om av m.m.

Över1l§ tillstånd inneha skjutvapen eller ammunition skallatt
polismyndigheten utfärda bevis tillståndet innehavsamt, om avser av

duplett beviset.vapen, en av
Om tillståndet bosatt iär land inomett annatavser en person som

Europeiska unionen skall polismyndigheten sända kopiaen av
tillståndsbeviset till Rikspolisstyrelsen. I förekommande fall skall
kopian omfatta sådanäven anteckning i 14 § andraen som avses
stycket. Rikspolisstyrelsen skall till det främmande landet vidarebe-
fordra de uppgifter krävs för kunna identifiera ochattsom vapnet
förvärvaren. Detta gäller dock endast skjutvapen hör till kategorisom
C i bilagan till denna förordning ammunition avsedd församt ärsom
sådana vapen.

12 § Bevis tillstånd inneha skjutvapen skall innehålla deattom
uppgifter tillståndshavaren och i 1 kap. 6 §vapnetom om som anges

tidsbegränsning eller villkor har meddelatssamt med stödom som av
vapenlagen 0OOO:OO.

Beviset skall vidare innehålla uppgift för vilket ändamål ägarenom
berättigad innehaär att vapnet.

13 § Bevis tillstånd inneha ammunition skall innehålla deattom
uppgifter tillståndshavaren i l kap. 8 § uppgiftom samtsom anges om
för vilket ändamål ammunitionen får innehas. I beviset skall detanges
slag och den mängd ammunition tillståndetsom avser.

14 § Den förvärvar skjutvapen med stöd innehavstillståndsom av som
inte visst bestämt skall inom månadett efteravser senastvapen en
förvärvet förete tillståndsbeviset hos polismyndigheten och lämna
uppgift överlåtarens eller upplåtarens ellerom namn, person-
organisationsnummer och hemvist tillverkningsnummer dessasamt om
uppgifter inte har lämnats tidigare. Avser förvärvet skjutvapenett som
saknar uppgift tillverkningsnummer, skall uppgiftom annan som

Ärtillåter identifiering det fråga förvärv skjutvapen frånanges. om av
någon vapenhandlare,än skall överlåtarens tillståndsbevisannan en
rörande bifogas, beviset finns i behåll.vapnet om

Polismyndigheten skall beviset anteckna tillverknings-vapnets
eller, det saknas, någon uppgift tillåternummer om annan som

identifiering.

15 § Den inte har förvärvat skjutvapen före utgången den tidsom av
i kap.1 7 § skallsägs inom månad därefter anmäla detta ochsom en

återlämna tillståndsbeviset till polismyndigheten.
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förändratsellerförkommitellertillståndsbevis förstörts16 § Har ett
efterpolismyndighetenfåranvändas,lämpligen kandet inteså att

duplettbevis.bevisutfärdaansökan nytt
på hederinnehållabehåll,finns ibeviset inteskall,Ansökan enom

beviset.förlustenförklaringavgivenoch samvete avom
bevisetdetellerskall dettatillbeviset rätta,Kommer nyasenare

polismyndigheten.tillåterlämnasgenast

europeisktutfärdaansökanefterskallPolismyndigheten ett17 §
innehai Sverigetillståndden har etttillskjutvapenpass attsom

skjutvapenpassetförordning.till dennai bilaganskjutvapen avsessom
polismyndig-återkallasfårgiltighetstid. Detbegränsadhaskall aven

det.skäl tillsärskildadet finnsheten, om
polis-in tillomedelbart lämnasskallskjutvapenpasseuropeisktEtt

deinneha någottillståndinnehavarensmyndigheten, att avom
innehavarenåterkallas,omfattasskjutvapen passet omavsom

åter-skjutvapenpassetellerdessanågotavhänder sig omvapenav
det makuleras. Iskallskall gälla,längre annatintekallas. Om passet

ändradedeianteckningpolismyndighetenskall göra passetfall omen
till innehavaren.detåterlämnaochförhållandena

meddelaseuropeiska skjutvapenpassetföreskrifter detYtterligare om
Rikspolisstyrelsen.av

tillståndsbevis,ochmedföra visaSkyldighet m.m.att upp

tillskjutvapenlämnainteupplåtare fårelleröverlåtare ettut18 § En
har fåttdenneförrän haninnehatillståndfåttden vapnetatt enavsom

tillståndsbeviset.duplett av

delobrukbareller på sättförsliten ettVid utbyte19 § annat avenav
förtillståndsbevisetvisa vapnetvapeninnehavarenskallskjutvapen

vapendelen.eller

skyldigskjutvapeninneha ärtillstånd atthar20 § Den attsom
ellersjälvhonommedförstillståndetmedföra bevis när vapnet avom
hansdet underinnehaförhonomlånat attvapnet avsomannanav

uppsikt.
för täv-eller årfråga jaktvapen avsettdetOm är somvapenom
medförai ställettillståndshavarenfårövningsskjutning,ellerlings-
i 2 kap.sammanslutningi sådanmedlemskortellerjaktkort avsessom

inomanteckning tjänstemanmed0000:O0 försettvapenlagen4 § av
gällandeförtrovärdigatvåeller vapnetpolisväsendet attpersonerav

tillståndsbevis har företetts.
. förstaifallilånat skjutvapen änmedförDen annat avsessomsom
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stycket skyldig medföraär sådant intyg eller bevis enligtatt som
5 kap. skalll § överlämnas till honom. Han skall medföra bevisäven

tillstånd innehaeget attom typ.vapen av samma

21 § Den fört in skjutvapen till Sverige med stödettsom av
kap.4 3 skall§ under vistelsen Sverige med medföra tillståndvapnet

från behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge dären att
inneha I stället för tillstånd från myndighetvapnet. i Danmarkett en
eller Finland får medföras europeiskt skjutvapenpass meddelatsett som
i något dessa länder och i vilket inskrivet.ärvapnetav

Den fört in skjutvapen till Sverige med stöd tillståndettsom ettav
skrivits in i europeiskt skjutvapenpass skall medföraettsom passet

under vistelsen i Sverige med vapnet.

3 kap. Handel med skjutvapen m.m.

Handel med skjutvapen

1 § Ansökan tillstånd driva handel med skjutvapen skrift-att görsom
ligen hos polismyndigheten. Ansökan skall innehålla uppgift om
sökandens hemvist och uppskattad omfatt-namn, personnummer, om
ning rörelsen, lagerhållningens storlek, lokalerna där verksamhetenav
skall bedrivas vilka omständigheter sökanden vill åberopa församt
utredning sina kunskaper driva handel med skjutvapen.attav

Meddelas tillstånd skall bevis detta utfärdas. I beviset skallom
det antal och slag skjutvapen får innehas på gånganges av som en

den plats där rörelsen får bedrivas.samt

2 § Ansökan godkännande föreståndare eller förersättareom som som
sådan eller godkännande i vapenhandlares ställeom av person som
skall vid provskjutning,närvara skriftligen hos polismyndigheten.görs
Ansökan skall innehålla uppgift sökandensom namn, personnummer
och hemvist vilka omständigheter sökanden vill åberopa församt
utredning sina kunskaper.av

Över godkännande i första stycket skall polismyndighetensom avses
utfärda bevis.

3§ Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifternärmare krav påom
kunskap för tillstånd driva handel med skjutvapen.att

4§ Handelsrörelse får inte påbörjas förrän polismyndigheten har
godkänt lokaler och andra anordnade förärutrymmen som vapnens
förvaring.
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5 § Vid förfall för tillståndshavaren eller föreståndaren får handels-
rörelsen förestås polismyndigheten godkänd Vidersättare.enav av
provskjutning får i vapenhandlares ställe någon polismyn-annan av
digheten godkänd närvara.person

6 § En handlare skyldig föra särskild inköpsförteckningär överatt en
förvärvade skjutvapen särskild försäljningsförteckningoch överen
försålda skjutvapen.

Inköpsförteckning och försäljningsförteckning bilagor skallsamt
förvaras under år fråntio den dag sista anteckningen gjordes. Läggs
rörelsen skall förteckningarna och överlämnasbilagorna tillner,
polismyndigheten.

vilka uppgifter införas i inköpsförteck-Föreskrifter skallom som
försäljningsförteckning, förteckningarna förasning och hur skall och

fogas för-vilka handlingar skall bilagor till sådanaom som som
teckningar meddelas Rikspolisstyrelsen.av

§ handlare i särskilt fall förvärva skjutvapen7 En önskarsom av
någon berättigad tillverka eller driva handelden ärän attannan som

skall kontrollera överlåtaren har tillstånd innehamed skjutvapen att att
inomHandlaren skall månad från förvärvet skriftligenvapnet. en

detta hos polismyndigheten i där överlåtarenanmäla den ärort
folkbokfördfolkbokförd eller, denne inte i Sverige, i denär ortom

där bosatt eller uppehåller sig. samband med sådanhan Iär annars
skall överlåtarens tillståndsbevis in till polismyndigheten,anmälan ges

det finns i behåll.om
meddelar föreskrifter innehållet sådanRikspolisstyrelsen iom

anmälan.

8§ skjutvapen innehasPolismyndigheten skall till att som avse
handlare förvaras på föreskrivet Polismyndigheten skall minstsätt. en

inköpsförteckningar ochgång årligen låta granska handlarens
försäljningsförteckningar bilagor anledning finns tillmed närsamt,
det, hans lager skjutvapen.av

Handlare skyldiga hålla och försäljningsförteckningar-inköps-är att
med bilagor tillgängliga för polisman lämna dennesamt attna av

upplysningar inköpta och sålda och befintligtbegärda om vapen om
förvapenlager liksom andra förhållanden, betydelse denärom som av

tillsyn polismyndighet skall utöva.som

skjutvapenReparation, och skrotningöversyn av

9 § Ansökan tillstånd enligt kap. 3 § vapenlagen O000:O03 attom
ändring eller skrotningskjutvapen för reparation, översyn,ta emot
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skriftligengörs hos polismyndigheten.
Ansökan skall innehålla uppgift sökandensom nanm, personnummer

och hemvist vilkasamt ansökanvapentyper och hurom avser
skjutvapen bli förvarade.mottagna Sökanden skall vidareavses uppge

vilka omständigheter han vill åberopa för utredning sina kunskaper.av
Över tillståndet skall polismyndigheten utfärda bevis. Beviset skall

innehålla uppgift vilka godkännandetvapentyperom samtavser om
villkor meddelats med stöd vapenlagen 0OOO:O0.som av

10 § Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifternärmare krav påom
kunskap för tillstånd i näringsverksamhetatt skjutvapen förta emot
reparation, översyn, ändring eller skrotning.

11 § Den skjutvapen förtar reparation,emot översyn, ändringsom
eller skrotning skyldigär föra anteckningar iatt särskilden repara-
tionsförteckning eller skrotningsförteckning över mottagna vapen.

Föreskrifter vilka uppgifter skall införas i förteckningarnaom som
och hur förteckningarna skall föras meddelas Rikspolisstyrelsen.av

Den tagit skjutvapen för reparation,emot översyn, ändringsom
eller skrotning skyldigär hålla förteckningarna tillgängligaatt för
polisman lämna denne begärda upplysningarsamt mottagnaom vapen.

Reparationsförteckning och skrotningsförteckning bilagor skallsamt
förvaras under tio år från den dag sista anteckningen gjordes.

12 § Vid reparation skjutvapen får, särskiltett tillstånd,utanav en
försliten eller på oanvändbarsätt vapendel bytasannat ut mot en ny
likadan.

Den har särskilt tillstånd inneha slutstycken, ljuddämpare,attsom
eldrör, pipor, lådor ellerstommar, eller armborststommartrummor
med avfyrningsanordningar får tillstånd byta sådan delutan ut moten

likadan, den utbytta delen lärrmas för skrotningen och bytetny om
anmäls till polismyndigheten.genast Den anmälangör skallsom

bifoga tillståndsbeviset intyg frånsamt ett vapendelenmottagaren att
har tagits för skrotning.emot

13 § Den lämnar skjutvapen för skrotning skallett inomsom senast
månad anmäla detta till polismyndigheten. Denen anmälangörsom

skall bifoga tillståndsbeviset intyg frånsamt ett mottagaren att vapnet
tagits för skrotning.emot

Intyg skrotats skall lämnasatt till polismyndighetenvapnetom av
den skrotat vapnet.som

14 § Anmälan i 3 kap. 12 och 13 §§ i denna förordningsom avses
skall tillgöras polismyndigheten i den där vapeninnehavetort är
registrerat.
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ochskjutvapenöverföringInförsel och4 kap. av
ammunition

skjutvapenInförsel m.m.av

ammunitionellerskjutvapeninförseltillstånd tillfråga1 § I avom
tilltillståndföreskrivetdelar vadtillämpliga ärigäller omsom

ellertillståndetammunition. Avserochskjutvapeninnehav vapenav
här ieller tävlingvid jaktanvändastillfälligt skallammunition som

i kap.2demförutsättningarfår delandet, motsvarar angessomsom
visasförordningdennakap. 3-4O0O0:00 och 2vapenlagen§5

eller tävlingen.jaktenanordnarfrån denintyg somgenom

för dettid ochbegränsadedenunderInförseltillstånd rätt2 § attger
och denskjutvapeninneha deSverigetillståndet iiändamål angessom

gällerTillståndettillståndet.med stödhitförtsammunition avsom
förs in inomammunitionenochförutsättningunder att sexvapnen

polismyn-tidlängreeller denför tillståndetfrån dagenmånader som
digheten bestämmer.

särskiltSverigetillföras inammunition fåreller utanSkjutvapen3 §
fall:följandetillstånd i

ammunitionoch dende skjutvapenfår föra inEnskildaa personer
gällerpersonligt bruk. Dettainneha förharSverigede i rätt attsom

innehatillståndmeddelaskanorganisationer attsådanaockså som
skjutvapen.

behörigfråntillståndharEnskilda permanentb sompersoner
attudär jakt- ellerinnehaFinland eller NorgeDanmark,myndighet i

medmedföra dessafårbruk,förtävlingsskjutvapen eget vapen
vid jaktanvändningtillfälligförSverigeammunition tilltillhörande

fallsådantfår iammunitionenochi Sverige. Vapnen etttävlingeller
innehasinförandetfördagenfrån utanmånaderhögstunder tre

egendomen.inhar förtSverige dentillstånd i somav

eller ipå tullagerförvarasfår inteammunitionochSkjutvapen4 §
hardenEndastlänsstyrelsen.medgivandefriharrm somutan av

iochhandammunition fårellerskjutvapenföra intillstånd ta omatt
tullagenstycket§ förstaenligt 7egendomsådanförfogaövrigt över

förtullats.haregendomen15501994: attutan
för-ochförvaring1973:980gäller lagenövrigt transport,I om

införselregleradestöring m.m.varor,av

vidmedförsskjutvapeninförselTillstånd till5 § enresa avsomav
förbeviljasfårunionenEuropeiskaland inomibosatt enettperson

omfattaskall rättochår atthögstundereller flera ett ansesresor
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inneha i Sverige under denna tid. Ett beslutvapnet sådant tillståndom
skall skrivas in i tillståndshavarens europeiska skjutvapenpass.

Ett tillstånd enligt första stycket skall även omfatta tillrättanses
införsel ammunition avsedd förär och innehavarenav vapnetsom som
kan behöva under vistelsen i Sverige.antas

Överföring skjutvapenav m.m.

6§ Tillstånd krävs för föra skjutvapenöver omfattasatt som av
bilagan till denna förordning från Sverige till land inomett annat
Europeiska unionen.

Ansökan tillstånd till överföring skall hos polismyndig-görasom
heten. Den skall skriftligengöras på formulär fastställssom av
Rikspolisstyrelsen och innehålla de uppgifter på detta.som anges

Om tillstånd till införsel krävs i det land dit skallvapnetav vapnet
föras skall sådantöver, tillstånd bifogas ansökan.ett

7 § Vid prövning ansökan enligt 6 § skall polismyndighetenav en
kontrollera det finns nödvändigt tillstånd till införselatt ett vapnetav

överföringen uppfyller godtagbarasamt att krav säkerhet.
Beviljas tillstånd till överföring skall i förekommande fall införsel-

tillstånd från mottagarlandet bifogas beslutet. En kopia beslutetav
skall omedelbart sändas till Rikspolisstyrelsen.

Rikspolisstyrelsen skall vid tidpunkten för överföringensenast
vidarebefordra uppgifterna i beslutet till behörig myndighet i deten
land dit skall föras och i förekommande fallvapnet i transiterings-
länderna.

8 § kopiaEn beslut enligt 7 § skall medföljaett till dessav vapnet
destinationsort. Det skall på begäran visas för myndigheterna i deupp
länder berörs överföringen.som av

9 § Den har tillstånd driva handel med skjutvapen får beviljasattsom
generellt tillstånd föra sådanaöver omfattasatt vapen som av
handelstillståndet från Sverige till vapenhandlare bosatt iär etten som

land inom Europeiska unionen.annat Ett sådant tillstånd får beviljas
för tid högst år gången.treen av

Vid överföring skjutvapen med stöd tillstånd enligt förstaav av
stycket skall avsändaren vid tidpunkten för överföringen lämnasenast
upplysningar till Rikspolisstyrelsen om

a och adress den säljer eller överlåter skjutvapnetnamn som
och på den köper eller förvärvar det eller i förekommande fallsom
ägaren,

b den adress skjutvapnet skall till.transporterassom



Fömzttningsförslag 511998:44SOU

skallantalet skjutvapenc transporteras.som
identifiering skjutvapnet.uppgifter möjliggörd avsom

vidarebefordra uppgifterna tillRikspolisstyrelsen skall omedelbart
falloch i förekommande imyndighet i destinationslandetbehörigen

transiteringsländema.

tillammunition från SverigeTillstånd krävs för föra10 § över ettatt
ekonomiska samarbetsornrådet. FörEuropeiskaland inom ettannat

motsvarandei 6-9 §§ påbestämmelsernasådant tillstånd tillämpas
sätt.

ifår skjutvapentillstånd enligt 6-911 § Utan ett avsessom
från Sverige tillmedföras viddenna förordningbilagan till en resa

beviljatsendast tillståndEuropeiska unionenland inomnågot annat om
de berörda länderna. Ettmyndighet ochbehörig i vart ett avenav

under högst år ocheller fleratillstånd kansådant ettresoravse en
dockTillstånd behövereuropeiskt skjutvapenpass.skall föras in i ett

införselland tillåterin fråninte begäras vapnet utanett avsom
europeiskagäller för Detde förutsättningartillstånd under resan.som

visasmedföras på och på begäranskall alltidskjutvapenpasset resan
i respektive land.myndigheternaför de behörigaupp

fårenligt första stycketvidmedför skjutvapenDen ett resaensom
förammunition tillmedföratillståndsärskilt även vapnetutan

personligt bruk.

fjäder- eller harpun-inför kolsyre-, luft-,Sverige12 § tillDen som
Rikspolisstyrelsen. Närmareanmälan det tillskall göra omvapen

skall innehållaoch vad denanmälan skall skeföreskrifter när omom
Rikspolisstyrelsen.meddelas av

vapenlagenkap.bestämmelserna i 5med stöd13 § Den som av
fast bosatt itill någonO0O0:0O lånar skjutvapen är statettut ensom

1978den 28 junikonventionentillträtt den europeiskahar omsom
skjutva-införskaffande och innehavenskildakontroll avav personers
anmälaskall omedelbartvapenkonventionen,europeiskadenpen

innehas ochskallintetill polismyndigheten,utlåningen vapnetom
Sverige.låntagaren endast inomanvändas av

fördenocksåsådan anmälan skallEn göras attavserav som
hartillSverigebruk föra skjutvapenpersonligt statut somenur

i denvistelsenvapenkonventionen,den europeiskatillträtt om
skallmånader. Anmälanfrämmande skall görasän trestaten vara mer

före utförseln.
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Till den europeiska vapenkonventionen förutomär, Sverige,
följande anslutna: Cypern,stater Damnark med undantag Färöarnaav
och Grönland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal
och Tyskland.

14 § Föreskrifterna amnälningsskyldighet i 13 § gäller inteom
långa skjutvapen med slätborrade pipor, bara skott kanettom

avskjutas från varje pipa omladdning,utan
2. kolsyre-, luft-, fjäder- och harpunvapen,
3. varaktigt obrukbara i brukbart skick skulle räknasvapen, som

skjutvapen,som
4. särskilda anordningar detgör möjligt användasom att annan

ammunition till skjutvapen detänett för.är avsett

15 § Anmälan i 13 § skall tillgöras polismyndighetensom i denavses
där anmälaren folkbokfördort är eller, han inte folkbokfördär iom

Sverige, i den där han bosattär ellerort uppehåller sig.annars
Anmälan skall innehålla uppgift och hemortom namn samt nummer

på eller identitetskort i fråga denpass skall innehaom person som
skjutvapnet. Dessutom skall uppgifter lämnas i de hän-vapnetom
seenden i 1 kap. 6 § denna förordning.som anges

Polismyndigheten skall vidarebefordra anmälan till Rikspolisstyrel-
sänder underrättelse till behörig myndighet isen, som den främmande

staten.

5 kap. Utlåning skjutvapenav

1 § Vid utlåning skjutvapen skall intyg lånet överlämnas tillav om
låntagaren, inte innehas uteslutande ivapnet upplåtarensom närvaro.

Vid utlåning från enskild vapeninnehavare till medlem hansav
familj eller hushåll eller, beträffande till anställd i och förgasvapen,
dennes tjänst får vapeninnehavarens tillstánds- eller deklarationsbevis
överlämnas i stället för låneintyg.

2 § Låneintyg skall innehålla uppgift låntagarensom nanm, person-
och hemvist och tid och ändamål för utlåningen.nummer om

Om upplåtaren enskildär vapeninnehavare, skall intyget tecknas på
kopia hans tillstånds- eller deklarationsbevis. Annat låneintygav skall
innehålla uppgift skjutvapnets fabrikat, modell, kaliber ochom
tillverkningsnummer.

3 § En anmälan enligt kap.5 2 § andra stycket vapenlagen 00O0:0O
skall skriftligen in till den polismyndighet registreratges som
vapeninnehavet. Anmälan skall innehålla uppgifter långivarens ochom
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polismyndighetdenuppgiftlåntagarens somsamt ompersonnummer
skallAnmälanskjutvapen.innehatillståndlåntagarenmeddelat att

skerutlåningvilketförändamåldet samtuppgiftinnehållaockså om
utlåningentidvilkenunder avses vara.

kap.enligt 5anmälanocksågällerstycketförstaiVad sagtssom
0O0O:00.vapenlagenstycketandra§8

ammunitionochskjutvapenFörvaring6 kap. av

ochskjutvapenhurföreskriftermeddelarRikspolisstyrelsenl § om
och26 kap.ibestämmelsernahandhas förskallammunition att

uppfyllda.skallOOOO:OOvapenlagen§§4 vara
vapenhand-föreskriftersärskildameddelarRikspolisstyrelsen om

tillståndspliktigaförvaringsammanslutningarsochlares, avmuseets
frågaammunition. Iförvaringsammanslutningarsskjutvapen avsamt
finnsexplosivatillräknasammunitionförvaring varorsomavom

explosivaochbrandfarliga1988:868i lagenbestämmelser även om
lagen.stödmedmeddelatsföreskrifteroch i avsomvaror

hos görsskjutvapenförvaratillståndAnsökan2§ att annanom
polismyndigheten.hosskriftligen

sökandensuppgiftinnehållaskall personnummerAnsökan nanm,om
kaliber.modell ochfabrikat,varjehemvist typ,och samt vapensom

uppgiftinnehållaockså mottagarensskall nanm,Ansökan om
vapeninnehav.denneshemvistoch samt egnaompersonnummer

förskälenredogörelse förinnehålla närmareansökanskallVidare en
erbjudadenneförmöjlighetenoch att enförvaring hos mottagaren

förvaring.säker
hosförvaringtilltillståndmeddelafårPolismyndigheten annan

detta.medgettipolismyndigheten ortendast mottagarensom

vapenlagenstycketandra§56 kap.iinspektionSådan3 § avsessom
föregod tidilämnasunderrättelseföregåsskall000O:O0 somenav

förrättningen.
tillharinspektion rättsådanutförtförordnandeefterDen som

medel.allmännaersättning av

Ãterkallelse tillstånd7 kap. m.m.av

§kap. 7i 7anmälanföreskrifter vapen-§1 Närmare avsessomom
Socialstyrelsen.meddelasO000:O0lagen av

ellerdödsboingår i ettammunitioneller ettskjutvapen2§ Om
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konkursbo, får polismyndigheten besluta egendomen tills vidareatt
skall förvaras myndigheten eller någon myndighetenav annan som
anvisar, det finns särskildnär anledning till det. Den handtarsom om
boet i så fall skyldigär efter polismyndighetens beslut lämnaatt över

och ammunitionen till den skall förvara egendomen.vapnen som

8 kap. Inlösen skjutvapen och ammunitionav

l § Länsstyrelsen skall eller flera värderingsmän skallutse en som
biträda polismyndigheten vid värdering skjutvapen och ammunitionav

skall lösas in. Till värderingsman bör den har godsom utses som
kännedom skjutvapens och ammunitions marknadsvärde ochom
vapenhandlares pris vid inköp begagnade skjutvapen.av

Värderingsman berättigad tillär ersättning allmänna medel förav
sitt uppdrag.

Polismyndigheten bör med till denägaren egendom skallsom
inlösas söka komma detöverens värde efter vilket inlösen skallom
ske.

2 § Skjutvapen och ammunition tillfallit skall försäljas.statensom
Innan försäljning sker skall Statens kriminaltekniska laboratorium

överlämnaserbjudas få egendomen. egendomen till försäljning,att
skall Statens försvarshistoriska först erbjudas få köpa den.attmuseer

9 kap. Ansvarsbestälnmelser

l § Till böter döms den bryter 2 kap. 6 16 § tredje stycketmotsom
eller 18 3 kap. 4 6 § första och andra stycket, 7 § första stycket,
8 § andra stycket, 11 § eller 13 12 kap. l eller underlåtersom

anmälan enligtgöra 4 kap. 12att

2 § Till penningböter döms den bryter l kap. 9 2 kap.motsom
första14 § stycket, 15 16 § tredje stycket, 20 § eller 21 eller
lånar skjutvapen följa vad föreskrivitsut i kap.5utan attsom som

1-3 §§.

3 § Den har med medföra skjutvapen kunnaertappats attsom utan att
visa i 2 kap. 20 och föreskriven21 handling fri frånärupp ansvar,

han inom vecka därefter hos polismyndighet styrker han vidom atten
tiden för förseelsen hade inneharätt och omständigheternaatt vapnet

vid handen förseelsen haft sin grund i tillfälligt förbiseende.attger
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Överklagande10 kap. m.m.

förordning får överklagas1 § polismyndighets beslut enligt dennaEn
Prövningstillståndhos allmän förvaltningsdomstol. krävs vid över-

klagande till kammarrätten.

beslut enligt denna för-§ polismyndighets eller domstols2 En en
omedelbart, förordnas.ordning skall gälla inte annatom

Avgifter11 kap.

enligt denna förordning i de§ Avgift för prövning ansökanl tas ut av
framgår andra stycket.fall som av

ansökningsavgiftens storlek gäller bestämmelserna iFör m.m.
varvid följande avgiftsklas-§§ avgiftsförordningen 1992:191,9-14

tillämpas:ser

Ärendeslag Avgiftsklass

kap. 6Tillstånd inneha skjutvapen 1 §att
tillstånd söksförsta för vilketvapnet

ytterligarevarje vapen
inneha skjutvapentillståndFörnyat att
ammunition 8Tillstånd inneha 1 kap. §att

skjutvapen ellerTillstånd till införsel av
§ 2ammunition 4 kap. 1

skjutvapen ellerTillstånd till överföring av
6-10 §§ammunition till land 4 kap. 1ett annat

skjutvapenpass 2Utfärdande europeisktettav
Förnyande eller införande ytterligareav av

1skjutvapen i europeiskt skjutvapenpassett
Tillstånd driva handel med skjutvapenatt

53 kap. 1 §
handel medGodkännande föreståndare förav

skjutvapen, för denne ellerersättare person
vidi vapenhandlares ställe skall närvarasom

2kap.provskjutning 3 2 §
Tillstånd skjutvapen föratt ta emot repa-
ration, ändring eller skrotningöversyn,

5kap. 9 §3
överlänmandeAnmälan utlåning ellerom

skjutvapen kap. 3 §5av
6 kap. 2 § 2Tillstånd till förvaring hos annan
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2 § Avgift för utlämnande duplettbevistas ut enligt 2 kap. 16av
I fråga avgiftens storlek gäller bestämmelsernaom im.m.

20-24 §§ avgiftsförordningen 1992:191, varvid avgiftsklass A
tillämpas.

12 kap. Särskilda bestämmelser

l § Styrelse för sammanslutning och föreståndare för ellermuseum
bevakningsföretag skall kontrollutöva över sammanslutningens
respektive eller bevakningsföretagetsmuseets innehav skjutvapenav
och ammunition och dessaöver förvaras riktigt.att

2 § Polismyndigheten skall underrätta Skattemyndigheten vilkaom
förekommer i vapenregister. När sådanpersoner ändrarsom en person

får ändrad folkbokföring eller avregistreras från folkbokföring-nanm,
skall Skattemyndigheten lämna uppgift detta tillen, polismyndig-om

heten i den där folkbokförd.ort ärpersonen

3§ Har domstol funnit någon skyldig till brott vapenlagenmot
0OO0:O0 eller denna förordning eller till brott vid vilketannat
skjutvapen eller haranvänts högre avgjort målrätt vari sådan dom
meddelats, skall kopia domen eller beslutet dag sändas tillav samma
polismyndigheten i den dömdes folkbokföringsort. frågaI denom som
driver handel med skjutvapen eller ammunition, i näringsverksamhet

skjutvapen förtar reparation,emot översyn, ändring eller skrotning,
ingår i styrelse för sammanslutning i 2 kap. 4 § vapenlagensom avses
0OO0:O0 eller företräder huvudman för skall underrättelsemuseum

sändasäven till polismyndigheten i den där rörelsen bedrivs,ort
styrelsen har sitt ellersäte beläget.ärmuseet

Samma underrättelseskyldighet gäller domstolnär har lämnat
yrkande förverkande enligt vapenlagen helt eller delvis bifall.om utan

4 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten vapenlagenav
0OO0:O0 och för verkställigheten denna förordning meddelasav av
Rikspolisstyrelsen, meddelaräven föreskrifter registerföringensom om
hos polismyndigheterna.
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Bilaga

vapenförordningenibestämmelservissatillämpningenFör av
enligtkategorieriammunition inochskjutvapendelas00OO:O0

följande.

Kategori A

startlavetter.missiler ochmilitäraExplosiva
skjutvapen.Automatiska2.

föremål.andramaskeradeSkjutvapen som
projektiler,kroppsskyddspenetrerandemedAmmunition4. ex-

ammunition.sådanförprojektilerbrandprojektiler ochellerplosions-
projektiler ochutvidgandemedrevolverammunitionPistol- och

skallfall då deför deundantagmedammunition,sådanprojektiler för
målskjutningellerför jaktavseddasådanaanvändas till somvapen

dem.brukamed rättinnehas attpersonerav

Kategori B

repeterande kortaellerHalvautomatiska vapen.
centralantändning.medenkelskottmed2. Korta vapen

totalakantantändning,medenkelskottmedKorta varsvapen
28mindrelängd änär cm.

patronlägeochmagasinlånga skjutvapen,Halvautomatiska4. vars
skott.innehållakan äntillsammans tremer

och patronlägemagasinskjutvapen,långaHalvautomatiska5. vars
laddnings-och därskottinnehålla äninte kantillsammans tremer

hjälpmeduteslutetdet inteellerbort är vapnetkan attmekanismen tas
ochmagasinsådantomändras sättverktyg kanvanliga attav

skott.innehålla äntillsammans kanpatronläge tremer
slät-medlånga skjutvapenhalvautomatiskaochRepeterande6.

längd.60överstigerinteloppborrade cmsom
medliknarbrukför civiltHalvautomatiska skjutvapen7. vapensom

mekanism.automatisk

Kategori C

istårdeandraskjutvapen än upptagnaRepeterande långa som
punktkategori B

enkelskott.förräfflade loppmedskjutvapenLånga2.
kategoriomfattasinteskjutvapenHalvautomatiska långa avsom

punkt 4-7.B
längdtotalakantantändningmedenkelskottför4. Korta varsvapen

28mindreinte änär cm.
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Kategori D

Enkelskotts långa skjutvapen med slätborrade lopp.

Vapendelar

Slutstycket, patronläget och pipan till skjutvapen tillhörett som
delar kategori det skjutvapen deseparata eller tänktaär ärsamma som
monterade på.att vara

Undantag

Ovan angivna kategorier skall inte omfatta föremål medstämmersom
beskrivningen i dessa men som

hara gjorts varaktigt obrukbara tillämpning teknisktettgenom av
förfarande har godkänts polismyndigheten,som av

b gjorda för larm,är signalering, livräddning, djurslakt eller
harpunñske eller för industriellt eller tekniskt bruk, förutsatt deatt
bara kan användas i sådant syfte,ett

betraktasc antika eller reproduktioner sådana,som vapen av om
dessa inte har inkluderats i de föregående kategorierna.

Definitioner

dennaI bilaga med:avses
a Korta skjutvapen med pipa inteett överstigervapen: en som

30 eller totala längd inte överstiger 60cm vars cm.
b Långa alla skjutvapen inte kortaärvapen: som vapen.
c Automatvapen: skjutvapen laddarett automatiskt varjesom om

gång skott avfyras och kan avfyraett skott medän ettsom ettmer
tryck på avtryckaren.

d Halvautomatiskt skjutvapen: skjutvapen laddarett som om
automatiskt varje gång skott avfyras och bara kan avfyraett ettsom
skott med tryck på avtryckaren.ett

e Repeterande skjutvapen: skjutvapen efter skott harett att ettsom
avfyrats laddasär från magasinavsett elleratt cylinder medettom
hjälp manuellt tillvägagångssätt.ettav

f Skjutvapen för enkelskott: skjutvapen magasin laddasett utan som
för varje skott manuellt in skottatt sätter i patronlägetgenom ettman
eller i laddningsutrymme där pipan bryts.ett

g Ammunition med kroppsskyddspenetrerande kulor: ammunition
för militärt bruk där kulan förseddär med mantel och har massiven
hård kärna.

h Ammunition med explosiva projektiler: ammunition för militärt
bruk där projektilen innehåller laddning exploderar dennären som
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något.stöter emot
i Ammunition med brandprojektiler: ammunition för militärt bruk

projektilen innehållerdär kemisk blandning börjar brinna vidsomen
kontakt med luften eller vid anslaget.

Övergångsbestämmelser

förordning kraft denDenna träder i
förordningen upphävs vapenförordningenGenom 1996:70

Innehar någon sedan tiden före den januari 1992 luft- eller1 ett
ñädervapen enligt då gällande föreskrifter fick innehas utansom

får inneha det tillstånd fortsättningsvis.tillstånd, han ävenutan
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Inledningl

uppdragUtredningens1.1

skallutredningenframgår görabilagadirektiven,Av att ense
påinriktningmedvapenlagstiftningengenomgripande attöversyn av

utvärderingutredningenDärvid skall göravåldsbrott.förebygga en
1987 årsförslagföretogsvapenlagenändringar idedels avsomav

beträffandeförbud1988:254dels lagenvapenutredning, omav
radutredningenskallföremål. Vidarefarligaandraknivar och en

tillräckligområden ipå dessalagstiftningenpunkterolika överväga om
föremålvapenliknandeellerförebyggaägnadgrad attär att vapen

det behövsområden därPå devid våldsbrott.användningtillkommer
områdenVilkalagändringar.förslag tillframläggautredningenskall

uppmärksammaskallsärskiltutredningenlagstiftningeninom som
fi.sidnr 10direktivetsbilaga 1direktiven,framgår närmare av

bedrivande1.2 Arbetets

utvärderingfrågansigförturskulle medUtredningen ta avenoman
andra farligaochknivarbeträffandeförbud1988:254lagen om

skjutvapenmedföraförbudutformningenföremål mot attettsamt av
delbetänkande iutredningenlämnadedeldennaplats. I ettpå allmän

1996:50.SOUplatsallmänFörbud1996,april mot m.m.,vapen
femsammanträden varavhaft femtonharUtredningen samman-

delbetänkandet.medunder arbetetträden
till samtligariktadesEnkätengenomförts.enkäter harTvå en-som

vapenärendenhandläggerpolismyndigheterlandetsinomheter som
behandlade iochomfattande settmycket storthundrataldrygt ett var

Ivapenlagstiftningen.tillämpningenrörandefrågorsamtliga av
legatsedanuppgifter instatistiskasamladesenkätensamband med som

samtligafrånerhöllUtredningenbetänkandet.förgrundtill svar
utredarepolisenstillriktadesEnkätenregisterenheter. avsom

kundehursynpunkterfannsdetfråganställdevåldsbrott manom
Utredningenvåldsbrott.förebyggaförvapenlagstiftningenförbättra att

ochsynpunkterförhållandevisflesta län,från deerhöll mensvar
förslag.

i övrigtkontakterochsammanträffandenhaft fleraharUtredningen
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med Rikspolisstyrelsens Utredningen har ocksåvapenexperter. träffat
för Rikspolisstyrelsenrepresentanter angående frågan inrättandeom

särskild företrädare för denav en arbetsgruppsamtvapengrupp som
arbetar med översyn säkerheten vid skyddsvärdaen av extremt

i sambandtransporter med Försvarsmaktens och försvarsindustrins
hantering och ammunition. Vidare har utredningenav vapen samman-
träffat med företrädare för rikskriminalens underrättelsetjänst, varifrån
också statistiska uppgifter inhämtats. Sekreteraren har härutöver
deltagit vid två utbildningskonferenser, anordnade för vapenhand-
läggare vid olika tillständsmyndigheter, besökt flera polisenssamt av
tillståndsenheter, bl.a. för inblick enheternasatt arbeteen samt att
samla in statistiska uppgifter legat till grund för betänkandet.som

Sekreteraren har sammanträffat med Försvarsmaktens juridiska
avdelning, främst för diskutera Försvarsmaktensatt på det civilasyn
bruket helautomatiska skjutvapen. Vidare har det förekommitav
kontakter med bl.a. Generaltullstyrelsen, Inspektionen för strategiska
produkter och Statens naturvårdsverk.

Utredningen har gjort studiebesök hos Statens kriminaltekniska
laboratorium och har också gjort studiebesök såväl civila som
militära skjutbanor, vilket bl.a. inkluderat praktiska skytteövningar.

Utredningen har besökt Göteborgs, Helsingborgs, Stockholms och
Umeå tingsrätter Hovrätten för Västra Sverigesamt för samla inatt
material till utvärderingen den straffskärpning infördes årav som
1993.

Utredningen har vid två tillfällen träffat den norska vapenutred-
ningen. Vidare har sekreteraren deltagit i internationell konferensen
för polischefer i Stavanger, där frågan vapenkontroll behandlades.om

Slutligen har utredningen träffat företrädare för Frivilliga skytterör-
elsen, Svenska pistolskytteförbundet, Svenska sportskytteförbundet,
Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund/Landsbygdens jägare,
Sveriges vapenhandlareförening, Skytterörelsens ungdomsorganisa-
tion, Sveriges förbund för praktiskt skytte, Sveriges vapenägares
förbund och Sveriges vapenhandlares riksförbund. Utöver samman-
träffandena har det förekommit åtskilliga kontakter dessamed och
andra sammanslutningar, på såväl central lokal nivå. Mångasom
privatpersoner har också varit i kontakt med utredningen och har
inkommit med skrivelser.

1.3 Generella direktiv

För samtliga kommittéer och särskilda utredare gäller vissaatt
generella direktiv skall beaktas. Dessa direktiv redovisaär att
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, offentligaprövaatt
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åtaganden dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konse-att
för brottslig-kvenser dir. 1994:124 redovisa konsekvensersamt att

och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.heten
sistnämnda direktivet ligger inom för vårt arbete och harDet ramen

Övriga ocksåbeaktats i våra överväganden. direktiv haröverlag
dock sådant utredningenbeaktats. Utredningsuppdragets karaktär är att

skäl några särskilda överväganden i dessa hän-inte funnit göraatt
seenden.

Bakgrund1 .4

trädde kraft den april 1996.gällande vapenlagen l996:67 i 1Den nu
enskildas, organisationers ochinnehåller bestämmelserDen om

ammuni-m.fl. befattning med civila skjutvapen ochvapenhandlares
skjutvapen. komplette-inte tillämplig Lagention. Lagen är statens

vapenförordningen 1996:70 Rikspolisstyrelsensmed samtras
råd.föreskrifter och allmänna

utförsel skjutvapen ochBestämmelser tillverkning och avom
i förord-finns lagen 1992:1300 krigsmateriel ochammunition i om

Regler hantering och import1303 krigsmateriel.ningen 1992: omom
brandfarliga ochfinns vidare i lagen 1988:868ammunition omav

kemiskai mån också i lagen 1985:426explosiva och viss omvaror
produkter.

reglerade i lagenandra stick- och skärvapenKnivar, årm.m.
föremålbeträffande och andra farligaförbud knivar1988:254 om

förordningensåvitt införsel, iknivförbudslagen och, avser
farliga föremål.tillstånd till införsel vissa1990:415 om av

föremål för ändringar vidVapenlagstiftningen har varit stortett
sig materiella förändringartillfällen. har detantal Främst rört avom

systematisktnågon igrundläggande bestämmelsernade översynutan
årsinförandet 1996förändringen, dvs.hänseende. Den senaste av

språkligt och systematiskt hän-dock ändring främst ivapenlag, var en
EG-regler. Materiellt vidtogsanpassning till gällandeseende samt en

propositionen föregick lagenförändringar. Ii övrigt inga större som
tilluppfattas förslagsärskilt lagförslaget inte skulle ettatt somangavs

helhet l995/96:52innehåll i dess prop.omprövning regelsystemetsav
i allt väsentligtgällande vapenlagenSålunda bygger den27. nus.

årsbyggde 19491973:1176, vilken i sinvapenlag1973 års tur
grund i 1934 årshade sinvapenförordning 1949:340 vapen-som

1934:315.kungörelse
materiellt hänseendegenomgripande förändringarna iDe mest som

vapenutredning,grundade sig på 1987 årsskett år deär somsenare
SOU 1989:44. Ut-fram slutbetänkande år 1989lade sittsom



64 Inledning SOU 1998:44

redningens förslag ledde bl.a. till bestämmelserna förvärv ochatt om
innehav skjutvapen och ammunition skärptes, det ställdes högreattav
krav på förvaring skjutvapen och ammunition reglernasamt attav om
återkallelse vapentillständ förtydligades och i viss mån skärptesav
prop. 1990/91:130, bet. l990/93/9l:JuU33, rskr. 1990/912300, SFS
1991:1181. Därefter har straffet för olaga vapeninnehav, respektive
överlåtelse eller upplåtelse skjutvapen till någon inte ärettav som
berättigad inneha det, skärpts särskild straffskala föratt attgenom en

brott har införts prop. 1992/93:l4l, bet. 1992/93:JuU16, rskr.grovt
1992/932220, SFS 1993:208. dettaI sammanhang infördes också den
tidsbegränsade lagen 1993:206 ansvarsfrihet vid olaga vapeninne-om
hav.

1.5 Allmärma utgångspunkter

Enligt den amerikanska organisationen Worldwatch finns det i världen
minst 500 miljoner handvapen ett på tolfte människa. Avvapen var
dessa skall omkring hälften finnas i U.S.A. där det i genomsnitt finns

,
för varje invånare. vårtI land finns det något tvåett änvapen mer

miljoner tillståndsgivna handvapen, vilket genomsnittligt innebär ett
skjutvapen hos fjärde Varje år lär det i världen tillverkasvar person.
flera miljoner handvapen. Vår andel de totala antalet skjutva-nya av

till eftertanke, bakgrundstämmer även huvuddelenmot attpen av
jaktvapen, vilka inte långt likautgörs vanliga mångaär inärav

andra länder. Enligt utredningens börmening redan dennaav
anledning huvudsyfte med vapenlagstiftningen på siktett attvara

reducerasl.antalet skjutvapen
Utredningens direktiv i fråga vapenlagstiftningen attom anger

spridsskall inriktasöversynen på möjligheterna förhindraatt att vapen
till kriminella eller kommer till brottslig användning.sätt Detannat
bör redan här betonas förändringar, sådana,drastiskaävenatt av
vapenlagens regler inte kan få marginell betydelse föränantas annat
den brottsliga användningen I bakgrundsteckningen harav vapen.
regeringen tagit två flagranta exempel på sådan vapenanvändning,upp
händelserna på Stureplan i Stockholm och i Falun. dessa fallInget av
kan emellertid till intäkt för påstående det föreligger bristertas ett att
i vapenlagstiftningen. I det förstnämnda fallet lär ha använts ett

stulits från norskt militärförråd och i det andraautomatvapen ettsom

Det bakgrundär härav beklaga utredningen vissa jaktfrâgormot att att om
direktiv regeringen försökt få fram för ytterligare etthundrafemtiotusenutrymmeav
150 000 jaktintresserade människor skjutvapen jaktanvända i samband medatt
SOU 1997:91.
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framstår ocksåmilitärt tjänstevapen. båda händelsersvenskt Dessaett
Skjutandet på Stureplan ha varit någothelt artskilda. av ensynessom

morden Falunpersonliga vendetta, medan ikriminell människas
psykisk defekt hos gärningsmannen ochha berott pånärmast ensynes

den förekompersonliga problem. Uppgörelserutlösts typav somav
ha möjlig-Stureplan något utredningen inte har sigpå är ansettsom

Psykisk labilitet denmandat föreslå åtgärderheter eller att mot. avens
våldsbrotten i Falun självfallet inte någotföranledde ärart somsom

samhället. kan drabbahänföras till någon särskild i Detkan grupp
och andra. Värt landhelst, både vapeninnehavaresagtsnart vem som

förskonat från särskilt allvarliga händelser denhar tidigare varit av
förflertal oförskyllt blir meningslösa offer ettatt etttypen personer

våld. Storbritannien har lagstiftaren tagit konsekven-lika meningslöst I
sådana händelser faktiskt inträffar, under år bl.a.att senareserna av

i Hungerford och Dunblane, och infört utomordentligt strängen
ilagstiftning. innebär allt privat innehav enhandsvapenDenna att av

medförtprincip förbjudet. liknande händelse i Australien harEnär
inskränkningar i inneha skjutvapen också där.dramatiska rätten att

bilaga utredning,berörda händelser beskrivs i DennaHär närmare
finna några vägande principiella invänd-inte har kunnat tungtsom

den i Storbritarmien, harningar ordning liknarmot t.ex.somen
funnit direktiven för föreslå såemellertid inte utrymme attatt ger

drastiska åtgärder. kan här bara kostnaden för inlösenDet nämnas att
alla det har tillstånd till skulle uppgå till mångagettsav vapen som

miljarder kronor.
års vapenutredning utgångspunkter1987 i sina innehavattangav av

skjutvapen inte någon medborgerlig rättighet i land vårt".är ett som
påstående kan måhända sin riktighet,Detta äga ävennumera om man

påkan undra hur det faktiskt ligger till med detta, med tankeöver att
två tillståndsgivna skjutvapen vårt land,det finns miljoner iänmer

fördelade på 000 innehavare. det verkligen finnas så750 Kanänmer
många vapenintresserade medborgare i fåttövrigt inte harsom
tillstånd inneha vapen Lagstiftningen emellertid principielltäratt
uppbyggd sådant det inte samhället vapenin-sätt ärett att styrsom
nehavet de enskildas behov" inneha vad detta,utan attav vapen nu

betraktat kan betyda. lagstiftaren uppställda begränsningarAvnoga
formellhuvudsakligen endast framgår inteDetta minstär natur.av av

de fall utredningen träffat på eller fått sig berättade, där polis-som
myndigheter med eller har tillstånd med hän-rätt orätt vägrat- -
visning till eller det uppgivna syftets särskilda farlighet,t.ex. vapnets

där överinstansen, länsrätten, ändrat pånumera besluten denmen
grunden vapenlagstiftningen inte för vägran,att utrymmeger en
eftersom de formella kraven på "behov uppfyllda och hindernågraär
i fråga kunskaper och lämplighet föreligger.inte Denna utredningom
har fallföresatt sig i försök förändra vapenlagensgöraatt vart ett att

3 180498
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grundläggande koncept utrensning det dubiösa uttrycketgenom en av
"behov och i stället markera det samhället skalläratt sättasom

för vadgränserna godtagbara vapeninnehav.ärsom
I utgångspunkterna för 1987 års vapenutrednings betänkande togs

också frågan vilka används i samband med brott,upp om vapen som
olyckshändelser Med hänvisning till statistiken konstateradesetc. att
de illegala dvs. de aldrig förts in i vapenregistret,rent vapnen, som

jämförelsevisutgör obetydlig I stället skulle deten grupp. vara
huvudsakligen legala kom till användning vid mord, dråpvapen som
och vådaskjutningar, används hotmedel vid brott eller stjälssom som
och hamnar i kriminella kretsar. Med statistik kan, bekant, detsom

bevisas. Den statistik den tidigare utredningen hänfördemesta sigsom
till måste ha grundat sig huvudsakligen antalet beslagtagna skjutva-

varit tillstândsgivna i förhållande till andra med okäntpen som vapen
Det torde inte alltför vågad gissning chansenursprung. att attvara en

skjutvapnet anträffas efter brott tillfällighetskaraktärett är avsevärtav
mycket vad falletstörre brottetän förövatsär när ellersom av en mer
mindre professionell förbrytare. Sådana blir sällan på bartagnamer

Ävengärning med skjutvapen i hand. slutsatsen de flesta brottattom
begås med vapenmakt genomförs med legala" ändå ärsom vapen

riktig, kan detta inte undanskymma det faktum den frånattnog
allmänna samhälleliga utgångspunkter farligaste brottsligheten med
användning skjutvapen begås professionella kanDetav av personer.
här bara framhållas de anträffats vid razzior hos de s.k.att vapen som
kriminella för det inte tordemc-gängen stå återfinna i någotmesta att
register. Den i detta sammanhang något nedslående slutsatsen får bli

det svårt förändringarär i vapenlagstiftningenatt åstadkom-att genom
några signifikanta förändringar i fråga vad kan kallasma rentom som

kriminellt eller professionellt användande skjutvapen i brottsligtav
syfte. För förändringar i vapenlagstiftningen åstadkommaatt genom
någon minskning i övrigt låt i detta sammanhang kalla denav, oss
tillfällighetsbrottsligheten, torde den enda möjligheten attvara -
åtminstone på sikt radikalt minska det antal legalt fårvapen som-
finnas i samhället.

Det har hävdats vapenlagstiftning inte någon helt tillfredsstäl-att är
lande lösning samhälleliga problem med skjutvapenvåld. Som
exempel i detta hänseende har Schweiz ochnämnts Japan. I det förra
landet lär finnas de liberala vapenlagstiftningarna i världenen av mera
medan det har de Inget länderna lärsträngaste. hasenare en av av
några särskilda problem med skjutvapenrelaterat våld. Lösenordet i
båda fallen den socialasägs kontrollen.vara

En utredningen genomförd enkät till samtliga enheter inomav
landets polismyndigheter handlägger vapenårenden och till allasom
kriminalavdelningar har vid handen det inte finns någotgett att
speciellt område inom lagstiftningen, möjligen förvarings-utom
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otillåtengällerproblematisk detsärskilt närfrågorna, ärsom
med hänsyngår draslutsats häravvapenhantering. endaDen attsom
nämligendesammadirektiv nämnts,till utredningens är attsom nyss

emellertid knappastminskas. Detmåsteantalet ärdet totala envapen
hur långtbedömningexpertutrednings.k.uppgift för göraatt avenen

alltjämtändamåleller vilkasådan reduktionvidbör somenman
godtagbara.bedömasskulle som

ambitionenbegränsadevapenutredning har haft denårs1995 att
vederbörligtvilken medvapenlagstiftning,förslag tillframarbeta ett

medsyftetmodernaredirektiven baserasbeaktande ensynenav
legalaminskning densig påoch inriktarsådan lagstiftning avsom en

till innehavrestriktiv inställningbl.a.vapenarsenalen, mergenom en
haft ambitionenhar utredningenHärutöverskjutvapen. att, utan attav

regelsystemetförsöka förändranågra revolutioner,försöka få till stånd
blir såså detta innehavfår innehabeträffande dem attvapen,som

vadbegripliglagstiftningenmöjligt och änsäkert göraatt mersom
hänseendesistnämndareglering. Inuvarandefallet medärsom

arbetebeaktansvärtvapenlagsutredningengenomförde den ettsenaste
omfördelningdäriblandlagstiftningen,systematisering enavgenom en

vapenförordningvapenlag ochbestämmelser mellan samt enav
inslagnafortsatt på denutredning har vägenkapitelindelning. Denna

skallför vapeninnehavgrundläggande förutsättningarnai syfte deatt
samlasskalldetaljbetonade reglernavapenlagen och definnas i mer

utfärdade före-Rikspolisstyrelsenoch i devapenförordningeni av
skrifterna.
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skjutvapenOm2

Registrerade vapeninnehav2.1

vapenutrednings betänkande uppskattadesuppgift i 1987 årsEnligt en
700 000.skjutvapentillstånd år 1976 till omkring 1antalet utfärdade

ungefärliga beräkningpolismyndigheternasUppgiften grundade sig
tiden fördesvapentillstånd i sina register, vid dennaantalet somav

manuellt.
projektgruppen bakom Riks-säkrare uppgift framEn togs av

sig påIllegala Beräkningen grundadepolisstyrelsens rapport vapen.
flestafrån varje registennyndighet. Deuppgifter inhämtats avsom
beräkna-databehandlade register. Sålundahade då gått tilldessa över

uppgå cirkaskjutvapentillstånd tilloktober 1993 antaletdes i
till 781 500. efterhand haroch antalet tillståndsinnehavare I167 6002

några registermyndigheternasemellertid kunnat konstatera att avman
Östersund,exempelvarit fel angivna. Som kanuppgifter nämnas vars

istället för devarit omkring 60 000,tillstånd rätteligen skulle haantal
antalettrolig slutsats såväl120 000. Enuppgivna ärnämnare att

1993varit något lägre i oktobertillstånd antalet innehavare änsom
uppskattats.vad som

Även hösten 1996, samlat invapenutredning har, under1995 års
myndigheter dataregi-registermyndigheter. Allauppgifter från landets

precistskjutvapentillstând, vilket medgersina ettstrerar numera
uppgifterna vapeninne-sifferuppgifterna.angivande De närmare omav

uppgifter6 och ñmis vidareåterfinns i bilaga I bilaga 7hav 5. om
Sammanfattningsvis kanvapenhandlare.helautomatiska samt omvapen

vapeninneha-1996 farms 760 218det under höstendet konstateras att
skjutvapenl.331 registreradetillsammans innehade 2 090somvare

piporslutstycken, m.m.ingår vapendelar såsomslutsummaI denna även extrat.ex.
och tårgas.armborst
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Antalet tillstånd fördelar sig olika län enligt följande.

Stockholms län 190 181. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Skåne län 181 092. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Västerbottens län 119 440. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Norrbottens län 133 572. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Älvsborgs län 117 369. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Dalarnas län 115 414. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Värmlands län 113 051. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Gävleborgs län 97 280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jönköpings län 94 477. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Östergötlands län 90 639. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kalmar län 87 797. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Västernorrlands län 85 876. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .Göteborg Bohus län 86 876o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jämtlands län 78 557. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Skaraborgs län 73 328. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Örebro län 70 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Uppsala län 65 327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hallands län 64 848. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kronobergs län 59 467. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .Södermanlandslän 54 309. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Västmanlands län 53 345. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .Blekinges län 38 710. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gotlands län 19 267. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

I genomsnitt innehar vapeninnehavare 2,8 tillståndspliktiga skjut-en
Flest innehavare finns det i Dalarnas, Jönköpingsvapen. vapen per

Älvsborgsoch län, följt Gävleborgs,tätt Kalmar, Värmlands ochav
Örebro län. Minst innehavare finns det i Gotlands, Skåne,vapen per
Stockholms och Göteborgs och Bohus län.

förhållandeI till folkmängden har Sverige ungefär ett vapen var
fjärde innevånare. Sverige således relativtär land.vapentätt Detett är
dock svårt rättvisande jämföra vapenstatistikatt sätt mellanett olika
länder, eftersom tillståndspliktigaär i land kanske inteettvapen som

det i landär och därför inte ingår iett det landets statistikannat över
registrerade skjutvapen.

De flesta skjutvapen i Sverige tvekanär jaktvapen. Uppskatt-utan
ningsvis omkringär 75 alla tillstånd beviljade för jaktända-procent av
mål. Andelen målskyttevapen troligen 10-15är och andelenprocent
samlings-, prydnads- och minnesvapen omkring 10 procent.
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tillstånd utfärdatsför vilkaskjutvapenTyperDiagram l av

973 981Kulgevär

Hagelgevär

Korrbigevär

Pistol

Revolver

Helautvapen

Övriga

1000000600000 800000400000

registreradelandetseller 90856 000,Omkring l närmare procent, av
500, eller 7Omkring 144 ärnärmareskjutvapen procent,är gevär.

0,2500, eller knappt äroch omkring 3enhandsvapen procent,
framgårolikaFördelningenhelautomatiska skjutvapen. vapentyper

exempelvis vapendelarövriga registrerasUnderdiagramav
tårgas.armborst ochpipor m.m.,slutstycken,såsom extra

skjutvapenStatligt ägda2.2

naturligtvisägda skjutvapenstatligtinnehavaren ärDen största av
handeldvapen. Deomkring 900 000inneharFörsvarsmakten, som

vapenin-skjutvapen. Enhelautomatiskaflesta dessa är storannanav
före-skjutvapen,drygt 20 000inneharpolisen,nehavare är som

för-finns antalträdesvis pistoler. Härutöver automatvapenett som
beredskapspolisen.förbeväpningpolisen ochsvarsutrustning hos som

försvarshistoriskalaboratorium och StatenskriminaltekniskaStatens
samlingar. Deti sinadrygt 000 skjutvapentillsammans 7harmuseer

Vidarevapeninnehav.medstatligaandraförekommer även museer
Tullverket,Kustbevakningen,materielverk,innehar Försvarets

lant-och SverigesLuftfartsverketforskningsanstalt,Försvarets
skjutvapen700omkring 1bruksuniversitet tillsammans

skjutvapen, Ds2 hanteringSäkrarefrånUppgifterna hämtade statensär rapporten av
1995:38.
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2.3 Stulna eller förkomna vapen

Uppgifter från det speciella vapenregistret

Det speciella vapenregistret, inrättades år 1972, innehåller in-som
formation stulna eller förkonma vapendelar, ammunitionom vapen,
och Uppgifternasprängämnen. kommer från de lokala polismyndig-
heterna sänder in anmälan till rikskriminalens underrättelsetjänst,som
där informationen registreras. Registret sökbart frånär Rikspolisstyrel-

och polismyndigheterna.sen
Vid utgången 1997 fanns i det speciella vapenregistret cirkaav

23 700 anmälda tillgripna eller förkorrma skjutvapen exkl. luftvapen.
dessaAv har endast omkring 25 återfunnits.procent

Årsstatistiken tillgripna eller förkomnaöver kan beräknasvapen
görs3antingen det tillfälle då anmälan eller det tillfälle vapnet

ha tillgripits förkommit diagramantas 2-3. siffrornaAttresp.
varierar år från år behöver inte helt och hållet bero på antaletatt

tillgripits eller förkommit förändrats. Eftersom register-vapen som
hållningen beroendeär anmälningar sänds in från de olikaattav
polisdistrikten kan högt antal registrerade årett ett ettvapen vara
utslag ökad benägenhet verkställa rapporteringen. Rentattav en
allmänt det så det i dagär sker betydligt fler inrapporteringarattnog

vad fallet förän några år sedan. Några belägg för antaletsom var att
stulna/förkomna skjutvapen ökat finns alltså inte. Bakom antalet
anmälda brott/förluster årvarje döljer sig hel del fall därsnarare en
skjutvapnen förkommit för länge sedan. dennaAv anledning enligtär,
utredningens mening, de uppgifter redovisas i diagram 3 mestsom
intressanta.

3 Den statistik förekommer i RPS Rapport 1995:2, Illegala Vapen, påbyggersom
tillfället då gjorts.anmälan Vidare luftvapen inkluderatsha i statistiken.synes
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tillgripna/förkomna vapenAnmäldaDiagram 2
1990-1997

anmälningsdatumefterberäknat

128312911350
1851

S3 88ä8 5
m cr:o: mo: mm c VV tT t- .111

vapentillgripna/förkomnaAnmälda3Digram
1990-1997

förlustdatumefterberäknat

8°°1 1 6461

997996 11995 119949931992 119911990

luftvapenej
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Diagram 4 Anmälda tillgripna/förkomna vapen
1990-1997

Hagelgevar 3035
Kulgevar 3013

Kombivapen
Mausergevär
Gevärallm

Helautvapen
Granatgevar

Pistol
Revolver

Signalpistol
Övriga

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Diagram 5 Anmälda tillgripna/förkomna vapen
1990-1997

H Ialgåfapene . Enhandsvapen
19%

Övriga
2%

Gevär
71%

De flesta skjutvapen tillgripits/förkommit är gevär,som även ettmen
antal enhandsvapenstort och helautomatiska skjutvapen finns anmälda

till det speciella vapenregistret diagram 4-5. Andelen till gripna/ för-
komna enhandsvapen och helautomatiska skjutvapen mycketär högre

andelenän tillståndsgivna sådana se avsnitt 2.1.
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tillgripits/förkommitdärPlatser6Diagram vapen
1990-1997

Bostadshus
Fnüdshus

Kontor
Motorfordon

Skytteforening
Vapenhandlare
Jarnvagstrans.

ilitarforrádM
Militaranlaggning

ilitarovningM
Hemvarnsforrád
Civilförsvforrád

Civilforsvanlaggn.
3 378Övriga

500040003000200010000

bostadenjämförelseförlustplatsen ärbrotts-vanligaste utanDen resp.
skjutvapenfrämstregistreras"övrigaUnder6.diagram som

jakten,underi skogennågonstanspå okäntförkommit sätt, utet.ex.
Denkantrat.båtfallitinnebrända ellerbliviteller har somur en

emellertidhärunderregistrerats ärmajoritetenabsoluta vapen somav
dödsbon.saknats iskjutvapen som

vapen4IllegalabakomprojektgruppRikspolisstyrelsens rapporten
1992tiden juliunderkommit inanmälningarsamtligastuderade som
ellertillgripnaamnältsdåallaAvnovember 1993.till somvapen

Vapenut-dödsboutredningar.frånhärrörde cirka 25förkorrma procent
visade1996halvåretförstaanmälningarnagenomgångredningens av

dödsbons. saknade drygtdessaAvfrånhärrördeungefär 40 procentatt
märkning.identiñerandeellertillverkningsnummer20 procent annan

enhandsvapen.fjärdedelar gevär,Omkring restentre var
redovisadeocksåfinnsvapenregistretspeciellafrån detUppgifter

förvaring.rörandeavsnittetunder

4 1995:2.RPS Rapport
vapenregistretspeciellakommit till5 anmälningarsamtligaUnderlaget somavser

1996.i september
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2.4 Anträffade skjutvapen

Förutom det speciella vapenregistret tillgripna/förkomnaöver
skjutvapen, samlar rikskriminalen också in uppgifter beslagtagnaom
skjutvapen, De åren har beslagen gårintesenaste attav vapen som
härleda från anmälda stölder förluster ökat markant. Vidare ärresp.
hela 58 de beslagtagna under åren 1995 och 1996procent av vapnen
enhandsvapen. Fram till den 20 oktober 1997 andelen beslagtagnavar
enhandsvapen 49 Också antalet avsågade hagelgevärprocent. är värt
att notera.

Under tiden den januari1 1995-den 20 oktober 1997, har följande
vapenbeslag gjorts.

12.92

Hagelgevär %24 12st. . . . . . . . . . . . .Avsågadehagelgevär l7 8 %st. . . . . . .Kulgevär 29 %15st. . . . . . . . . . . . . .Pistoler %64 32. .. . . . . . . . . . . . .Revolvrar %50 26st. . . . . . . . . . . . . .Automatvapen 9 %5st. . . . . . . . . . . .Start- signalvapen 4 %2sto. . . . . . . . .

199§

Hagelgevär %84 13st. .. . . . . . . . . . .Avsågade hagelgevär %38 6st. . . . . . .Kulgevär %97 15st. . . . .. . . . . . . . .Pistoler %285 45st. . . . . . . . . . . . . .Revolvrar %85 13. . . . . . .. . . . . . .Automatvapen %13 4st. . . . . . . . . . .Start- signalvapen %25 4o. . .. . . . .

Anm: 30 pistolerna beslagtogsi ettav samman-
hang, tullen. Övriga har beslagtagits vidav
enstakatillfällen.

den 20 oktober 1997t.o.m

Hagelgevär 91 %17st. . . . . . . . . . . . .Avsâgade hagelgevär %33 6st. . . . . ..Kulgevär 104 20 %1 st. . . . . . . . . . . .Pistoler 171 33 %st. . . . . . . . . . . . . .Revolvrar 82 16 %st. . . . . . . . . . . . . .Automatvapen %10 2st. . . . . . . . . . .Start- signalvapen %31 6sto. . . . . . . .
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Insmugglade2.5 vapen

tullenfrånUppgifter

mörkertalet mycket stort.insmugglade ärantaletfrågaI vapenom
spåragårinteskjutvapen attbeslagtagnaochanträffadeAntalet som

förtalarstarktvilketkraftigt,ökarvapeninnehavaresvensktill någon
endastdockTulleni landet. ettinsmugglas tarskjutvapenfleralltatt

räknarbeslagtagnastatistiksin överbeslag. Iifåtal skjutvapen vapen
"skjutva-revolvrarochpistolerhagelgevär,kulgevär,medtullen som

räknassignalvapenochtårgasvapen, somLuftvapen, start-pen m.m.
. här.redovisasvilka intevapen""andra

Åártal skjutvapenAntalAntal beslag

4640 st1993 st
3129 st1994 st
17121995 st
5423 st1996 st
15saknas st1997 uppg.

förbud be-1988:254i lagenföremålgällerdet omNär avsessom
tullenkan detföremål nämnas attfarligaandraochknivarträffande

ochspringstiletter155fjärilsknivar,166bl.a.beslagtog1997år
förseddahälftenknogjärn,och 24kaststjärnor50springknivar, varav

kniv.med
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2.6 Vapenanvändning vid brott

Uppgifter från brottsförebyggande rådet

Antalet anmälda brott i hela landet under åren 1995-1997.

Anmälda vapenbrott 1995 1996

Olaga innehav pistol, kpist 3151av 1 058 1 001
Olaga innehav jaktvapen 560 551av 451
Olaga innehav annat 1 956 1av 591vapen 1 346
Annat brott vapenlagenmot 851 967 1 195

Anmälda våldsbrott 1995 1996 1997

Fullbordat mord och dråp samt
misshandel med dödlig utgång 179 199

Med användning skjutvapen 25 28av
Försök till mord eller dråp 642 713

Med användning skjutvapen 96 105av

Anmälda rånbrott 1995 1996

Bankrån 75
Med användning skjutvapen 40av

Postrån 58
Med användning skjutvapen 39av

Butiksrån 667 650
Med användning skjutvapen 254 225av

Rån värdetransportmot 16
Med användning skjutvapen 11av 12

Rån värdebefordranmot 22 11
Med användning skjutvapen 12av

Taxirån 71 103
Med användning skjutvapen 12av 23

Rån handikappadmot 146 145 175
Med användning skjutvapenav 11

Annat rån 4 745 4 767 5 583
Med användning skjutvapen 375 430av 458

Anmälda vapenstölder 1996

Stöld skjutvapen, ammunition och sprängämnenav 648
Från militärförråd 37
Inom militärförläggning 43
Från skytteorganisation 33
Från vapenhandlare
Från sprängänmesförrádinte militärt 24
I bostad 265 249 245
I fritidshus 66
Ur motorfordon 42
Övrig stöld skjutvapen 0.d. 136av 120
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i vapenlagenbestämmelserInledande3

Gällande rätt3.1

tillämpningsområdeVapenlagens3.1.1

tillämpningsområde.lagensvapenlagenkap.nuvarande lI anges
vissaammunitionochsålunda skjutvapengäller samtVapenlagen

§ VL.kap. lmed skjutvapen ljämställsi lagenföremål som
ellerhagel, harpunerkulor,med vilkaförståsskjutvapenMed vapen

krutladdningar, kolsyre-hjälpmedskjutasprojektiler kanandra ut av
utskjutningsmedelliknandeeller andrakomprimerad luftladdningar,

2 § VL.kap.1
ocksågällerskjutvapenVad sägs omsom

medjämförligaändamålochtill verkan äranordningara som
skjutvapen,

skjutva-skulle räknasskickbrukbartiobrukbarab somsomvapen
pen,

medladdassignalvapenoch patroner,c start- som
armborst,d

jämförligaändamålochtill verkanandraochtårgasanordningare
anordningar,

ochlådoreldrör, pipor,ljuddämpare,slutstycken,f stommar,
avfyrnings-medarmborststommarellerskjutvapen,tilltrummor

anordningar,
medavseddaochhandenibäras är attkananordningarg som

ochdemtillfogaeller smärta,människorbedövaelektrisk ström
användas medkanskjutvapenanordningar görh annanattsom

3 § VL.kap.avsedda för 1deammunition ärän
tillprojektilerochvapenlagenförstås iammunitionMed patroner

tänd-andraochtändhattartillämpaslagenhandvapen samtsom
§ VL.kap. 5projektiler 1ochsådanamedel till patroner

beträffandetillämpningsområde är,vapenlagensfrånUndantagna
skjutvapen,

salutkanoner,a
avseddainteochår 1890 ärföretillverkatsharb skjutvapen somsom

enhetspatroner,för gastäta
byggnadsarbete,föravseddabultpistolerc

ellerindustriellteller förslaktföravseddaarbetsverktygandrad
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liknande bruk, och
e skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål
1 kap. 4 § VL.

Undantagna från vapenlagens tillämpningsområde beträffandeär,
ammunition,
a hagel och andra massiva kulor,
b projektiler avsedda för armborst eller för luft-, kolsyre-, fjäder-
eller harpunvapen,
c kolsyrepatroner,
d patronhylsor tändhatt avseddautan för handvapen lagensom
tillämpas på, och
e avsedda förpatroner eller signalvapenstart- 1 kap. 7 § VL.

Slutligen gäller lagen inte skjutvapen och ammunition innehassom
1 kap. 8 § VL.statenav

I 1 kap. också bestämmelseratt ammunitionanges räknasom som
till explosiva eller innehåller gift finnsvaror även i lagensom
1988:868 brandfarliga och explosiva och iom lagenvaror
1985:426 kemiska produkter 1 kap. 6 § VL.om

3.1.2 Knivförbudslagens tillämpningsområde

Lagen 1988:254 förbud beträffande knivar och andra farligaom
föremål gäller knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål

ägnadeär användas vid brott livattsom eller hälsa l § knivför-mot
budslagen.

3 1 Tillståndsplikt.

Tillståndsplikten stadgas i 2 kap. vapenlagen. Således krävs tillstånd
för att

innehaa skjutvapen eller ammunition,
b driva handel med skjutvapen, eller

förac in skjutvapen eller ammunition till Sverige.
Tillstånd krävs dock inte för den har fyllt år,artonsom vapnetom

kolsyre-,är luft- ellerett fjädervapen förär målskjutningavsettsom
eller harpunvapen ochett det har begränsad effekt i förhållandeom en
till andra jämförliga skjutvapen effektbegränsade vapen. Vilka vapen

skall effektbegränsadesom i kap.1anses 2 § vapenför-vara anges
ordningen.

Tillstånd krävs vidare inte för verksamhet omfattas tillståndsom av
enligt 3 eller 4 § lagen 1992: 1300 krigsmateriel kap.2 1 § VL.om

Tillstånd krävs inte heller för skjutvapen har överlämnats frånsom
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det militäratillhörellertill statliga tjänstemänstaten personer som
skyldigadepolisväsendet,ellerräddningstjänsten ärförsvaret, attom

iorganisationereller tillför tjänsten,inneha vapnet angessom
och derasförsvarsverksamhetfrivillig1994:542förordningen om

lokalavdelningar.ochläns-
därtillriksidrottsförbund ochSverigesinteSlutligen behöver

brukshundklubben ochSvenskaoch föreningarförbundanslutna samt
eller signalva-tillstånd för innehavklubbar haanslutnadärtill start-av

kap. 2 § VF.2pen

tillståndsgivningenbeträffanderestriktionerVissa3.1.4

ellerinneha skjutvapentillståndfårvapenförordningenEnligt att
förvaltareunderârig eller hardeninte meddelasammunition ärsom

för-ellerförmyndarenföräldrabalken§kap. 7enligt 11 utan att
§ VF.innehavet 2 kap. 11tillsamtycktvaltaren

registerTillståndsmyndighet och3.1.5

2 kap.vapenlagentillstånd enligtfrågorPolismyndigheten prövar om
§ VL.2

vapenin-tillståndspliktigaskall föra registerPolismyndigheten över
§ VL.kap. 17vapenlagen 2beslut enligtochnehav

faktiska förhållandenNuvarande3.2

Olika skjutvapentyper3.2.1

Gevär

EG-vapendirektivet alla skjutvapenidefinierasLånga somsomvapen
30överstigerpipadvs. skjutvapenkorta skjutvapen,inte är cmvars

såledesEtt60 ärlängd överstiger gevär atttotalaeller cm.vars
långtbetrakta ett vapen.som

jaktända-förutfärdadeinnehatillstånd ärgevärMajoriteten attav
för målskytte.innehavstillståndocksåmeddelasomfattningvissmål. I

hagelgevär.ochkulgevärärvanligaste gevärDe typerna av
kulpatroner.konstruerade förtvâhandsvapenräffladeKulgevär är

innehavförvärv ochkontroll91/477/EEGdirektivRådets av vapen.avom
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Hagelgevär slätborradeär tvåhandsvapen konstruerade för hagelpatro-
Till jakt används också kombinationsgevär, dvs. med vilkaner. gevär

det går skjuta såväl med kula med hagel.att som
Statens naturvårdsverk meddelar föreskrifter vilkaom vapen som

får användas vid jakt. Enligt dessa föreskrifter får vissa halvauto-även
matiska kulgevär, kan laddas med högst användaspatroner,som sex
vid jakt. Med halvautomatiskt kulgevär hargevärettavses som
automatisk omladdning med vilket det, till skillnad frånmen ett
helautomatiskt endast gårgevär, avlossa skott med tryckatt ett ett
avtryckaren.

Enhandsvapen

Enhandsvapen eller korta definieras i EG-vapendirektivetvapen- -
skjutvapen med pipa inte överstiger 30 ellersom en som cm vars

totala längd inte överstiger 60 Någon minimilängd inte.cm. anges
Till enhandsvapnen hör pistoler och revolvrar. Revolvern skiljer sig

från pistolen magasinden har roterande Revolvernatt kanettgenom
alltså skjuta flera skott med omladdning, medan pistolen kanman utan
avsedd för såväl enkelskott flera skott. Det inte ovanligtvara ärsom

pistolen halvautomatisk,är dvs. ornladdasatt automatiskt.
Flertalet tillstånd inneha enhandsvapen utfärdadeatt förär ända-

målet målskytte. I viss omfattning meddelas också innehavstillstånd för
jaktändamål och skyddsändamål i tjänsten. Enhandsvapen kan också
tillåtas för samlar-, prydnads- eller minnesändamål för s.k. uddasamt
ändamål.

Helautomatiska skjutvapen

I EG-vapendirektivet definieras helautomatiska skjutvapenvapen som
laddar automatiskt varje gång skott avfyras och kansom ettom som

avfyra skottän med tryck på avtryckaren.ett ettmer
Såväl enhandsvapengevär kan helautomatiska. De flestasom vara

civilägda helautomatiska i Sverige kulsprutepistolerär kpist.vapnen
I vapenregistret registreras alla helautomatiska under denna be-vapen
teckning. Andra helautomatiska exempelvisär automatkarbin 4vapen
Ak 4 och automatkarbin 5 Ak 5.

2Pistol kommer från tjeckiskans ord för "Revolver" härstammar från engel-vapen.
skans "revolve" rotera.
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Svartkrutsvapen

patronladdade.mynningsladdadesåvälkanSvartkrutsvapen somvara
allamed lösa ingredienserladdasskjutvapenMynningsladdade som

skott iladdas medVissamynningen.förs in från etttyper vapenav
roterandeiladdas med flera skottkanmedan andra trumma.taget en

Patronladdadeomständligt.relativtLaddningsförfarandet svart-är
färdigpreparerademedladdaskmtsvapen patroner.

Andra skjutvapentyper

luft-, fjäder-effektbegränsade kolsyre-,skjutvapentyperAndra är t.ex.
Beträffandeoch signalvapen.armborstoch harpunvapen, samt start-

förarbeten.till tidigarehänvisasdessa vapentyper

Register3.2.2

lokalt.vapenhandlare försvapeninnehavareSåväl register över som
medan registretdatoriserat övervapeninnehavareRegistret äröver

landetssamordning mellanNågonförs manuellt.vapenhandlare
Uppgifterfinns inte i dag.registerenheterhundraomkring om

enhet.varje enskildhämtas frånmåste alltsåvapeninnehav m.m.
någonregisterenheternaaviserar i dagRiksskatteverket när vapen-

hållaförviktig funktionavlider, vilketflyttar ellerinnehavare är atten
dennaupphöra medRiksskatteverket kommeraktuella.registren att

framtagandetbidragit tillvilket i hög grad1998,avisering under av
Detvapenhanteringssytem.centraltmodernare systemet,ett somnya

uppgifterinnehållerinföra under 1998,Rikspolisstyrelsen att omavser
registretvapenhandlare. Attoch årskjutvapenvapeninnehavare,

uppgifter.vissacentral åtkomstdet finnsinnebär endastcentralt att av
fålokal nivå. Förföras påskall liksomdataRegistreringen attnuav

måstevapeninnehav ävenspecifika uppgifterfram manm.m.ommer
dockenheterna. kanlokala Detvända sig till defortsättningsvis

sektretessbelagda.fallhär i mångauppgifterna ärävennoteras att
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överväganden3.3 och förslag

Lagens tillämpningsområde utvidgas till gälla sådanaävenatt
föremål i dag regleras i knivförbudslagen.som

Bestämmelserna tillståndsplikt, tillståndsmyndighet ochom
register flyttas till första kapitlet.

Ett förbud meddela någonmot att har förvaltare enligtsom
föräldrabalken tillstånd in i första kapitlet.tas

Undantagen från lagens tillämpningsområde flyttas till vapen-
förordningen.

Här behandlas endast bestämmelserna i systematiskt hänseende.
Materiellt behandlas de under respektive avsnitt i betänkandet. Vad

frågan vad enligt lagen skall förståsavser med skjutvapenom som och
ammunition vilka föremål skallsamt jämställas med skjutvapensom
hänvisas dock till tidigare lagförarbeten.

Knivförbudslagen arbetas in i vapenlagen. I enlighet härmed måste
det angivna tillämpningsområdet utvidgas.

Förflyttningen bestämmelserna tillståndsplikt, tillståndsmyn-av om
dighet och registerföring från andra kapitlet till första kapitlet
föranleds den indelningen i lagen, vilken delarav nya andraupp
kapitlet i kapitel rörande innehavett skjutvapen och ammunition,av

kapitel rörandeett vapenhandlare m.fl. kapitel rörandesamt ett
införsel skjutvapen och ammunition. Eftersom bestämmelsernaav om
tillståndsplikt alla dessarör områden bör de komma först.m.m.

Ett förbud meddela någonmot haratt förvaltare enligt kap.llsom
7 § föräldrabalken tillstånd in i första kapitlet.tas Restriktionen
beträffande meddelande innehavstillstånd för underåriga behålls iav
vapenförordningen.

Lagens första kapitel dess tillämpningsområde onödigtär tyngdom
alltför detaljerade bestämmelser. Uppräkningenav vilka föremålav

omfattas lagen måste naturligtvis finnassom med i lagen. Annor-av
lunda förhåller det sig med de föremål undantas från lagens till-som
ämpningsområde. Vapenlagen är restriktiv lag begränsaren som
medborgarnas frihet i vissa avseenden. Inskränkningar i lagens
tillämpningsområde innebär lättnader för den enskilde. Regeringen kan
därför bemyndigas föreskriva sådana lättnader. De nuvarande
bestämmelserna i 1 kap. undantag från lagens tillämpningsområdeom

alltsåär sådan karaktär regeringen får bemyndigasattav fatta beslut
härom. Utredningen föreslår lagstiftningen ändras iatt enlighet
härmed. Undantagen från lagens tillämpningsområde följaktligentas
in i vapenförordningen.
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skjutvapenInnehav4 av

Inledning4.1

frittinskränker rättenbestämmelser attbehandlar deavsnittDetta som
ochgällandeinnehåller rätt4.2-4.9Avsnittskjutvapen.inneha

fråganavsnitt 4.2behandlarDärvidförhållanden.faktiskanuvarande
deoch 4.3skjutvapeninnehatillståndmeddelasfår attsomvemom

förutsätt-tillstånd. De närmaresådantförförutsättningarnaallmänna
4.4-4.9.avsnitteniändamålför olikatillståndför tasningarna upp

avsnitt 4.10.överväganden samlats islutligenharoch förslag

tillståndmeddelasfårVem4.2

Gällande rätt4.2.1

meddelasfårskjutvapeninnehaTillstånd att
enskildaa personer,

kontrol-statligtfrivilliga,dettillhörandeskyttesammanslutningarb
regeringensammanslutningarandraskytteväsendetlerade samt som

bestämmer,
ochför vissahuvudmänc museer,

VL.§ doch kap. 1113 §2 kap.bevakningsföretagauktoriseraded

Sammanslutningars vapen

förkriteriernågraangivetlagstiftningeninågonstansfinns inteDet
sådanfåskall kunnasammanslutninggälla förbörvad att ensom
ställetIskjutvapen.innehatillståndmeddelasfården att egnaattstatus

sammanslutningar är.vilka dessaförordningenochlagenianges
skytteförbund,meddelassåledesfårskjutvapeninnehaTillstånd att

statligtfrivilliga,dettillhörskytteföreningarellerskyttekretsar som
skyttesarnrnanslut-kalladei lagenskytteväsendetkontrollerade -

hareller avsetts,Vadb VL.3 §2 kap.ningar snarareavses,som
avsnitt.följandeibestämmelsemed denna anges

ibemyndigandetmedenlighetividareharRegeringen -
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11 kap. l §d vapenlagen meddelat föreskrifter andraattom-
sammanslutningar skyttesammanslutningafän får tillstånd attges
inneha skjutvapen. De sammanslutningar sålunda får medgessom
tillstånd inneha skjutvapenatt följande.är

Svenska pistolskytteförbundet, Svenska sportskytteförbundet,
Svenska skidskytteförbundet, Sveriges militära idrottsförbund, Svenska
jägareförbundet och Jägarnas riksförbund/Landsbygdens jägare samt
till något dessa förbund ansluten krets, förening ellerav motsvarande

förbundsamt samarbetsavtal anslutnaär tillsom Svenskagenom
sportskytteförbundeU, eller
2. i förordningen 1994:524 frivillig försvarsverksamhet angivenom
organisationz inte i l eller läns- eller lokalavdelningsom i sådanavses
organisation 2 kap. 1 § VF. Innan sammanslutning ien som avses
punkten 2 tillstånd inneha skallatt polismyndighetenges vapen
inhämta yttrande från Försvarsmakten,ett det inte frågaärom om

skall lånas eller överlåtasvapen ut Försvarsmaktensom 2 kap.av
10 § VF.

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd följande beträffande hosanges vapen samman-
slutningar. När sammanslutning inom skyttets område sökeren tillstånd till vapeninne-
hav bör polismyndigheten i första hand kontrollera sammanslutningen harom enfungerande organisation med ansvarig styrelse. Protokoll beträffande styrelseval samt
stadgar bör i regel infordras. Uppgifter bör också inhämtas antalet aktiva skyttarom

planeradeövningarsamt och tävlingar. För förening åberopar samarbetsavtalen som-Sportskytteförbundetmed bör kontrolleras avtalet fortfarandeatt gäller. RPS FS
1996:6, 6.5 kap.

Svenska armborst unionen och Svenska svartkruts skytte federationen är genomsamarbetsavtal anslutna till Svenska sportskytteförbundet.
2 De frivilliga försvarsorganisationerna Centralförbundetär: för befálsutbildning,

Flygfältsingenjörsföreningarna, Flygvapenföreningarnas riksförbund, Frivilliga auto-
mobilkârernas riksförbund, Frivilliga flygkåren, Frivilliga motorcykelkåremas riksför-
bund, Frivilliga radioorganisationen, Frivilliga skytterörelsen, Försvarets personal-
tjänstförbund, Svenska Blâ stjärnan, Föreningen svenska röda korset i fråga ommedverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamhet för civilbefolkningens skydd
i krig, Riksförbundet Sveriges lottakårer, Sjövärnkårernas riksförbund, Svenskabruk-
hundsklubben, Svenska fallskärmsförbundet, Svenska pistolskytteförbundet, Svenska
sportskytteförbundet, Sveriges civilförsvarsförbund, Sveriges kvinnliga bilkårers
riksförbund i fråga frivillig befálsutbildning:samt Hemvärnsbefáletsom riksför--bund, Kustartilleriets reservofficersförbund, Svenska Arméns och Flygvapnets
reservofficersförbund, Svenska Flottans reservofñcersförbund och Svenska
värnpliktsofficersförbundet.
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skytteväsendetstatligt kontrolleradeDet frivilliga,

försvarsverksamhetFörordningen frivilligom

frivilligkungörelsen 1970:301gällande 17 §Enligt förut om
statsmyndighetema ingåförförsvarsverksamhet skulle representanter

föreskrifter ienligtförsvarsorganisations ledningsorganfrivilligi en
innebörd i sakBestämmelsensgrundstadgar.organisationens attvar

beslutandeålades i sinaideella sammanslutningarvederbörande att
företräddeinkorporera staten.personer somorgan

frivillig medverkanUtredningenifrågasattesBestämmelsen omav
inflytande iuttaladesitt betänkandetotalförsvaret, ii att statenssom

tillgodoses påstatsbidrag borde kunnade delar bekostas annatavsom
intemotiv förprincipielladet fanns starkaoch att statensätt att

något för-organisationernade ifrågavarandefortsättningsvis skulle ge
myndighetsrepresentanteråläggande inkorporerafattningsmässigt att

styrelseri sina
försvars-frivillig1994:524förordningengällandeDen omnu

någoninnehåller intejuli 1994,trädde i kraft den 1verksamhet, som
bestämmelse.motsvarande

inte någotsålunda i dagfinns detutredningen kanSåvitt se
skytteväsende.statligt kontrolleratfrivilligt,

vapenlagenBestämmelsen i

skytteväsendet harkontrolleradefrivilliga, statligtdetStadgandet om
vapenkungörelse1934 årsvapenlagstiftningen. Enligtilänge funnits

frivilligakontrolleradedettillhörandeföreningkunde statenav
innehaskytteväsendet medges att vapen.

meddelastillståndkunde sådantvapenkungörelseårsEnligt 1949
det frivilligatillhörandeskytteföreningarskytteförbund och stats-

svenskapistolskytteförbundet,svenskakontrollerade skytteväsendet,
till dessajägareförbundetoch svenskasportskytteförbundet samt
frivilligavissa andraVidare kundeföreningar.förbund anslutna
befälsut-centralförbundet försåsomförsvarsorganisationer, t.ex.

sammanslutningliksomröda korset,och svenskabildning somannan
Stadgandetstillstånd.sådanamedgesMajzt förordnat,Kungl. -
statskontrol-frivilligamed "detstarkt påtyderformulering att man

3 43 ff.SOU 1992:132,totalförsvaret;Frivillig verksamhet for s.
nuvarande4 vapenkungörelse1949 årsvapenkungörelse och1934 års motsvarar

i lagstadgandenadelades1973 års vapenlagi samband medFörstvapenlag. upp en
kungörelse/förordning.och en



88 Innehav skjutvapenav SOU 1998:44

lerade skytteväsendet" Frivilliga skytterörelsen,avsett eller Skytteför-
bundens överstyrelse, förbundet hette fram till slutetsom 1960-av
talet.

Enligt 1973 års vapenlag fick tillstånd innehaatt meddelasvapen
enskilda personer

2. skytteförbund, skyttekretsar eller skytteföreningar tillhör detsom
frivilliga, statskontrollerade skytteväsendet och
3. sammanslutning beträffande vilkenannan Kungl. Maj:t förordnat
därom

I enlighet härmed 1974 års vapenförordning,gavs, följandegenom
sammanslutningar möjlighet erhålla innehavstillstánd.att

Svenska pistolskytteförbundet, Svenska sportskytteförbundet,
Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund/Landsbygdens
jägare till något dessa förbundsamt ansluten krets eller föreningav
2. i kungörelsen 1970:301 frivillig försvarsverksamhet angivenom
organisation i 8 § 2 vapenlagen eller isom punktenavses anges

Senare har också Sveriges militära idrottsförbund numera Sveriges
militäridrotts- och mångkarnpsförbund Svenska skidskytteförbun-samt

tillkommitdet
Även bestämmelsernas avfattning i 1973 års vapenlag och 1974 års

vapenförordning talar således starkt för det Frivilligaär skytterörel-att
med "det frivilliga, statligtsen kontrollerade,som avses skyttevä-

sendet". Sannolikt har vapenlagens bestämmelse i denna del inte upp-
märksammats i samband med förordningen 1994:524att frivilligom
försvarsverksamhet infördes.

Museer

Tillstånd inneha skjutvapen fåratt meddelas huvudmän för museer,
får statsbidrag enligt särskildamuseet föreskrifterom eller museetom

ägs kommun, landsting eller stiftelseettav en står underen som
länsstyrelsens tillsyn, för skall ingå i samlingarna 2 kap.vapen som
3 § VL.c

Bestämmelsen infördes i 19817.vapenlagen år Innan dess saknades
regler gjorde det möjligt för få tillståndsom till förvärvattmuseer av

5 I fråga "det frivilliga statligt kontrollerade skytteväsendet"om tillfördes även
kretsarna möjlighet erhålla tillstånd till vapeninnehav.att Beträffande övriga anfördes
följande i specialmotiveringen. Vad gäller övriga sammanslutningar och därtill
hörande föreningar eller kretsar praktiska skäl tala för bestämmelsernasynes att
angående deras möjlighet erhålla tillstånd böratt utfärdas i administrativ ordning
prop. 1973:166 138 och 139.s.

5Sveriges militära idrottsförbund i vapenförordningentogs år 1983 och Svenskaupp
skidskytteförbundet år 1990.

7 Prop. 198l/82:1 28 ff, SFS 1981:1360.s.
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skjutvapen.

förmeddelashuvudmanTillstånd fårföljande.rådRikspolisstyrelsens allmännaI anges
1977:546 statsbidragförordningenmed stödstatsbidragerhåller omavsommuseum

ellerlandstingskommunellerkommunellerregionala ägstill enav enmuseer som
laglydnads-lämplighetHuvudmarmenstillsyn.länsstyrelsensstår understiftelse ursom

kap..FS 1996:6, 6.1RPSdärvid beaktassynpunkt bör

bevakningsföretagAuktoriserade

bevaknings-auktoriseradefår meddelasskjutvapeninnehaTillstånd att
tillståndmeddelatsharutlåning till väktare attförföretag: somsom

§ d VL.kap. 3sådant 2innehalån ett vapen
1978. Kungl.Enligtåri vapenlageninfördes ettBestämmelsen

påtillämpligintevapenförordning1949 års1960-taletfrånbrev var
sambandABAB. Idåvarandebevakningsföretagende störreett av

gälla. Be-denna dispensupphördevapenlagstiftningårs attmed 1973
vapeninnehav hosantaletbegränsaförinfördes främststämmelsen att

blinämligenvapemnängden skulleökningbevakningsföretagen. En av
specificerat,särskiltha sitt,anställda måstedeföljden vapen.varom

förhållandenfaktiskaNuvarande4.2.2

Sammanslutningars vapen

skytteförbunddepresentationöversiktlig3 finnsbilagaI somaven
skjutvapen.innehatillståndfår attges

regionalaregelförbundenriksomfattandeUnder de sorterar som
Frivilligasåledes inomfinnsplanetlokalaPå detlokala enheter.samt

pistolskytteför-Svenskaskytteföreningar, inom376skytterörelsen 1
sportskytteförbun-Svenskainomföreningar,lokaladrygt 600bundet

mång-militär- ochSverigesinomlokalföreningar,900drygtdet
idrottsenheterdels 135mångkarnpsföreningar,170kampsförbund dels

jägareförbundetSvenska närmareinomtävlingar,militäraför
riksförbund/Landsbygdensoch inom Jägarnasjaktvårdskretsar378

anslutnaföreningarnalokala ärMånga deavdelningar.175jägare av
förbunden.riksomfattandedefleratvå ellertill av

350-uppskattningsvisockså intressekan attHär att noteravara av
skjutvapenhelautomatiskainnehatillståndhar400 föreningar att

bilaga 6.

1978:303.SFS3 15,9-11 och1977I78:l58Prop. s.
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Museer

Sveriges samlingstörsta finns hos Statens kriminaltekniskaav vapen
laboratorium SKL i Linköping. SKL innehar drygt 3 500 tillstånds-
pliktiga skjutvapen och antal andraett stort eller vapendelar,vapen
såsom exempelvis signal-, tårgas och bedövningsvapen. SKL under-
söker i många fall skjutvapen kommit till användning vid brottsom
och har ibland möjlighet sådanaövertaatt beslagitsvapen som av
polisen och sedan förklarats förverkade. En de störstaannan av
samlarna Armémuseumär tillhör Statens försvarshistoriskasom

vilket i sin under Kulturdepartementet.turmuseer, sorterar Museet
har omkring 2 800 licenspliktiga i sina samlingar. Armémuseumvapen
anlitas ofta polismyndigheterna för uttala sig vadav att kanom som

godtagbar samling. Sålunda uttalar de sig bl.a.vara huruvidaen om
uppgiven sarnlingsinriktning rimligtär definierad,en vilken omfattning
uppgiven samling skulle få och huruvida vissten hör tillett ettvapen

angivet område. Såväl SKL Armémuseum statligaär institutioner,som
inte berörs reglerna i vapenlagen.vars vapen av

Härutöver finns det dock mängd lokala och regionalaen vapensam-
lingar på kommuner,ägs landstingskommunermuseer, ellersom av
stiftelser, vilka berörs vapenlagens regler. Många inteärav museer

vapensamlare historiska sådanautan försökerrena återskapa ochsom
visa viss tidsepok, exempelvis beredskapstiden.en

Auktoriserade bevakningsföretag

Det auktoriserade bevakningsföretag kan styrka det på grundattsom
uppdragens och karaktär har behovart visstav eller vissa skjut-av

för sin verksamhet, har möjlighet ivapen erhållaatt eget nanm
tillstånd s.k. huvudlicens inneha för utlåningatt till sinavapen
väktare i samband med de bevakningsuppdrag kräver beväpning.som
Den enskilde väktaren måste polismyndigheten ha fått särskiltav ett
personligt tillstånd låna sådantatt s.k. lånelicens.ett vapen

4.3 De allmänna förutsättningarna för
innehavstillstånd

4.3.1 Allmänt

I avsnittet översikt de allmännaöver förutsättningarges gälleren som
för enskild skallatt kunna erhålla tillstånden innehaperson att
skjutvapen.
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kategori-alldeles lätt de rättsliga bestämmelsernainteDet är att ur
Lagstiftningen rörigställs på sökanden. minstde krav är sagtsomsera

kan dock följande kri-avseenden. kap. 4 och 5 §§ VLi dessa Ur 2
lämplighetskrav.ändarnålskrav ochutläsas: behovskrav,terier

förordna vissafår, enligt kap. 2 §b och f VL,Regeringen 11 om
tillståndsgivningen. enlighet härmedföreskrifter i fråga Inärmare om

ålderskrav,VF förordnatregeringen i 2 kap. 3-5har om
Rikspolisstyrelsen före-behovskrav. Vidare harkunskapskrav och
kap.. dessa kravRPS FS 1996:6, 3.3 Utöverskrivit vissa ålderskrav

också frågorna skjutvapensi detta avsnittutredningentar upp om
tidsbegränsadeskjutvapentillverkningsnummerlämplighet, samt

tillstånd.

Gällande4.3.2 rätt

Behov

skjutvapentillstånd innehafår meddelasenskildEn ettattperson
Härmedkap. 4 § VL.enskilde behöver" 2endast den vapnetom

förskjuta med och inteskjutvapen förbehov attett vapenavavses
minnesändamåP.ellersarnlings-, prydnads-

skallför hansökanden,för sig skulle kunnaochI säga attattman
uppfylla de kravmåsteinneha skjutvapen,behovha att ettett avanses

vissoch ändamål i frågaolikauppställts för vapentyper omsom
dockoch ålder. Härpersonlig lämplighetaktivitet, kunskaper, avses

däreller aktivitetviss verksamhetsökanden sigägnarnärmast att en
används.skjutvapen

Skjutvapen för jakt

intejaktvapen,ha behovjägarexamenavlagtDen omavansessom
salongsgevärenhandsvapen,riktning. Försärskilda skäl talar i annan

exempelvissåsomdock särskilda krav,ställsoch injektionsvapen om-
ellerbedriven jakt-yrkesmässigtgrytjakt, fällfängst ellerfattande

kap. 3-5 §§ VF.viltvård 2
normala fall ha behovihar jägarexamenDen av sexansessom

9 exempelvis vapenkungörelse:1934 årstydligare äldre lagtext,framgårDetta än av
visstenskild förallenastinnehava skjutvapen må meddelasTillstånd att person, som

jaktvapen ellerAvser ansökanfinnes i behovändamål vapnet... vapen somvara av
och har förvärvatsprydnadsvärdehuvudsakligen affektionsvärde ellerhar vapnet

innehavatillståndgiftorätt, mäeller på grundeller vapnetatttestamente avgenom arv
vapnet."isökanden finnes behovändockmeddelas att vara av
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skjutvapen, den s.k. vapengarderoben.

Skjutvapen för målskytte

I lagstiftningen det inteär angivet vad kan behov förutgörasom anses
någon inneha målskyttevapen.att Detett enda i bestämmelsesom, en
rörande behov, härvidlag eldrörär eller pipa elleranges annan
anordning möjliggör till skjutvapenatt användssom ett annan
ammunition än förär 2 kap. 5 §vapnet 5 VF.avsett

En vanlig uppfattning förutsättningenär sökandenatt skallatt vara
ordinarie hemvärnsman eller aktiv medlem i skytteföreningvara en
eller motsvarande bör närmare angivandeett kanses som av vem som

ha behov målskyttevapen. Denna bestämmelseanses finns emeller-av
tid intagen under 2 kap. 3 § vapenförordningen, vari det stadgas vilka
krav gäller i kunskapshänseende.som

Det finns inte någon begränsning hur många målskyttav vapen en
normalt kan ha behov motsvarande den vapengarderobanses av, som
finns för jaktvapen.

Skjutvapen för skyddsändamâl

Utan hinder de regler gäller för jakt- och målskyttevapen,av fårsom
den behöver skjutvapen i sin tjänst medges tillståndsom innehaatt ett
sådant. I första hand berör denna bestämmelse väktare
2 kap. 3 §2 VF.st.

Tillstånd till innehav kan meddelas sökande påav gasvapen en som
grund tjänst eller särskild omständighet harav synnerligtannan ett
behov sådant för personligt skyddett 2 kap. 5 § VF.av

Ändamål

Tillstånd får meddelas endast för särskilt angivna ändamål. De flesta
innehas för skjutning. Tillstånd inneha skjutvapenvapen att ett som

huvudsakligen har samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt affek-
tionsvårde för sökanden, får dock meddelas för andraäven ändamål

skjutning.än I sådant fall får inteett särskilt tillståndvapnet utan
användas för skjutning 2 kap. 4-5 §§ VL.

De ändamål i lagstiftningenomnämns jaktär som kansom vara
kvalificerat, avlivning fällfångatt.ex. vilt, målskjutning, samling,av
prydnad, minne eller skydd 2 kap. 4 § VL 2 kap. 3 ochsamt
5 VF.
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Lämplighet

lämplighetVapeninnehavarens

skäligendetmeddelas endastfârskjutvapeninnehaTillstånd att om
kap. § VL.missbrukas 2 5inte kommerkan attvapnetattantas

beträffande deallmänna rådbl.a. följandeförfattningssamlingRikspolisstyrelsensI ges
gjort sigden sökandeför tillståndförutsättning ärEnlärnplighetskraven.allmänna att

dessasökanden i någotBristerlaglydig.omdömesgill ochpålitlig,känd avsom
skyldig till brott medsiggjortmeddelas. Den etttillstånd inteböravseenden som-

inneha inomtillståndmedgeshot bör intevåld ellerinslag attinte ringa envapenav
någongällerbegicks. Detsammadag brottetfem år från denomkringtidsperiod som

ådömtshanjaktlagstiftningenallvarligt brotttill såskyldig attgjort sig motett
andrabeträffandebör gällaSamma synsättjämförlig påföljd.därmedfrihetsstraff eller

brottslighetallvarligSynnerligenanvändning.kommit tillkriminalitet därfall vapenav
ellerlindrigare brottdiskvalifrkationstid. Vidlängreföranledabör kunna ännu annan

minst tvåtid, dockkortarediskvalificerande kanbedömskriminalitetform varasomav
eller för-lagarregelbundetåsidosätterellergenerelltEn sökandeår, accepteras. som-

tillståndmeddelasbör inteför rättsreglerrespekt attbristandeoch visarordningar
i nykterhetshänse-skötsamhetsökandensuppfattningFörinneha att omenvapen. -

omhändertagitsharkörkortsregistret. Deniregelmässigt kontroll görasende bör som
normalt inteLOB börberusadeomhändertagandeenligt lagen m.m.personeravom

Vidomhändertagandet.förfrån tidentvå år förflutitförräninnehatillstånd att vapenges
tiddock kortarebörövrigt skötsamiLOB-omhändertagandenågot enstaka personenav

eller harlidersökandenframkommerdetfall, exempelvisI vissa atttillämpas. avom- sinstyrkalåta honomnödvändigtdetpsykisk stöming, kanför attvårdats varaen
kap..1996:6, 3.2RPS FSläkarintyglämplighet genom

påockså kravetmånvidare i viss attlärnplighetsrekvisitet liggerI
vissuppnåtthakunskapererforderligaskall hasökanden samt en

nedan.behandlasfrågorålder. Dessa

lämplighetSkjutvapnets

börskjutvapenbestämmelserrättsligaingai dag att ettfinnsDet om
ändamål.sittförlämpatvara

Kunskaper

skall, inteskjutvapeninnehavtillstånd tillansökerDen omavomsom
kunnavisa sigskjutning,ändamål änuteslutandeansökan annatavser

särskilda kravDärvid gälleransökansådanthandha avser.somvapen
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för ändamålolika och 2 kap. 3 §vapentyper VF.

Skjutvapen för jakt

För få tillstånd till jaktvapen krävsatt sökanden avlagtatt prov
bestående dels teoretisk del, dels praktisk del inkluderandeav en en
skjutprov och säker vapenhantering jägarexamen. En jägarexamen
gäller tidsbegränsning 2 kap. 3-4 §§utan VF.

Skjutvapen för målskytte

För tillstånd till innehav målskyttevapen krävs sökanden ärattav
ordinarie hemvärnsman eller aktiv medlem i skytteförening. Dettaen

bland kunskapskraven i vapenförordningen.anges
Beträffande helautomatiska eller enhandsvapen gäller detattvapen

måste föreligga synnerliga skäl för tillstånd till innehav sådantav
Med detta troligen främst särskild skjutskicklighet,vapen. avses en

varvid poängfordringarna för olika skyttemärken skall uppfyllas.
2 kap. 6 § VL, 2 kap. 3 § VF RPS FS 1996:6, 5.1 kap..samt

Beträffande helautomatiska krävs det vidare enligt Rikspolisstyrelsensallmännavapen -
råd sökandenär framståendeskytt, dvs.att han under några års tid tillhört denatten-
bästa tredjedelen skyttar i förbunds- kretstävlingaroch RPS FS 1996:6, 5.2 kap.av

Ålder

För få tillstånd inneha helautomatisktatt krävsatt ett attvapen
sökanden har fyllt 20 år. För enhandsvapen gäller sökanden skallatt
ha fyllt 18 år. Undantag från ålderskraven får det finnsgöras om
särskilda skäl. Tillstånd till innehav skjutvapen för något annatav
ändamål jakt eller målskjutningän får meddelas endast den harsom
fyllt 18 år. Detta gäller dock inte eller signalvapen ellerstart- vapen

gjorts varaktigt obrukbara 2 kap. 3 § VF.som
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter kan undantag från kravet på

sökanden skall ha fyllt 20 år för få tillståndatt till innehavatt av
helautomatiskt sökandengöras framståendeär täv-vapen om en

° Utan hinder härav tillståndfår inneha skjutvapen till sökande behöveratt ges som
i sin tjänst eller sinför tjänstvapnet behöver annatskjutvapen tjänstevapenänsom

för bibehålla eller sinutveckla skjutskicklighet.att Ar det fråga utländskom
säkerhetspersonal medföljer vid statsbesök liknandeeller eller försom som ansvarar

säkerhet vid internationell luftfart, skall samråd i ärendet ske med Utrikes-personers
departementet 2 kap. 3 § 2 VF.st
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enhands-tillhör åtminstone länseliten. När det gällerlingsskytt och --
fall fåför målskjutning kan den under 18 år i vissaärvapen som

då såväl för hans ålderinnehavstillstånd. Sökanden skall ha visat ett
målskjutning skjutskick-påfallande varaktigt intresse föroch storsom

genomgår utbildning vidlighet. Slutligen kan elev ettsomen-
erhålla tillstånd till målskjutningsvapenskyttegymnasium ävenannat

år. gäller särskilt kolsyre-, luft- ocheleven inte 18 Dettaärom
fjädervapen RPS FS 1996:6, 3.3 kap..

Rikspolisstyrelsensallmänna råd vidare bl.a. följande. l fråga jaktvapen ochI omanges
enhandsvapen,tillämpas huvud-andra målskjutningsvapen helautomatiska ochän vapen

18 Ungdomar under 18 år kan emellertid fåregeln sökanden skall ha fyllt år.att
inneha föreligger särskilt behov Exempelvistillstånd det ettatt av vapen.vapenom egna

jakt viltvård möjlighetkan ungdomar yrkesutbildning inom ochsatsar attsom gesen
skjutskicklighet och personlig lämplighet bör emellertidfå sådant tillstånd. Kraven

RPSstraffmyndig bör tillstånd inneha skjutvapen.höga. Endast är attvara en som-
FS 1996:6, 3.3 och 4.1 kap.

fast auktoriseratI de allmänna råden också väktare, anställdäratt ettanges en som
bevakningsföretag, får meddelastillstånd lån innehaskjutvapenmed ammunitionatt som

20 år RPS FS 1996:6, 3.3 och 6.2 kap..i tjänsten först väktaren har fylltnär

tillståndTidsbegränsade

får det med hänsyn till särskildaTillståndet tidsbegränsas, om
omständigheter kan förutses inte kommer behövasatt vapnet att
varaktigt kap. Bestämmelsen infördes år 1981.2 5 § VL. Departe-

användasmentschefen uttalade i sammanhanget bestämmelsen böratt
restriktivt och han för närvarande inte beredd föreslåatt att en mervar
allmän befogenhet tidsbegränsa vapentillstånd, något skulleatt som

upphov till både för det allmänna och enskilda vapenin-kunna ge en
osäkerhet i tillämpning-nehavare kostsam byråkrati liksom vissen

en.

möjlighet tidsbegränsaEnligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd bestämmelsen atttar om
ellertillstånds giltighet i första hand sikte tillstånd inneha enhandsvapenattett

inte, enligt de allmänna råden, skehelautomatiska En tidsbegränsningbör dockvapen.
efter varje fall. Dock bör sådanalltidgenerellt prövning i enskilt närövervägasutan en

någon söker tillstånd inneha för skyddsändamåleller farligt i och förettatt vapenvapen
sin tjänst. En tidsbegränsning bör också komma i fråga det gäller uppenbaranär
tillfállighetsinnehav, de fall från början står klart det inte frågadvs. i det redan äratt

varaktigt behov RPS FS 1996:6, 7 kap..ettom

" 1981/82:1 30 ff.Prop. s.
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Tillverkriingsnummer

Vid ansökan tillstånd för innehav skjutvapen skallom vapnetsav
tillverkningsnummer Saknas tillverkningsnummer skallanges. annan
uppgift tillåter identifiering Polismyndigheten skall påsom anges.
tillståndsbeviset anteckna tillverkningsnumret eller, sådant saknas,om

uppgift tillåter identifiering 2 kap 6 § och 3 kap. 6 §annan VF.som
Enligt artikel 85 Schengenkonventionen,p.2 i Sverigesom

undertecknat, förpliktar sig de avtalsslutande parterna att anta
bestämmelser alla skjutvapen skall förseddaatt med fastom ettvara
tillverkningsnummer för underlätta identifiering och deatt skallatt

försedda med varumärke.vara

4.3.3 Nuvarande faktiska förhållanden

Tidsbegränsade tillstånd

Enkäterna till landets registerenheter polisens utredaresamt
våldsbrottav

Det finns ingen tillgänglig statistik hur mångaöver tillstånd i landet
tidsbegränsade.är En uppskattning utifrån uppgifterna i densom grov

enkät vapenutredningen tillställt landets vapenregisterenheter tyder
dock på endast 200-400 tillstånd åratt tidsbegränsas. Vanligaper
ändamål för dessa tillstånd har jakt, målskytte, förva-uppgetts vara
ring, utbildning, räddningstjänst, och skydd. De tillståndteater som
utfärdas för väktare i auktoriserade bevakningsföretag begränsas vidare
så alltid i tiden till gällagott under den tid frågaatt isom ärpersonen
anställd väktare på företaget.som

frågaI synpunkter på tillståndsreglerna har flera vapenregister-om
enheter de tillstånden försvarat att enhandsvapenatt ochanser
helautomatiska bör tidsbegränsas. Denna ståndpunkt åter-vapen
kommer bland på vapenutredningens enkät till polisens utredaresvaren

våldsbrott.av

Rikspolisstyrelsens Illegalarapport vapen

Projektgruppen ansåg tidsbegränsade tillstånd skulle innebäraatt
många fördelar, bl.a. skulle polisens kontrollmöjligheter, i fråga om

2 Konventionen tillämpning Schengenavtalet den 14 juni 1985, under-om av av
tecknad i Schengen den 19 juni 1990.
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skulleuppföljda. Emellertidbliautomatisktbehov och förvaring,
bådevapeninnehavareallakontrollera landetsåtgärden att vara

därför vidstannadekostnadskrävande. Projektgruppentidsödande och
för-för reglerainförs i vapenlagen,paragrafföreslå attattatt en ny

mål-gången förför förstaför denmed tillståndfarandet somprov
Prövotideninnehav skjutvapen.tillstånd tillansökerskjutning avom

brister skulle kunnatvâ år. Grovatilldå lämpligenborde sättas
prövotiden.redan underåterkallelse tillståndetföranleda av

Tillverkningsnmmner

totalaframgår detIllegalaRikspolisstyrelsensAv att,rapport avvapen
1972-1993, drygtunder tidenskjutvapenanmälda förloradeantalet

identifieringsbe-ellertillverkningsnummersaknade22 procent annan
revolvrar, där 43märktateckning. Den procentsämst gruppen var

förochsiffran 28pistolersaknade märkning. För procentvar
procent.hagelgevär 25

tillinkomnaanmälningar,specialgranskningVapenutredningens av
1996, beträffande skjutvapenhalvåretdet förstarikskriminalen under

till-dessa saknadevisade 20i dödsbonsaknade över procentatt av
identiñeringsmärkning.ellerverkningsnummer annan

jaktSkjutvapen för4.4

Gällande4.4.1 rätt

Gevär

sökandenjaktändamål krävsförtillstånd till innehav gevärFör attav
grundläggandehan harvisarjägarexamenavlagt attsomprov --

handhaviltvård och kan Jjakt och ägarexamen,kännedom vapnet.om
inkluderandepraktisk delteoretisk del, delsdelsbestår enav ensom

provledareinförvapenhantering, skall avläggassäkerskjutprov och en
Svenska jägare-efter förslagpolismyndighetenförordnats avavsom

riksförbund/Landsbygdens jägare. Närmareochförbundet Jägarnas
naturvårdsverk. Natur-meddelas Statensföreskrifter provet avom

69-72.1995:2IllegalaRPS rapport vapen s.
4 1995:2 18.IllegalaRPS:s rapport vapen s.

kommit5 1996,första halvåretsamtliga anmälningar avseendeUnderlaget somavser
uttryckligenAnmälningar där deti 1996.vapenregistret septembertill speciella

januari 1996 bort.harförkommit före den 1 rensatsattangetts vapnen

4 180498
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vårdsverket har också befogenhet i särskilda fall medge undantagatt
jägarexamen.från kravet på Avlagd jägarexamen gäller tidsbe-utan

gränsning.
Den har avlagt jägarexamen ha behov jaktvapen,som anses av om

inte särskilda skäl föranleder Detta gäller dock endast i frågaannat. 1
och inte förgevär enhandsvapen. salongsgevärTillstånd för fårom

pendast för avlivande fällfångat vilt. Vidare får tillstånd för in-ges av j
jektionsvapen endast under vissa särskilda förutsättningar 2 kap.ges 1
3- 5 §§ VF. l

Enligt övergångsbestämmelsen till ändringen SFS 1986:239 li
vapenkungörelsen behöver den innehade den januaril 1985som vapen
inte avlägga jägarexamen vid förvärv vapentypav vapen av samma
förutsatt förvärv sker under tiden det tidigare tillståndetatt gäller eller
inom år från det det upphört gälla.ett att att

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd bl.a. följande. Jaktlagstiftningensbestämmelseranges
vilka skjutvapen får användas för jakt skall beaktas vid prövningenom som av en

ansökan tillstånd till innehav jaktvapen. Hänsyn skall också till Statensom av tas
naturvårdsverks klassning ammunition. I huvudsak bör den för självständigav -
utlåning föreskrivna åldersgränsen, 18 år, gälla föräven tillstånd till innehav avÅldersgränsenjaktvapen. emellertid inteär absolut. Ungdomar mellan 15 och 18 år som

yrkesutbildning inom jakt och viltvårdsatsar bör kunna möjlighet få sådanten attges
Äventillstånd. andra ungdomar inom detta åldersintervall bör dennamöjlighet, under j

förutsättning särskilt behov föreligger. Kravenatt ett skjutskicklighetav 1egnavapen
och personlig lämplighet bör emellertid höga RPS FS 1996:6, 4 kap..vara

En jägare i normala fall ha behov visst antal denettanses av vapen,
s.k. vapengarderoben. Begreppet myntades i samarbete mellanett
Rikspolisstyrelsen och Svenska jägareförbundet år 1979 och blev

definieratnärmare i Rikspolisstyrelsens allmänna råd år 1980.
Avsikten förenkla prövningen vid tillståndsmyndigheterna ochattvar

åstadkomma enhetlig bedömning. Sålundaatt krävs det ingenen mer
dokumentation tillgång till jaktmark eller bevis på jakt iattom
praktiken idkas, något tidigare krävdes.som

Enligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd får jägare ha till i sinen upp sex vapen vapen-
garderob prövning behovetnärmare avlagd jägarexamen.utan än Det behöver inteav

olika skjutvapen. Dock räknas inte enhandsvapentyper och salongsgevär in ivara av

6 En fullständig jägarexamen består två teoretiska och praktiska Detreav prov.
teoretiska är grundprov och högviltprov. Grundprovets del består ämnenproven av

artkännedom, jakt- och vapenlagstiftning, jaktetik, ekologi, viltvård jakt-ochsom
metoder. De praktiska hagelvapenprov,är grundprov/kulvapen ochproven
högviltprov/kulvapen. Bestämmelserna jägarexamen finns i SNFS 1985:2; NV 21om .Generell dispens från kravet jägarexamen har i fråga exempelvisgetts om-
gästjägare från andra länder.

7 Med salongsgevär enskottsgevär med kaliber 5,6 i klass 4 med viktavses mm 1en
i orginalutförande understiger 2,5 kg RPS FS 1996:6, 4.7 kap..som
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avlagdenbartställs högre kravskjutvapen ändessakategoriervapengarderoben.För avg
vidare inte intill räknasExtra piporskall beviljas.för tillståndjägarexamen att vapen

mycketendastmedgesbörTillstånd till fler än etti antalet omsex vapenvapen.
tillvapeninnehavsittfår jägarenföreligger. I ställetbehovkvalificerat va-anpassa

äldre ärOm något defaktiskt bedrivs.jakt ettpengarderoben och den vapnenavsom
tillståndetfårprydnadsvärde,huvudsakligtellersärskilt affektionsvärdemedvapen

kap..FS 1996:6, 4.4-5prydnadsändamâlRPSminnes- ellertilländras att avse

Enhandsvapen

det finnsendastmeddelasfårenhandsvapeninnehaTillstånd att om
§ VL.kap. 6synnerliga skäl 2

för jaktenhandsvapenbör i frågainneha skjutvapenBehov att om
ändamål.följandeendast förföreliggaanses

rovviltfallfångstgrytjakt elleromfattandeEnskottsvapen:a av
viltvård ellerellerjakt-bedrivenyrkesmässigtFlerskottsvapen:b

§ VF.behov 2 kap. 5kvalificeratannat

till enhandsvapentillståndEftersomföljande;allmänna rådRikspolisstyrelsensI anges
mednödvändigtärendendet i dessasynnerliga skäldet finns ärmeddelasendast får om

gälla.följandeDärvid bör bl.a.behovetutredning översärskilt vapnet.avnoggrannen
bedrivs. Förjaktomfattandeendastmeddelas attTillstånd börEnskottsvapen: om

ställandemedeller grävlingmårdhundjakt efterbör grytjakt,dennakunna dokumentera
några jaktsäsongermark underupplåtenellerbedrivitsfällfångst hahund, eller egen

uppnåtts.fångstresultat hasärskiltoch ett
omfatt-bör inte enbartkvalificeratbehovbedömningen ärVidFlerskottsvapen: ettom

åtexempelvis uppdragavgörande,fállfångst ävenellergrytjaktningen varaav egen
börändamål jaktför änflerskottsvapeninneharDenmedräknas. annatkan somannan

innehatillstånduppfylls förkravenför jakt,användadetta attmedges ävenkunna att om
1996:6, 4.6 kap.RPS FSenskottsvapen.

ochnyblivna jägareför3 mindre garderobvapenutredning föreslog1987 års en
omfattning ochobetydlig störrei heltbedriver jakt endast vapen-ensompersoner

börjantillskulle såledesnyblivne jägarenjägare. Denavanceradegarderob för enmer
garderob,licens fullFörförslagsvis två stycken.färre antallicens påfå ett vapen,

jakt-behovjaktintresse ochfortsattdokumenteratskulle det krävas avettvapen,sex
flertaletmedliksomJustitieutskottet98-100.1989:44,SOU s.vapen -- det hysteuttalade bl.a.Utskottetförslaget.kritiskt attdockremissinstanser motvar- brottsföre-beaktansvärdfinnas någonkundehuruvida deti frågantvekanstark

vapengarderobenbegränsning iutredningsförslageteffekt ibyggande om
framladeinvändningarna,beaktadeDepartementschefen,l989/90:JuU29. som- och 32.1990/91:l30, 26, 31prop.i denna delförslaginte något s.
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4.4.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Allmänt jaktvapenom

Enkäten till landets vapenregisterenheter

De flesta i Sverige jaktvapen. Ett mindreär antal dessa ärvapen av
enhandsvapen medan den absoluta huvuddelen På denutgörs gevär.av
enkät tillställts landets vapenregisterenheter har majoritetensom svarat

andelen jaktvapen troligen 75 ellerutgör detatt totalaprocent mer av
antalet Den nedan redovisade genomgången samtligavapen. av
tillståndsärenden i två representativa län stöder registerenheternas upp-
skattning andelen jaktvapen.av

Av landets cirka 2,1 miljoner registrerade skjutvapen omkringär
8561 000, eller 90närmare Härav cirka 974gevär. 000ärprocent,

kombinationsgevär.kulgevär, 766 000 hagelgevär och 116 000 En
del målskyttevapen,gevären medan den absolutaär majoritetenav av

jaktvapen.gevären är
Omkring 7 alla registrerade skjutvapen enhandsvapen.ärprocent av

Endast mindre del dessa dock jaktvapen.ären av
Slutligen kan det det hösten 1996 fanns omkring 760 200noteras att

vapentillståndshavare, vilket innebär genomsnittligt innehavett av
vapen/person.2-3

1995 års tillstándsärenden i Kronobergs och Västmanlands län

En genomgång samtliga tillstândsärenden under 1995 i Kronobergsav
och Västmanlands län följande resultat i fråga andelengav om
jaktvapen.

Ljungby 79,5 %. . . . . . . . . . . . . . , . .Växjö 68,4 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fagersta %66,7. . . . . . . . . . . . . . . . . .Köping %75,3. . .. . . . . . . . . . . . . . . .Sala %76,2. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .Västerås %70,2. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Genomgången tillståndsärendena under 1995 i Kronobergs ochav
Västmanlands län visade vidare omkring 90 dematt procent av som
ansökte vapentillstånd för första gången endast sökte tillstånd förom

9 Uppgifterna inhämtade under höstenär 1996 bilaga Vapeninnehav.
2°I oktober 1993 uppskattade idet Sverige fanns 1672 521 fördeladeattman vapen

på 781 521 tillståndshavare, dvs. också då cirka 2,8 vapen/person RPS rapport
Illegala 1995:2, 14.vapen s.
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ansöktefalldessasamtligasåI1-2innehav gott avsomvapen.av
ansöktekulvapen. Deochhagelvapenför ett omsomettpersonerna
dem.regelhade ärvttvâflerinnehatillstånd änatt somvapen

Fler 21-2 än vapenvapen

%l0%90Ljungby
%% 793Växjö
%% 892Fagersta
%% 1288Köping
%% 1288Sala
%% l090Västerås

målskytteförSkjutvapen4.5

Gällande rätt4.5.1

Gevär

sökandenmålskjutning krävsförinnehav atttillstånd till gevärFör av
driftvär-ellerhemvärnetdet allmännainomordinarie hemvärnsmanär

organisation.motsvarandeellerskytteföreningimedlemaktivellernet
organisationensfrånockså intygfyllt 18 år krävsintedenFör som

§ VF.kap. 3lämplighet 2personligskjutskicklighet ochstyrelse om

börförutsättningarföljandebl.a.rådallmännaRikspolisstyrelsens att varaI anges
mâlskjutning,förinnehav skjutvapentillstånd tillmeddelaföruppfyllda att av

sådantillanslutenskytteförening ärimedlembör ensökandena somenvara
VF,i VL ellerorganisation angessom

ansökandenmedaktivt skyttebedrivabör vapentypföreningen avser,b som
iförbundregibedrivas iböraktuella ettden angesmed somskyttetc vapentypen av

VF.VL eller
beviljas ochtillståndetinnanmånaderminstaktiv medlemha varitbörSökanden sex
skjutningar.organisationensideltagitregelmässigthatiddennabör underhonellerhan
till innehavtillståndmeddelasbör kunnatävlingsskyttedeltar iregelmässigtDen som

fall börI tveksammaoch kaliber.mâlskjutningsvapenfler typän ett sammaavav
FSRPSskytteförbundellerlänsorganisationvederbörandefråninhämtasyttrande

kap..1996:6, 5.1

Enhandsvapen

finnsdetendastmeddelasfårenhandsvapeninnehaTillstånd omatt
6 § VL.kap.skäl 2synnerliga

fjäder-luft-,kolsyre-,jakt-,med undantagenhandsvapen,För av
skall:Sökandensärskilda krav.följandegällerharpunvapen,och

år,fyllt 18haa
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b aktiv medlem i skytteförening eller motsvarande organisation,vara
samt

hac Svenska pistolskytteförbundets pistolskyttemärke i guld eller
Svenska sportskytteförbundets silvermärke för internationell ñnpistol
eller grovpistol eller för fripistol eller bevis han uppfyllerattom
motsvarande krav.

Undantag från âlderskravet får det fimis särskildagöras skäl.om
Tillstånd kan också sökanden behöver i sin tjänst ellervapnetges om
för sin tjänst behöver tjånstevapnet för bibehållaänett annat attvapen
eller utveckla sin skjutskicklighet 2 kap. 3 § VF.

frågaI ålderskravet har Rikspolisstyrelsen föreskrivit: Denom som
under 18 år kanär i vissa fall få tillstånd inneha enhandsvapen föratt

målskjutning. Sökanden skall då ha visat såväl för sin ålderett
påfallande och varaktigt intresse för målskjutning skjutskick-storsom
lighet. såAtt fallet skall alltidär styrkas intyg från styrelsengenom
för den sammanslutning han tillhör. Sådant intyg skall grundas en

styrelsen gjord prövning sökanden. Beträffande elevav noggrann av
genomgår utbildning vid skyttegymnasium skall yttrande frånettsom

skolan bifogas. RPS FS 1996:6, 3.3 kap.

Beträffande enhandsvapenför målskjutning gäller enligt Rikspolisstyrelsensallmänna-
råd krav under avsnittet rörande för målskjutning.gevär Vidareangettssamma som-

följande. Eftersom tillstånd till innehav enhandsvapenendast skall meddelasanges av
det finns särskilda skäl nödvändigtdetär med utredning behovetom en noggrann om

Där sökandenåberoparaktivt medlemskapi skytteförening ellervapnet. motsvarandeav
det särskiltär viktigt klargöra den förening åberopasockså bedriver skytteatt att som

omfattar den aktuella aktivt och isätt regi förbundvapentypen ettsom av som avses
i 2 kap. 1 § VF RPS FS 1996:6, 5.1 kap..

ÄrKompetensprov för märke bör regel ha två års giltighetstid. intygetsom anses om
avlagt äldre två år,än bör sökanden åläggas genomgå RPS FSattprov nytt prov
1996:6, 3.4 kap..

Helautomatiska skjutvapen

Tillstånd inneha helautomatiska eller enhandsvapen får med-att vapen
delas endast det föreligger synnerliga skäl 2 kap. 6 § vapenlagen.om

För kulsprutepistol eller helautomatiskt enhands-annat utomvapen
gäller sökanden skallattvapen

a ha fyllt 20 år och
b ordinarie hemvärnsman inom det allmänna hemvärnet ellervara
driftvärnet eller aktiv medlem i skytteförening, förening för frivillig
befälsutbildning eller motsvarande organisation samt

hac automatvapenskyttemärke i guld.
Undantag från ålderskravet får det finnsgöras särskilda skäl.om

Tillstånd kan också sökanden behöver i sin tjänst ellervapnetges om
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för bibehållaför sin tjänst behöver tjänstevapnetän attett annat vapen
skjutskicklighet 2 kap. § VF.eller utveckla sin 3

föreskrifter får undantag från ålderskravetEnligt Rikspolisstyrelsens
tillhörsökanden framstående tävlingsskytt ochgöras ärom en

fallet skall krävaslänseliten. styrka så i regelåtminstone För äratt att
skyttefunktionär på regional nivå RPS FS 1996:6,intyg från

kap..3.3

målskjutningråd under avsnittet rörande förUtöver de allmänna gevärangettssom
restriktivitet. Detallmänna råd tillstånd skall medRikspolisstyrelsens att storgesanger

poängfordringama uppfyllts. Därutöver fordras mycketinte medräcker ett stortatt
framståendeDetta kräver sökandenbehov inneha ärattatt eget automatvapen. enav

tillhörtsådan visa under några år hartävlingsskytt. För bör attatt manansesvara man
RPStredjedelen skyttar i förbunds- och kretstävlingar medden bästa automatvapenav

FS 1996:6, 5.2 kap..

sin lagstiftning till EG-har Sverige förbundit sigSlutligen att anpassa
vapendireldivet". sådanaArtikel 6 i direktivet riktar sig mot vapen

däriblandi dess bilaga under kategori A,finns 1upptagnasom
allaskall medlemsländerna vidtahelautomatiska skjutvapen. Sålunda

skjutvapenför förbjuda förvärv och innehavlämpliga åtgärder att av
särskilda fall får de behörigatillhörande kategori Ioch ammunition A.

sådanbevilja tillstånd för sådana skjutvapen ochmyndigheterna
säkerhet.inte strider allmän ordning ochammunition det motom

bl.a.Vapenlagsutredningen, uppdragDen tidigare attvars var
behövdes för uppfyllaundersöka vilka lagstiftningsändringar attsom

sitt betänkande inställningeni EG-direktivet, redovisade ikraven att
vapenförordningen väl fyllde kravetbestämmelserna i vapenlagen och

innehav ochåtgärder förhindra förvärv ochpå tillräckliga att av vapen
A. inställning godtogsammunition tillhör kategori Denna avsom

riksdag.regering och

luft-, fjäder- och harpunvapenKolsyre-,

effektbe-behöver inte tillstånd för innehafyllt årDen ettattartonsom
eller fjädervapendvs. kolsyre-, luft- ärgränsat avsettett somvapen,

begränsadoch harför målskjutning eller harpunvapenett som en
2 kap. § VL.effekt förhållande till andra jämförliga skjutvapen 1i

någotuppfyllertillståndsfritt krävsFör vapnetatt att avvara
följande krav.

begränsadskall ha sådankolsyre-, luft- eller fjädervapenEtt anses--

2 förvärv innehavdirektiv 91/477/EEG kontroll ochRådets vapen.av avom
22 1994:4, 48.Vapenlagen och EG SOU s.
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effekt projektil från fyra från pipansom en vapnet meter mynning har
anslagsenergi mindreär 10 joule.änen som
Ett hel- eller halvautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall-

ha sådan begränsad effekt projektil frånanses fyraom en vapnet meter
från pipans mynning har anslagsenergi mindreär 3 joule.en änsom

Ett kolsyrevapen är med färg markeraavsett träffarattsom på-
deltagare i stridsspel paintballvapen skall ha sådan begränsadanses
effekt konstrueratär för laddasvapnet med färgampullerom att med

minsta diameter 16 2 kap. 2 § VF.en om mm
Innehav andra kolsyre-, luft- och fjädervapen, alltsåav inte ärsom

effektbegränsade, kräver tillstånd. Sådana skjutvapen dessa typerav
innehas för målskytte dockär generelltsom undantagna från de

särskilda krav ställs beträffande andra kap.2 3 §som VF.vapen

Rikspolisstyrelsens allmänna råd tillstånd till målskjutningatt med harpunvapenanger
i Sverige inte bör medges i fall än där skjutningen skallannat äga i regirum av
sportñske- eller sportdykareorganisation och då dessövningsplats RPS FS 1996:6,
5.10 kap..

Armborst

Armborst behandlades i samband med de materiella förändringar som
infördes den 1 januari 1992. I denna del hänvisas till 1987 års
vapenutrednings betänkande SOU 1989:44 227 samts. prop.
1990/91:130 30.s.

Svartkrutsvapen

En del Svartkrutsvapen tillverkadeär före 1890 och därför inte
tillståndspliktiga. De nytillverkade kopiorna sådana dockärav vapen
tillståndspliktiga. Därvid gäller regler för svartkrutsskyttsamma en

för skytt med moderna skjutvapen, dvs. skytteprovensom en måste
avläggas med moderna skjutvapen.

Svartkrutsvapen behandlades bl.a. i DsJu 1979:17 64 ochs. prop.
1981/82:1 35 i SOU 1989:44 118 ffochsamt 1990/91:13Os. s. prop.

30.s.
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förhållandenfaktiskaNuvarande4.5.2

målskyttevapenAllmänt om

vapenregisterenheterlandetsEnkäten till

majori-vapenregisterenheter harlandetstillställtsden enkätPâ som
det10 och 25mellanmålskyttevapnen utgör procent avsvarat attteten

andelenbedömer utgörsenhetertjugotalEtttotala antalet att avvapen.
andelen änlika många utgörsoch10mindre attän procent merav

hela landetandelen iligger runtTroligen sammantaget25 procent.
samtligagenomgångenredovisadenedanDen10-15 procent. av

registerenheternasstöderrepresentativa läntvåtillståndsärenden i
målskyttevapen.andelenuppfattning om

registrerade skjutvapen närmareärmiljonercirka 2,1landetsAv
medanjaktvapen,dessaMajoriteten är90 gevär. enprocent av

debilaga 3Imålskyttevapen.minoritet presenterasutgörs samman-av
vilkaoch gevärmedskyttebedriver gevär typerslutningar avsom

används.därvidsom
enhands-registrerade000omkring 145dagSverige ifinns iDet

skjutvapen.registreradealla7vilket procentmotsvarar avcavapen,
Majoritetenrevolvrar.000pistoler och 5700088Härav är avca

målskyttevapen.tordedessa vara
tillstånds-synpunktenvanligastedenregisterenheterna ärBland

helautomatiskaochenhandsvapenförtillståndenreglerna vapenatt
tillmotsvarighetförslagAndra ärtidsbegränsas.generellt bör att en

frågaiinförsjaktvapen,för ävengällervapengarderobens.k.den som
frånintygenocksåharmålskytte. Det närrmtsför attskjutvapenom

beslutsunderlag.undermåligaiblandskytteföreningar somanses vara
Även framkommervåldsbrottutredarepolisensfrånbland avsvaren

börkravennågratillstånd. övrigtItidsbegränsade attförslag angerom
bestämmelsernatillståndbeviljandefråga atti samtskärpas avom

enhetliga.ochbörskytteföreningar strängafrånrörande intyg vara

Västmanlands länochKronobergstillståndsärenden iårs1995

Kronobergsiunder 1995tillståndsärendensamtligagenomgångEn av
andelenfrågairesultatföljandeVästmanlands länoch omgav

målskyttevapen

%5,6Ljungby . . . . .. . . . .. . . . . .. . . %8,0Växjö . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . %10,8Fagersta . . .. . . . .. . . . . .. . . . %11,2Köping . .. . . . . .. . . . .. . . . . . %8,5Sala .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . %14,3Västerås . . . . .. . . . .. . . . . .. .
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Enhandsvapen

Utredning enhandsvapens stöldbegärlighet och farlighetom

Enhandsvapen naturligaär, skäl, särskilt efterfrågade i brottsligaav
sammanhang. Det finns bl.a. följande utredning stöder dettasom
påstående.

Antalet utfärdade tillstånd för pistol och revolver knapptutgör
7 det totala antalet tillstånd,procent medan dessa drygtav utgörvapen
19 det totala antaletprocent anmälts tillgripna/för-av vapen som
komna.

Uppgifter beslagtagna i samband med misstanke brottom vapen om
visar vidare enhandsvapen äratt överrepresenterade i brottsliga sam-
manhang. Av alla beslagtagits under såväl år 1995 årvapen som som
1996 andelen procent.enhandsvapen 58var

Under 1992 användes pistol/revolver vid 51 alla mordprocent av
och mordförsök med skjutvapen. Hagelgevär användes i 36 procent av
fallen och militära i 3 fallen.automatvapen Vid rånprocent motav
bank, butik och värdetransporter,post, med skjutvapen, i Sverige
under tiden 1987-1993 användes pistol/revolver i 79 procent av
fallen, hagelgevär/kulgevär i 17 fallen och militäraprocent auto-av

fallen.i 4matvapen procent av
Att enhandsvapen särskilt farligaär antyder undersökningen om

bl.a. skottskador företogs vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholmsom
under åren 1988-1993. Undersökningen visade det vanligasteatt

vid skottskada pistol/revolvervapnet 49 procent. Hagelgevärvar
stod för 11 och militära procent.förprocent 6automatvapen

Rikspolisstyrelsens Illegalarapport vapen

Projektgruppen föreslog vapenförordningen skulle ändrasatt så detatt
krävdes sökanden innehade angivna skyttemärkenatt eller bevis attom
han uppfyllde motsvarande fordringar med den ochtyp av vapen
kaliber ansökan omfattade. Detta torde, enligt projektgruppen,

Åtgärdenminskaavsevärt antalet grovkalibriga i framtiden.vapen
skulle också garanti för skytten kunde hantera detatt hange en vapen

för.söker tillstånd

23Uppgifterna är sammanställdafrån landets vapenregister hösten 1996 det, hossamt
Rikskriminalen förda, speciella vapenregistret åren 1990-1997.

2 Uppgiften hämtad frånär de anmälningar sänts till rikskriminalen.som
25RPS Illegala 1995:2 25.rapport vapen s.
26RPS Illegala 1995:2 26.rapport vapen s.
27RPS Illegala 1995:2, 70rapport ff.vapen s.
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från skytterörelsenSynpunkter m.m.

förslag till skärpningarförekommerskytterörelsenOckså inom avr
kantillstånd till målskyttevapen. Dettabeviljandevidkraven av

utredningenframförts tillpunktermed någraillustreras avsom
sportskytteförbundet:Svenska

efterskall tidigastpistoler/revolvrargrovkalibrigaförlicens ges-
medlemskap,aktivttolv månaders

licensan-uppfyllas på denskallkompetenskravet typ somav vapen-
sökan avser,

tillåtna i de olikaförskall endast kunna ärlicens somvapenges-
skytteorganisationernas program.

utfärdasmedlemskap,intygfrågaI samman-avsomomom
Sportskytte-pistolskytteförbundet och SvenskaSvenskaharslutningar,

Rikspolisstyrelsenmedinitiativ till samarbetetagitförbundet om
tillhandahållasskulle kunnastandardblankettutformande avsomav en

polisen.

skjutvapenHelautomatiska

vapenregisterenhetertill landetsEnkäten

helautomatiskacivilaregistrerade542fanns det 31996Hösten vapen
enskildadessa innehasOmkring 40i Sverige. procent personer,avav

in-föreningarAntaletskytteföreningar.övriga innehasmedan somav
stycken.drygt 350uppskattas tillkanhelautomatiskanehar vapen

Över innehashelautomatiskaprivatpersonernas90 procent vapenav
inneharsarnlingsändamål. Föreningarnaförövrigaför målskytte,

Cirka 35målskytte.försinasamtligasåtroligen gott vapensom
cirka 52före år 1973,meddelatstillstånden har procentprocent av

bilagaefter år 1991och cirka 131973-1991under åren procent
Helautomatiska vapen.

med-ställs förvapenförordningenenligtde kravFörutom som
allahelautomatisktinnehavtillstånd tilldelande angervapenavav

Rikspolisstyrelsenrådallmännaföljer depolismyndigheter deatt som
behovmycketskall hasökandennämligen attutfärdat, stortettatt av

fram-hanskall visaoch han ärinneha attattautomatvapeneget en
iskyttartredjedelenden bästatillhöratävlingsskytt, dvs.stående av

ordinariefrågaImedkretstävlingarochförbunds- automatvapen. om
dessutom/ellerenheternahälftenungefär attkräverhemvärnsmän av

kretsordföranden ellerfrånliknandeintyg elleruppvisarsökanden ett
någon innehavare ärföreligger. Attbehovmotsvarande attom

dockförekommermålskyttaktivocksåhemvärnsman utan att vara
fall.åtta sådanasig havilketvapenregisterområde,iendast ett uppger
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Statligt ägda skjutvapen

Försvarsmakten denär innehavarenstörsta statliga skjutvapen.av
Antalet uppgår till omkring 900 000, de flesta är automatvapen.varav
Härutöver innehas drygt 2 000 polisen, Statens för-automatvapen av
svarshistoriska Försvarets materielverk, Statens kriminaltek-museer,
niska laboratorium, Kustbevakningen och Försvarets forskningsanstalt.

Hemvärnet hör organisatoriskt till Försvarsmakten. Omkring
100 000 engagerade i hemvärnsrörelsen.är Hemvärnet harpersoner
cirka 70 000 handeldvapen, kulsprutepistol kpisttypen ochav
automatkarbin 4 Ak 4. Dessa i huvudsak tilldeladeär hemvärnsmän-

och förvaras i deras bostäder. Driftvärnet, organiseratnen är vidsom
vissa företag och myndigheter och särskildutgör hem-som en gren av

förfogarvärnet, cirka 000över 7 hemvärnetsav vapen.

Civil verksamhet med helautomatiska vapen

Skytte med helautomatiska bedrivs inom Frivilliga skytterörel-vapen
FSR28. FSR har drygt 100 000 medlemmar, cirka 60 000sen varav

aktiva. Av dessaär cirka 2 300är aktiva kpist-skyttar och cirka 3 600
automatkarbin-skyttar. Särskilt de tillhör regel hemvärnetsenare som
eller frivillig försvarsorganisation. FSR organiserar bl.a. "Rikspro-en
pagandan tävling med automatkarbinskyttestor för vämplik-en-
tiga.

FSR har, den främsta frivilliga försvarsorganisationen inomsom
skytterörelsen, vissa uppdrag från Försvarsmakten. Ett relativt nytt
uppdrag för FSR utbildaär omkring 650 skytteinstmktöreratt för att
kunna stödja Försvarsmakten vid anpassningssituation. Vaden som

med uttrycket "anpassningssituation" framgår bl.a.menas av
riksdagens försvarsbeslut. Försvarsbeslut för perioden 1997-2001
fattades den 13 december 1996 riksdagen. Beslutet mycketärav
genomgripande och medför omfattande förändring och reduceringen

krigs- och grundorganisationen. I beslutet de militäraav attanges
hoten i nuvarande omvärldsläge starkt begränsade.är Försvarsmakten
skall emellertid ha förmåga sig till förändrade kravatt ochanpassa
förutsättningar i detta avseende. Försvarsmaktens beredskap skall
därför medge organisationens huvuddel inom åratt efter beslut harett
uppnått full krigsduglighet. Riksdagen betonade härvid de frivilliga
försvarsorganisationemas fortsatta betydelse och destora utgöratt en
viktig för landets försvar.resurs

23Sammanslutningen i bilaganämnarepresenteras
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helautomatiskamedverksamhetencivilapå denFörsvarsmaktens syn
vapen

påavdelningenjuridiskamedSammanträffandevapenutredningensVid
följande.bl.a.framkomFörsvarsmakten

så litefinnasskalldetintresseFörsvarsmaktensi att vapenDet är
driftvärnetochhemvärnetinommöjligt. Desamhället som,iute som

frånsådanaerhållerskjutvapenbehöverFörsvarsmakten,enligt
2 kap.iordinarie hemvärnsmänSärbestärnmelsenförsvaret. om

Försvarsmaktensförfunktionsärskildnågonsåledes intefyllerVF3 §
vidkommande.

FSRskytterörelsenFrivilligatilluppdragFörsvarsmakten somger
betydelseharFrivilligorganisationerna storfrivilligorganisation.är en

650omkringFSRFörsvarsmakten. Inom ärochtotalförsvaretför
kunnatidårsinomi sinförkontrakterade ettskytteinstruktörer turatt

anpassnings-ihandhavandeandra automatvapenutbilda enav
och kunnatilltillgånghakunnamåsteDessasituation. egna vapen

förviktigocksåVerksamheten attfritid. ärsinpå upp-skytteträna
kanvilketmedlemmarna,hosfärdighetenutvecklaochrätthålla

underochvidbetydelse väpnatfå an-ett enkomma angreppatt
passningsperiod.

hemvärnsmänFörsvarsmaktenförintresse attväsentligtDet är av
vardagarundertid änskyttetränamöjlighetfårandraoch att annan

regi.militäri
helautomatiskamedverksamhetenciviladeninskränkningEn av

för För-konsekvensernegativafåhelt klartsåledesskullevapen
förinomverksamhetciviladagensbedrivaAttsvarsmakten. ramen

otänkbart.ekonomisktminstinteverksamhet ärFörsvarsmaktens --

fjädervapenluft- ochKolsyre,

fjädervapenochluft-kolsyre,mångahuruppgiftfinns ingenDet om
tillståndspliktigadem inte ärde flestaeftersomlandet,ifinnsdet av

docksiganvänderförbundflestaregistrerade. Deintedärmedoch av
medlemmarna.dehand lockari förstavilketluftvapen,främst yngre

sammanhang.Även brottsligaanvänds ikategoridenna vapenav
effektfullasnarlikaärsådanadettagällerSärskilt mersomvapen

skjutvapen.helautomatiskaochenhandsvapen
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4.6 Skjutvapen för skyddsändamål

4.6.1 Gällande rätt

Väktare

Tillstånd inneha skjutvapen får meddelasatt auktoriserade bevaknings-
företag för utlåning till väktare har meddelats tillstånd lånattsom som
inneha sådant 2 kap. 3 § dett VL.vapen

Tillstånd inneha Skjutvapen får ocksåatt till sökandeges annan som
Ärbehöver i sin tjänst. det frågavapnet utländsk säkerhetspersonalom

medföljer vid statsbesök eller liknande ellersom försom ansvarar
säkerhet vid internationell luftfart, skall samråd ipersoners ärendet

ske med Utrikesdepartementet 2 kap. 3 § 2 VF.st
Tillstånd inneha enhandsvapen får meddelasatt endast det finnsom

synnerliga skäl kap.2 6 § VL.

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd bl.a. följande. Behov pistol kan föreliggaanges av
för väktare med särskilt kvalificerade bevakningsuppgifter. Tillstånd får dock inte
meddelas i andra fall därän väktare skall ha fyllt 20 år och inneha fastsom-
anställning i auktoriserat bevakningsföretagett enligt RPS föreskrifter RPS FS-
1994:12, FAP 579-2 får utrustad med Skjutvapen. I sådana fall beviljasvara
bevakningsföretagettillstånd till innehav det antal behövs för utlåning tillav vapen som
företagets väktare. Väktaren meddelas personligt tillståndsbevis, s.k. lånelicensett en
RPS FS 1996:6, 6.2 kap..

Annan än väktare

Tårgas- och liknande anordningar

Tillstånd till innehav får meddelas endast för "tjänst ellerav gasvapen
särskild omständighet medför synnerligt behovannan ettsom av

för personligt skydd" 2 kap. 5 § 3 VF.gasvapen
Tårgasanordningar har tidigare behandlats im.m. prop.

l990/9l:130 s.30 i samband med införandetsamt 1996 årsav
vapenlag, SOU 1994:4 105 ff., 1995/96:52 67 ff.s. prop. s.
Justitieutskottet behandlade frågan innehavsenast om av pepparspray

ibet. 1997/98:JuU18 8 ff.m.m. s.

Skjutvapen

Det finns inga bestämmelser i vapenlagstiftningen undersom anger
vilka förutsättningar skjutvapen får meddelas för skyddsändamål. Som
regel betraktas dessa ansökningar tillståndsmyndighetenav som en
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ändamål.uddaför s.k.skjutvapenansökan om

pistol,innehaTillståndföljande.bl.a.rådallmänna attRikspolisstyrelsensI anges
oundgängligtendastdåmeddelasskyddsändamålbördylikt för ettellerrevolver vapen

regel-fartyg ibefälhavarebeviljastillstånd kanSådantföreligger.behov t.ex. en
harsäkerhetpersonligaför sinundantagsvis etttrafikutländskbunden samt annansom

1996:6, 6.2 kap.RPS FSbehovsärskilt stort av vapen

förhållandenfaktiskaNuvarande4.6.2 m.m.

Väktare

s.k.regelinneharbevakningsföretagauktoriseradevidVäktare ensom
anställningenden tidundergällatidsbegränsadlånelicens, att varar.

medförspecifiktvisstinte förtillstånd gäller utanVäktarens ett vapen,
harbevakningsföretagetskjutvapendeinneha någoträtt att somaven

medförlånelicenstill sinkomplementSominnehavstillstånd för.
skjut-alla devilkenhuvudlicens,inplastad s.k. upptarväktaren en

inneha.harbevakningsföretaget rätt attsomvapen
be-farlighetochstöldbegärlighetanförts i frågaVad m.m.omsom

också förnaturligtvisgällermålskytteförenhandsvapenträffande
skydd i tjänsten.förinnehassådana somvapen

väktareAnnan än

innehatillståndfåansöker attförekommer attDet att ompersoner
slagnågotchaufförkanskydd. Sökandenpersonligtför avvaravapen

ansök-Sådanaposition.själv,honomenligthaeller utsatten,annars
gasvapen.fördå vanligenochsällanbeviljasningar ytterstnumera

personligttillstånd förförekommitdet dockundantagsfall har attI
befäl-frågaienhandsvapen,beviljats förskyddsändamâl t.ex. om

"skyddtillstånd förfåttnordpolsfarare motellerfartyghavare som
isbjörn.

erhållit ett29 brottsoffer ellerexempelvis utsattfall kanvissa somI ett personannan
till tårgasspray.få tillgångpolisen,fråntrygghetspaket ävens.k.
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4.7 Skjutvapen med samlings-, prydnads-
eller särskilt affektionsvärde

4.7. 1 Allmänt

Det främsta skälet inneha skjutvapenatt förett är skjuta med det.att
Mellan 10 och 15 alla skjutvapenprocent innehas emellertid förav
andra ändamål skjutning.än Det är innehas samlarevapen som av
eller har särskilt prydnads-ett eller affektionsvärde.som Beträffande
de sistnämnda brukar tillståndet innehasatt "minne.vapnetange som

Alla vapenslag finns representerade bland dessa samlings-,
prydnads- och minnesvapen, helautomatiskaäven skjutvapen.

Gällande4.7.2 rätt

Beträffande skjutvapen har huvudsakligt samlarvärde, pryd-som
nadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden får tillstånd
meddelas föräven andra ändamål skjutning.än Tillståndet kan förenas
med villkor skall obrukbartatt göras varaktigtvapnet 2 kap. 4 och
5 VL. Om inte gjorts varaktigt obrukbara måstevapnen-
sökanden ha fyllt 18 år för kunna erhållaatt innehavstillstånd
2 kap. 3 §4 VF.st

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd bl.a. följande.anges

Vapen hos samlare

Särskilda krav måsteställas vapensarnlarespersonliga kvalifikationer. Vidareen bör
det stå klart han har Ävenseriöst intresseatt förett verksamheten. privata samlingar
godtas.

Samlingens område bör så avgränsat det finns rimligavara att möjligheter att
åstadkomma något så komplettnär samling. Samlingsområdenen beskrivna som
jaktvapen, rnilitärvapen eller halvautomatiska vapen är exempelvis för förstora

privatpersonatt skulle kunna åstadkommaen komplett samling. Begränsningenbören
också så klart angiven det möjligtärvara att vilkaatt avgöra har sinsenare vapen som
givna plats inom viss samlingsinrilaning.ett Sedan samlaressamlingsinriktning elleren

3 1987 års vapenutredning föreslog sådan licensatt endast skulle få utfärdas detomförelåg särskilda skäl SOU 1989:44, 102-106. Departementschefen ansågs.
emellertid restriktioner i dettaatt avseendekunde undvaras och föreslog därför inte
ökade restriktioner beträffande tillståndsgivningen när det gäller dessa utanvapenendast förtydligande lagtexten. Förtydligandena innebar delsav tillstånd förävenatt

med prydnads-, affektions- eller samlarvärdevapen får beviljas endast det skäligenomkan inteantas kommeratt missbrukasvapnet elleratt användas i strid med det
ändamål tillståndet dels ingetsom att med tillståndavser, i dessafallvapen som avses
får användastill skjutning. Vidare fördes samlarändamål självständigt skäl försom
vapentillstånd prop. 1990/91:130, 26, 32.s.
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ytterligareställas, bör någonuppfylla de krav kanbefunnitsochområde har prövats som
angivnahar sin plats inom detanskaffadeså länge debehovsprövning inte göras vapnen

området.
be-säkerhetssynpunkt.Någonfrånsärskilda riskermedför många falliSamlingarna
börsamling finns inte. Däremotisamlare får hahur mångagränsning envapen enav

förvaringsföreskrift,särskildbeslutaförekommande fallitillståndsmyndigheten om
Helautomatiskahelautomatiskaochenhandsvapeni frågagäller dettasärskilt vapen.om

ingå iinte tillåtasregelammunition i handeln, börvilka det finnstill ensomvapen,
hög säkerhet.under mycketförvarassåvida intevapensamling, vapnet

skall görasuppställa kravför innehavetvillkor att ettFrågan vapenatt somom
ochsäkerhetsaspektemamellanavvägningmåsteobrukbart avgörasvaraktigt som en

meddet onödigtförvaring inte sällanbetryggande görMöjligheten tillsamlarintresset.
obrukbarhet.föreskrift omen

samlingsvapen.skjutning medtillstånd försärskiltmeddelaPolismyndigheten kan
1996:6,RPS FSvissttillfälle och förvisstendast förbör skeDetta ettett vapen

6.3 kap..

ajfektiønsvärdeellerprydnads-huvudsakligtVapen med

särpräglatharprydnadsvärdeärhuvudsakligen har ettExempel att vapnetvapen som
antal.i litetförekommerkonstruktion ellerovanligutseende, ett

elleröverlåtarenrelation tilldet sökandensaffektionsvärdet ärbedömningenVid av
ellerförtidaöverlåtitsbeaktas. Attskall genomett arvgenom arv,vapnet vapensom

Storföreligger.affektionsvärdessituationnormalt innebärabör atttestamente en
för honom.uppfattning och värdetsökandenstillmätasskallbetydelse

ammunitiondet finnstill vilkahelautomatiskaochgäller enhandsvapenNär det vapen,
obrukbartvaraktigtvillkor görsinnehavstillstånd endasthandeln, bör vapneti attges

1996:6, 6.4 kap..FSRPS

förhållandenfaktiskaNuvarande4.7.3

vapenregisterenhetertill landetsEnkäten

ochprydnads-samlar,andelenbedömerenheternaMajoriteten attav
antaletdet totalaomkring 10minnesvapen utgör procent vapen,av

medvälUppskattningen överens000 stämmer200dvs. över vapen.
företagitutredningenspecialgranskningenredovisadenedanden som

år 1995.undertillståndsärenden i tvâ länallaav
antaletbeträffande denna ärlämnatsSynpunkter attvapengruppsom

tillstånd för minnesvapenbegränsat,bordeminnesvapen attvara
falletregelmässigtoch inteundantagsfall äriendast borde som nuges

förhög säkerhetförvaring underräcka medborde attdet inteattsamt
helautomatiskafå samla på vapen.
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1995 års tillstándsärenden i Kronobergs och Västmanlands län

En genomgång samtliga tillståndsärenden under år 1995 iav Krono-
bergs och Västmanlands län följande resultat i fråga andelengav om

beviljade för ändamålen samling, prydnadvapen eller minne.

Ljungby %12,5. . . . . . . . . . . . . . . . . .Växjö 14,1 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fagersta %20,9. . . . . . . . . . . . . . . . . .Köping %11,2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sala 13,6 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Västerås 12,3 %. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den andelenstörsta de genomgångna ansökningarna i denna delav
rörde tvekan minnesvapen.utan Genomgången visade också detatt
inte ovanligt med ansökningar få tillstånd till fleravar minnes-attom

gången, i vissa fall 6-7vapen vapen.

Särskilt vapensamlareom

Sveriges samlingstörsta finns hos Statens kriminaltekniskaav vapen
laboratorium SKL i Linköping. En samlare statligastor ärannan
Armémuseum. Det finns också mängd lokala och regionalaen vapen-
samlingar på kommuner,ägs landstingskommuner ellermuseer som av
stiftelser. Museivapen har behandlats undernärmare avsnitt 4.2.2.

Bland de privata samlarna finns det dels vapensamlare, delsrena
historiskt intresserade eller försöker återskapapersoner grupper som
och visa viss tidsepok, exempelvis beredskapstiden. Oftaen är sam-
larna anslutna till någon vapensarnlarorganisation, Svenskat.ex.som
vapenstiftelsen, Samlarförbundet nordstjärnan, Skånes vapenhisto-
riska sällskap eller Samlarföreningen polcirkeln.

Utredningen har fått uppgift det förekommit samlareatt ochom att
historieintresserade ansökt tillstånd inneha militäraattom rent

luftvärnskanoner, vilkat.ex. okäntvapen, kommitsom sätt i civil
Sannoliktägo. förekommer det också sådana tillstånd beviljats.att

8 Udda ändamål

4. 1 Allmänt

De huvudsakliga ändamålen, för vilka vapentillstånd meddelas, jakt,är
målskytte, samling, prydnad, minne eller skydd. Vapen kan emellertid
brukas till andra,även mindre vanliga, ändamål. Hos tillstånds-
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ändamål"."uddafördessa oftakallasmyndigheterna

Gällande rätt4.8.2

förmeddelas endastinnehatillståndfårvapenlagenEnligt att vapen
vilkavidarevapenförordningenändamål. Iangivnasärskilt anges

ändamålDeolikaförgällersärskilda krav vapentyper. somsom
och minnesän-prydnads-samlings-,målskytte,jakt,härvid regleras är

2 kap.VL§§kap. 3-52skyddsändamål i tjänsten samtdamål samt
reglerade iintesåledesändamålenudda ärs.k.DeVF.3-5

vapenlagstiftningen.

förhållandenfaktiskaNuvarande4.8.3

fåansökningarinoch då attfår dåTillståndsmyndigheterna om
på sådanaExempel ärändamål.uddaförinnehatillstånd att vapen

frånansökningar
gasbehållarepunkteraförräddningstjänsten: att-

skottsäkra västarprodukter,testa/utveckla t.ex.förföretag: att-
tamboskapavlivaförslakteripersonal:ochbönder att-

ellerföreställningarvidanvändningförfilmbolag:ochteater--
inspelningar

till elevernautlåningjägarlinjer: förmedlantbruksgyrrmasier-
för jaktutlåningförvilthägn:innehavare vapenavav- förutlåningförutbildning i jägarexamen:anordnare vapenavav-

övning.
lagstiftning-reglerade iinteändamåldessatidigare ärnämntsSom

dessavissaförmeddelastillståndändåförekommer avDet atten.
följandekankategoriernauppräknadedeBeträffandeändamål.

nämnas.
brandmedsambandiförkulgevärbehöverRäddningstjänsten att

handhaiutbildaspersonalVissgasbehållare. attpunktera vapenkunna
problemettillståndsmyndighetemaOfta löserändamål.för dettajust

harochinneharsjälv typ somså sammaavvapenatt somperson,en
underpålicenserhållerhandhavandet, vapnetiutbildninggenomgått

kanLânelicenserräddningstjänstenhosanställningtid hansden varar.
genomgåtträddningstjänstenvidtill andrautfärdassedan sompersoner
räddnings-hosförvarasVapneträddningsverket.frånutbildningsamma

tjänsten.
löserproduktutvecklingen,vidbehöver manföretag,Vid vapensom

vapenlagstift-uppfyllerproblemetregel att sompersonengenomsom
inneharmålskytte,förenhandsvapenfrågaikrav,ningens t.ex. om
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vapenlicensen.
Slakt tamboskap omfattas inte begreppetav jakt. Lagligen finnsav

det inget för licensutrymme för avlivningatt tamboskap.ge Detav
förekommer dock vid slakterieratt fått tillstånd innehapersoner att
pistol, efter tillstyrkande Statens naturvårdsverk.av

Inte sällan ansöker och filmbolagteater- få tillståndattom att an-
vända riktiga vid sina föreställningar. Från Rikspolisstyrelsensvapen
sida sådana ansökningaratt i principanser inteman bör beviljas. I
stället bör brukas i dessavapenattrapper sammanhang. Det före-
kommer emellertid särskilt i Stockholmstrakten tillstånd föratt- -
sådant ändamål beviljas. Ofta "lånas" då från vapenhand-vapnen en
late under den tid föreställningen/inspelningen pågår, för vilket någon

i erhåller tidsbegränsattruppen innehavstillstånd.person ett
Övriga uppräknade kategorier erhåller, vad utredningen erfarit, inte

i dag tillstånd inneha föratt angivna ändamål.vapen

4.9 Start- signalvapenoch

Gällande rätt

Det finns antal olika särregleringarett i vapenlagen berör start-som
och signalvapen. Som exempel kan nämnas det inte krävsatt detatt
föreligger synnerliga skäl för tillstånd till innehavatt sådantettav
skall meddelas 2 kap. 6 § VL och Sveriges riksidrottsförbundatt och
därtill anslutna förbund och föreningar Svenska brukshund-samt
klubben och därtill anslutna klubbar undantagnaär från kravet på
innehavstillstånd innehavet gäller eller signalvapenom start- 2 kap.
2 § VF.

Start- och signalvapen behandlades i 1986/87:154, bet. JuUprop.
1987/88:1, 1990/91:13O 54 i sambandprop. med införandetsamts.

1996 års vapenlag; SOU 1994:4av 104 ochs. prop.
1995/96:52 67.s.
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överväganden förslagoch4.10

tillståndmeddelasfårVem4.10.1

skytte-kontrolleradestatligtfrivilliga,detBestämmelsen attom
vapenlagen.utgårtillståndmeddelasfårväsendet" ur

föreligga förmåsteförutsättningar attdelagenI ensomanges
innehatillståndfå meddelasskallsammanslutning att egna

påsammanslutning visasådanskallSålundaskjutvapen. proven
skytteverksamhetkontinuerligoch samtorganisationstabil enen

skytte.säkertbedriva ett
auktoriseradeochförhuvudmänBestämmelserna museerom

justering.språkligmed vissbehålls,bevakningsföretag

Enskilda personer

fårenskildavapenlagen§i kap. 3Bestämmelsen 2 att personeroma
naturligtvis skäldetsaknasskjutvapen attinnehatillståndmeddelas att

huvudvapeninnehavenskilda överlängefråga såiför sigi och sätta
tillståndmeddelasfårsålundaenskildaAttaccepteras.taget personer

ochbestämmelserandraemellertidframgårskjutvapeninneha avatt
dendärförUtredningensärskilt. attpåpekasintebehöver menar

utgå.kanbestämmelsen häromsärskilda

sammanslutningar

skytteväsendetkontrolleradestatligt"frivilliga,Det

statligtfrivilliga,detbestämmelsenfinnsvapenlagenb3 §2 kap.I om
medtidigareharSannoliktskytteväsendet.kontrollerade man

skullevilketSkytterörelsen,Frivilligafrämstbestämmelsen avsett
deblandtagitsinteorganisationvarför dennaförklara samman-upp

tillståndfårvapenförordningen§ lenligt 2 kap. lslutningar gessom
förredogjortskjutvapen. avsnitt 4.2.1har iUtredningeninnehaatt

medjämförtförsvarsverksamhetfrivilligbeträffanderegleringtidigare
ingenexisterarfunnitutredningenVadvapenlagstiftningen. numera

be-Vapenlagensskytteverksamhet.kontrolleradstatligtfrivillig,

förordningeniorganisationer omnämns3 dock deVF fårl § 2Enligt 2 kap. som
skjutvapen.förinnehavstillstândförsvarsverksamhetfrivillig1994:524 gesom

organisation.sådanskytterörelsen ärFrivilliga en
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stämmelse förefaller således obsolet och kan utgå.vara

Vilka sammanslutningar skall ha inneharätt skjutvapenatt

finnsDet i dag inte i lagen, dess förarbeten eller förordningen angivet
vilka krav sammanslutning bör uppfylla för få tillstånden att att
inneha skjutvapen. ställetI i vapenförordningen endast vilkaanges
dessa sammanslutningar/förbund Sveriges militäraär. idrottsförbund
numera Sveriges militäridrotts- och mångkampsförbund och Svenska
skidskytteförbundet med så år 1983togs respektive 1990.sent som
Till utredningen till Justitiedepartementet, vilketsamt överlämnat
frågan till utredningen, har det vidare från två förbund Skytterörel--

ungdomsorganisation och Sveriges förbund för praktiskt skyttesens -
inkommit begäran inbegripas bland de organisationerattom som
enligt kap.2 §1 vapenförordningen får tillstånd innehaattges vapen.
Förbunden, de två sistnämnda,även i bilaganämnarepresenteras

Utredningen har inte, inom för detta arbete, haft möjlighetramen
studeranämnare och analysera deatt olika sammanslutningarna. Vid

mycket översiktlig genomgång de förbund begärten attav som nu
erhålla den följer nuvarande 2 kap.status 1 § vapenför-som av
ordningen, nämligen harätten skjutvapen, har inteatt utred-egna
ningen kunnat peka på något tyder de skulle mindreattsom vara
lämpliga inneha skjutvapen de redanatt ån etablerade sammanslut-
ningarna. Bland den övriga skytterörelsen finns det dock, olikaav
skål, motståndare till dessa förbund skulle erhålla sådanatt status.
Frågan alltså inte okontroversiell.är Utredningen iattmenar man
stället för föreslå de nämnda förbundenatt antingen erhåller sådanatt

eller inte det, bör försökagör lösa fråganstatus på längre sikt, dels
i lagen generellt vilkaatt sammanslutningar kangenom ange som

komma i fråga för tillstånd, dels i viss mån förändraeget attgenom
den nuvarande beslutsordningen.

Ett problem i sammanhanget det mycketär svårtär uppställaatt att
kriterier för vilka sammanslutningar bör komma i fråga för egetsom
innehavstillstånd. Enbart omfattningen eller medlemsantalet kan inte

lämplig vägledning. Som exempel kan Svenskanämnas skid-ge att
skytteförbundet endast har 1 000 medlemmar, vilket föreningen ny
säkerligen inte skulle ha alltför svårt nå till. De grundläggandeatt upp
kraven bör ställas dock,är enligt utredningens mening,som att en
sammanslutning kan uppvisa stabil organisation och kontinuerligen en
skytteverksamhet den bedriver skytte uppfyllersamt att ett som
godtagbara krav på säkerhet.

Slutligen bör det lagen framgå sammanslutningar får meddelasattav
tillstånd inneha skjutvapen endast för jakt elleratt målskytte.
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skall rättsammanslutningarvilka attskall bestämmaVem som
skjutvapeninneha egna

meddelasskall fåsammanslutningarvilkabeslutarRegeringen som
svårbedömd fördockFråganskjutvapen. ärinnehatillstånd att egna

kontinuerlignågoninte finnsdetgrundminst påinteregeringen, attav
innebärDettasammanslutningarna.verksamheten inomuppföljning av

desamhällskontroll övernågonfinns attdet intedels samman-att
håller sådanfortfarandevapenförordningenitagitsslutningar uppsom

förbundsådanadelsskjutvapen,medkan betros attdeklass att egna
mycketharifrågavarandeerhållaviljaskäl statusstarkahar attsom

föreslårimligtintedet attGivetvisprövad. attsak ärfå sinsvårt att
uppföljningsuppgift.sådanmedskall belastasRegeringskansliet en

kontinuerligtmöjligheterandrahelthardäremot attRikspolisstyrelsen
därförföreslårUtredningenskytterörelsen. attinomutvecklingenfölja

i formfunktionberedandehauppdragiRikspolisstyrelsen att enges
skytterörelseninomutvecklingenuppföljningkontinuerlig avav en

sammanslutningarvilkai frågaregeringenrådgevidareoch att om
innehatillståndmeddelasfårde attsådanha egnabör attstatussom

vapenför-idagisammanslutningar tasDeskjutvapen. uppsom
självskrivna.därvidtordeordningen vara

bevakningsföretagauktoriseradeochMuseer

bevakningsföretagauktoriseradeochrörandeBestämmelserna museer
auktoriseradeframgåtydligtdetDock bör attvapenlagen.ibehålls

skyddsändamål.förtillstånd endastmeddelasfårbevakningsföretag

ändamålUdda

medgeskälgodtagbarafinnasdet attändamål kanuddaBeträffande
innehakategorierna rättuppräknade attdenågonänäven avannan

Riks-yttrande frånefterdärför,Tillståndsmyndighetenbörskjutvapen.
frågaisådan rättmeddelakunna även ompolisstyrelsen, annan

ibehandlas nämnareBestämmelsenändamål.uddaförskjutvapen
4.10.7.avsnitt
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4.10.2 De allmänna förutsättningarna för tillstånd

Allmänt

Vapenutredningen föreslår utformning tillståndsbe-en ny av
stämrnelserna.

I vapenlagen såväl de allmänna förutsättningarna föranges att
tillstånd skall meddelas, de olika ändamålen och kravensom som

koppladeär till dessa. Mer detaljerade bestämmelser vadom som
med de olika kraven in i vapenförordningen.avses tas

Det svårtär den nuvarande lagstiftningenatt utläsa i vilka hän-ur
seenden det ställs krav för meddelande tillstånd. I 2 kap.av vapen-
lagen krav behovomnämns och ändamål, tillstånd endastsamt att
får meddelas det skäligen kan inte kommerantas attom vapnet att
missbrukas. Vidare tillstånd till helautomatiskaatt ochanges vapen
enhandsvapen får meddelas endast det finns synnerliga skäl. Iom
vapenförordningen krav påomnämns viss ålder och kunskap samt

behovskravetnärmare i vissa hänseenden. Slutligen har Riks-om
polisstyrelsen meddelat föreskrifter i fråga ålderskravet.om

Förutsättningarna för erhålla tillstånd bör, enligtatt utredningens
mening, uttryckas på tydligare i lagstiftningen.sättett De huvud-
sakliga krav därvid ställs bör framgå vapenlagen, medansom av mer
detaljerade bestämmelser vad med de olika kraven kanom som avses
bestämmas regeringen. Vapenutredningen föreslår därförav en annan
systematisk uppbyggnad vapenlagstiftningen. I vapenlagenav anges
såväl de allmänna förutsättningarna för tillstånd skall meddelasatt som
de olika ändamålen och de krav koppladeär dessa. Mer detalje-som
rade bestämmelser vad med de olika kraven in iom som tasavses
vapenförordningen Rikspolisstyrelsens föreskriftersamt och allmänna
råd.

Behov och ändamål

Begreppet "behov" medersätts krav sökanden skall haett att
giltigt skäl inneha skjutvapen.att

Giltiga skäl jakt, målskytte,är skydd, samling, minne, prydnad
och i viss mån s.k.även udda ändamål innehav ochsamt start-av
signalvapen.

I Sverige har sedan lång tid tillbaka siganvänt uttrycketman en attav
vapeninnehavare skall ha "behov sitt Vad konkreten av vapen. som
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haroklart. vapenförordningen denmed detta Iär attanges somavses
behov jaktvapen. Beträffande övrigaskall hajägarexamen anses av

ellerfinns det inte någon sådan uttolkningkategorier vapenav
EG-vapendirektivet,förklaring. talarflera andra länder, liksom iI

"giltigt skäl".stället "good reason" elleri omman
"behov"mindre lämpligt taladetUtredningen är attatt ommenar

till innehav Behovmed tillståndsgivningi samband är ettvapen.av
sammanhang. Allabör användas i dessasubjektivt uttryck intesom

behov det, till vadsig naturligtvis havill ha avvapen ansersom
endast beträffandemå. Härtill kommer detändamål det attvara

skallangivet i lagstiftningen vadjaktvapen utgöraär ettsom anses
få tillstånd inneha skjutvapenbehov. stället börgodtagbart I attman

sådant.inneha Dettahar "giltigt skälendast att ettettom man
församhälletbättre detmarkerar sätter gränsernasätt ärett att som

ocksåvapeninnehav. lagen börskall befogat Ivad ettanses varasom
förnämligen de ändamålgiltiga skäl,vad är attsom anse somanges

innehavGiltiga skäl såledesinnehavstillstånd får medges.vilka ärett
och prydnad.målskytte, skydd, samling, minneför jakt,skjutvapenav

ochinnehafinnas godtagbar anledningkan detVidare att start-
förinneha skjutvapenundantagsfallsignalvapen i även ettattattsamt

svårtändamål kanändamål. Vilka dessa uddas.k. udda är attvara
från fall till fall.måste bedömasuttömmande på. Frågange svar

Utredningeni detalj i lagtexten.inte dessa ändamålDärför bör anges
avsnitt 4.10.7.frågan inärmaretar upp

Lämplighet

för detskall lämpligtskjutvapenbestämmelseEn att ett varaom
vapenlagen.ändamålet in iavsedda tas

vilkameddela föreskrifterRikspolisstyrelsen bemyndigas att om
för olikalämpadeskallskjutvapentyper anses varasomav

ändamål.

innehalämplighetdels vapeninnehavarensLämplighet kan attavse
ändamål.för visstskjutvapnets lämplighetskjutvapen, dels

tjänst32 förvapenförordningen, endastföreligger dock, enligtBehov av gasvapen
försynnerligt behovmedförsärskild omständigheteller ett gasvapenavsomannan

§ p.3 VF.personligt skydd 2 kap. 5
33 Art. 5.innehavförvärv ochdirektiv 91/477/EEG kontrollRådets vapen,avavom
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Vapeninnehavarens lämplighet

Redan i dag ställs krav på sökandens lämplighet. I vapenlagen uttrycks
detta så tillstånd får meddelasatt endast det skäligen kanom antas att

inte kommervapnet missbrukas. Härmedatt naturligtvis iavses
första hand sökanden skallatt laglydig och pålitlig. Rikspolissty-vara
relsens allmänna råd utvecklar närmare vad i dettasom avses
hänseende. Stadgandet kan emellertid också användas i de fall sökan-
dens omgivning sådanär skjutvapen inte bör förekommaatt i denna,

sökandent.ex. sammanbor med någonom kriminelltär be-grovtsom
lastad eller svårt psykiskt sjuk.

Huruvida sökande lämpligär inneha skjutvapen elleren att inte är
bedönmingsfråga, där samlad bedömningen rad olikaen av en

omständigheter måste göras. Det därförär svårt precisera lämplig-att
hetskravet närmare vadän i dag har gjorts i vapenlagen. Utred-som
ningen föreslår därför ingen ändring i denna del. För kunnaatt göra

adekvat bedömning och för olika tillståndsärendenen att skall
behandlas likvärdigt det dockär viktigt tillståndsmyndigheternaatt får
del rättspraxis på området. Spridningen denna informationav börav
ske via Rikspolisstyrelsen.

Den ståndär vårda sig själv eller sinsom att egendomur och
härigenom är under förvaltaresatt enligt 11 kap. § föräldrabalken7

enligtär, utredningens mening, inte lämplig betros med skjutvapen.att
En sådan bör därför inte meddelas tillstånd enligt vapenlagen.person
Utredningen föreslår därför den nuvarande bestämmelsenatt i 2 kap.
11 § vapenförordningen, stadgar bl.a. den har förvaltareattsom som
inte får meddelas tillstånd inneha skjutvapenatt förvaltarenutan att
samtyckt till innehavet, skärps i enlighet härmed in isamt tas
vapenlagen se även avsnitt 3.3.

Skjutvapnets lämplighet

Det finns i dag inga regler i vapenlagstiftningen skjutvapenatt ettom
i sig skall lämpligt för det ändamål det skall nyttjas till.vara Till-
ståndsmyndigheterna och Svenska Jägareförbundet har dock för
utredningen påpekat det förekommer skjutvapenatt inte ärsom
lämpliga för det ändamål de skall användas till. Som exempel kansom

hagelgevär,nämnas utförande liknar militära helautomatiskavars va-
och med vilka det inte alls går uppnåpen skottprecisionatt samma
med ordinära hagelgevär. Sådanasom naturligtvisär intevapen

lämpliga i jaktsammanhang, där måstesträvan minimeraattvara
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viltet.risken för skadskjutning av
jaktvapen Statens naturvårdsverk inomBeträffande bestämmer -

för jaktlagstiftningen vilka får användas till dettaramen vapen som-
hänsyn tilländamål. Vid tillståndsgivningen polismyndighetentar

tillståndbestämmelser. Avslår polismyndigheten ansökandessa omen
erfaren-visst för jaktändamål har sökandentill innehav ettav vapen

Naturvårdsverkets be-möjligheter med stödhetsmässigt att,stora av
få i högre instans. Eftersom jaktvapen denstämmelser, ärrätt van-

NaturvårdsverketSverige alltså i praktikenligaste i harvapentypen
brukas här. Sålunda beviljas detinflytande vilkaöverstort vapen som

för halvautomatiska enligt Natur-exempelvis tillstånd vissa gevär, som
område där regelver-tillåtna vid jakt. Ettvårdsverkets regler är annat

frågani konflikt med varandraken i viss mån kommer är om
skjut-i sina föreskrifterNaturvårdsverketljuddämpare. att ettanger

skottljudförsett med anordning reducerarfår vapnetssomvaravapen
mynning. Enligt30 frånned till 125 dBC peak, mätt vapnetsm

för innehav ljuddämpare,dock tillståndvapenlagstiftningen krävs av
vapenförord-ljudreducerande anordningar. Iinnefattar s.k.vilket även

får meddelas tillljuddämpare endasttillstånd tillningen attanges
påkallat. Sålunda krävermiljö, det särskiltskydd för hälsa eller ärom

tillståndläkarintyg vid ansökantillståndsmyndigheten regelmässigt om
samordningen mellan regelver-bristandeinneha ljuddämpare. Denatt

och hand-tillståndssökandeofta till diskussioner mellanken leder
merarbete.handläggarnatillståndsmyndigheten ochläggare vid ger

vapenförordningen bl.a.iBeträffande mälskyttevapen attanges
eller motsvarande.i skytteföreningskall aktiv medlemsökanden vara

bör bedrivaföreningenRikspolisstyrelsens allmänna rådI attanges
Vid revideringen,ansökanmed denaktivt skytte vapentyp avser.som

medinfördes, tillades skyttetårs vapenlagsamband med 1996i attatt
förbundi regibör bedrivasden aktuella ettvapentypen angessomav

fleraTillståndsmyndigheterna har iförordningen.vapenlagen elleri
innehav enhandsvapenansökningar tillstånd tillfall avslagit somavom

Svenskaofta efter hörandesistnämnda kriterietinte uppfyller det av--
vilka ställtpistolskytteförbundet,eller Svenskasportskytteförbundet
skytte ochHarden aktuellanegativa till innehavsig vapentypen.av
inom denomfattning,i visstävlingar med ägt t.ex.vapentypen rum

beviljarovanligt högre instansdock inteföreningen, detär attegna
föra frampå dettaskyttar kaninnehavstillständ. En sätt nyagrupp

med det s.k.Så falletoch skyttegrenar.vapenklasser magnum-var
så falletförbunden ochaccepterades de ärinnan detskyttet störreav

34 inkommit medjägareförbundetbl.a. SvenskaFöreteelsen har påpekats ensomav
civilförbudföreslår delsvapenutredningeni frågan. Förbundetskrivelse till motett

bestämmelsemilitär/polisiär karaktär, delsanvändning attvapentyper omenavav
införs.kulgevärminirnipiplängd för hagel- och
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i dag med kortpipiga snub-nose enhandsvapen, inte harsom
godtagits förbunden.av

Man kan starkt ifrågasätta Statens naturvårdsverk eller enskildaom
skyttar skall ha möjlighet påverka vilka skjutvapengrupper av att som

tillåts i Sverige i fall i den grad fallet ivart dag. Beslutärsom om-
tillstånd till innehav skjutvapen, tillsyn och övriga vapenfrågorav
rörande civila skjutvapen hanteras polisen. Utredningenav attmenar
polisväsendet rimligen också skall ha det avgörande inflytandet över
vilka skjutvapen tillåts i landet. Andra intressen säkerhet ochänsom
skjutvapnens lämplighet bör inte få in.vägas Utredningen föreslår
därför det i vapenlagen införs bestämmelseatt skjutvapenatt etten om

för jakt, målskytte eller skydd skallavsett lämpligt för detvara
avsedda ändamålet. Om skjutvapen olämpligt förett är särskiltett
ändamål skall tillstånd till innehav detsamma således inteav ges.
Närmare bestämmelser vilka skjutvapen skall lämpligaom som anses
för olika ändamål bör utfärdas Rikspolisstyrelsen.av

Kunskaper

I vapenlagen inte kravetomnämns på sökanden skall besitta vissaatt
kunskaper för erhålla innehavstillstånd. Möjligen kanatt det tolkas in
i stadgandet tillstånd till innehav enhandsvapenatt ochom av
helautomatiska skjutvapen får meddelas endast det finns synnerligaom
skäl. I vapenförordningen den ansöker tillstånd tillattanges som om
innehav skjutvapen skall sigvisa kunna handha sådantav vapen.
Hänned beträffande jaktvapen vederbörande avlagt jägarexa-attavses

och beträffande vissa målskyttevapen sökanden tagit angivnamen att
skyttemärken eller motsvarande. I paragraf uppställs, be-samma
träffande målskyttevapen, krav på bl.a. aktivt medlemskap i skytteför-
ening ålderskrav.samt

Alla innehavare skjutvapen för skytteändamål bör naturligtvisav
kunna hantera detsamma. Det dock svårtär generellt variatt rent ange
kunskapen skall bestå eftersom olika och olika ändamåltyper av vapen
ställer varierande krav. Beträffande jaktvapen bör sökanden, liksom
i dag, visa på såväl teoretiska praktiska kunskaper i formprov som av
bevis på avlagd jägarexamen. Beträffande skjutvapen för målskytte går
det också uppställa kunskapskrav, nämligenatt sökanden visaratt prov

skjutskicklighet.på viss För andra kategorier det emellertidär
svårare uppställa sådana krav.att

35Flera skytteföreningar har infört s.k. kortgrönt för pistolskyttar. Förett attnya
erhålla sådant skall såväl teoretisk praktiskett utbildning igenomgås,en som en
likhet jägarexamen.med Aven förekomsten dessa ikort dag integrönaom av
påverkar tillståndsförfarandet kan det kanske bli aktuellt i framtiden.
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skallgenerellt går vari kunskapenEftersom det inte att angemera
och ändamål det enligt utred-beträffande olika vapenslagbestå är

ändamålstyperna, förmening lämpligast för de olikaningens att var
få meddelas.krävs för tillstånd skallvadsig, närmare attsomange

därvid gälla för de olikatill vad börUtredningen återkommer som
ändamålen.

Ålder

vid tillståndsgivningenfråga ålderskravNuvarande praxis i tasom
in i vapenlagen.

18 år fårendast denhuvudregelnpraktiken gäller ärl att som
särskildaOm det föreliggerinneha skjutvapen.meddelas tillstånd att

under 15 år börhuvudregeln Personerfrånskäl får undantag göras.
straff-för de inteinnehavstillstånd, inte minstfå ärdock inte ännuatt

myndiga.
framgå lagen. Ut-nuvarande praxis börUtredningen att avmenar

vapenlagen.åldersregel införs idärförföreslårredningen att en
restriktiv vad gällerfortsättningsvisTillståndsgivningen bör även vara

år.under 18ungdomar

tillståndTidsbegränsade

och skyddför målskytteskjutvapentill innehavTillstånd samtav
femgälla i högsttidsbegränsas tilljakt skallförenhandsvapen att
fall,i andratidsbegränsasfår liksom tidigareTillstånd ävenår.

skälenkan förutsestill omständigheternamed hänsyndet attom
bli varaktiga.kommerinteför innehav attvapnetav

bör tidsbegränsasInnehavstillstånd

ändamål. Dettanyttjas tillinnehashel del skjutvapenEn avsettutan att
ambitionenden uttalademed tankebra delsnaturligtvis inte attär

tillhänsyndels medsamhället,skjutvapen ihålla antalet attnere
välförvaras likahand ochintesådanarisken är större tasatt omvapen

exempel på skjutva-ovanligtinteanvänds aktivt. Ettsomsom vapen
målskyttevapenändamålförnyttjas äraktivtinte avsett somsompen

med sinatävlaochslutatinnehas tränanumerapersoner somav
längremeningi egentligändå behållitharDe attutanvapnenvapen.
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ha behov dem för målskytteverksarnhet. Har slutatav aktivtattman
nyttja sina kan detta i och för sig grund för återkallelsevapen vara en

Återkallelsetillståndet. tillståndet på dennaav grund sker dockav
endast i knappt 8 alla återkallelseärenden.procent Framförallt berorav
detta tillståndsmyndigheterna inteatt får kännedom närom en

inte längre aktiv.är Frågan hur kanär råda botperson på dettaman
förhållande. Att ålägga skyttesammanslutningarna någon form av
skyldighet de medlemmaratt slutarrapportera enligtärsom ut-
redningens mening ingen lösning, inte minst eftersom samman-
slutningarna ideella föreningar.utgörs Att ålägga tillståndsmyndig-av
heterna på initiativ, frånatt, varjeeget sammanslutning begära in
medlemslistor för denna kontrolleraväg vilkaatt alltjämt ärsom
aktiva och härigenom utesluta dem inte det skulle innebäraärsom

väsentligt administrativtett merarbete knappast kan motiveras,som
särskilt det i alla fall sannolikt inte skulle innebära någonsom
heltäckande kontroll. Dessutom det inte baraär målskyttevapen som
innehas nyttjas för ändamål.utan att Utredningen i ställetavsett anser

det mycket vinna påatt generell tidsbegränsningatt in-vore en av
nehavstillstånden. Samhället skulle då hålla kontinuerlig kontrollen

vapeninnehavarenöver dels beträffande huruvida de aktivt nyttjar sina
skjutvapen och därmed kan ha giltigtsägas skäl inneha dem,ett att
dels i fråga deras lämplighet inneha skjutvapen eftersomattom ett
tillstånd bör förnyas först efter allmän vandelsprövning. Ut-en
redningen föreslår därför innehavstillstånd tidsbegränsas i betydligtatt

omfattningstörre vad falletän i dag.ärsom

Vilka innehavstillstånd bör tidsbegränsas

Frågan alla innehavstillståndär bör tidsbegränsas eller dettaom om
endast bör gälla tillstånd inneha skjutvapen för vissa ändamål.att För

det skall meningsfulltatt med förnyad prövning de olikavara en av
förutsättningarna för tillstånd måste det så det vid prövningenattvara
går sluta sig till huruvida någonatt dessa inte längre föreligger.av

En förnämnare alla innehavstillstånd det absolutaärgemensam
kravet, vilket ändamåloavsett det inte får finnas riskattsom avses,
för kan komma missbrukas.att I detta liggervapnet framför alltatt att
sökanden skall laglydig och pålitlig. Förändringar i dennavara
förutsättning kan naturligtvis ha skett, varför det härigenom skulle gå

motivera förslag allaatt innehavstillståndett skall tidsbe-attom
gränsas. Emellertid handlar frågan tidsbegränsning innehavs-om en av
tillstånden till del och dessa börstor in försättasom resurser attvar
i möjlig mån förebygga skjutvapen kommer till användningatt i
brottssammanhang. Normalt skall förändringar beträffandesett
vapeninnehavares lämplighet komma till tillståndsmyndighetens
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kännedom så de sker, information någonsnart t.ex. attgenom om
misstänks för brott, har blivit intagen sjukhus för vård psykiskav
störning eller har tagits hand jämlikt lagen 1976:511 omhän-om om
dertagande berusade LOB. Visserligen fungerarav personer m.m.
detta informationsflöde inte alltid helt tillfredsställande särskilt inom-

polisområden eller mellan olika sådanastörre vilket i viss mån-
kunde motivera kontinuerlig vandelsprövning. Utredningen dockären

den meningen brister i den allmänna lämpligheten kan såattav vara
allvarliga i stället bör förbättra informations-att satsas attresurser
flödet så innehavstillstånd i förekommande fall omedelbartatt ett
ifrågasätts. Utredningen alltså inte det motiveratäratt attanser
genomföra bestämmelse generell tidsbegränsning allaen om av
tillstånd enbart denna anledning.av

kravetFörutom på innehavaren skall lämplig innehaatt attvara
skjutvapen finns det varierande krav beroende vilket ändamål
skjutvapnet skall användas till. Kravet enligt vapenlagen, ställssom,
för få tillstånd till innehav jaktvapen inte enhandsvapenäratt av som

sökanden avlagt jägarexamen. Avlagd sådanär gälleratt utanexamen
begränsning i tiden. Således skulle det endast frågabli om en
lämplighetskontroll vid förnyad prövning i dessa fall. Detsammaen
skulle bli fallet beträffande sådana skjutvapen innehas försom
samlings-, prydnads- och minnesändamål. Nämnda innehavstillstånd
bör därför, tidigare inte tidsbegränsas. Annorlunda ställersagts,som
det sig med enhandsvapen för jaktändamål. För få sådantatt ett
innehavstillstånd krävs sökanden kan visa han har särskildatt att
användning för Detta sådan omständighet varierarärvapnet. en som
med tiden och vid varje tillfälle bör kunna styrkas vapeninnehava-av

Detsamma gäller beträffande innehavstillstånd för målskytte,ren. vars
förutsättning vapeninnehavaren aktiv medlem i skyttesam-är äratt en
manslutning, och innehavstillstånd för skydd, förutsättning är attvars
vapeninnehavaren har tjänst oundgängligen kräver beväpningen som
eller det föreligger synnerliga skäl. sistnämndaDe kategoriernaannars

tillstånd lämpar sig alltså väl för tidsbegränsning.av
Sammanfattningsvis utredningen tillstånd innehaatt attanser

skjutvapen för målskytte eller skydd eller inneha enhandsvapen föratt
jakt alltid skall tidsbegränsas. Härutöver kan det finnas anledning att

i andra fall tidsbegränsa tillstånd. Så kan fallet detäven ett vara om
redan vid tiden för meddelande innehavstillstånd står klart attav
sökanden kommer inneha skjutvapnet endast under begränsadatt en
tid. bestämmelse för sådanaEn fall bör också finnas med vapenla-i

gen.
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Hur lång tid bör tillstånden gälla

Eftersom bestämmelsen tidsbegränsade tillstånd syftar tillom en
kontinuerlig uppföljning förutsättningarna föratt tillståndav är
uppfyllda detär önskvärt med så kontrolltät möjligt. Densom
generella tidsbegränsningen vissa innehavstillständ kommer dockav

kräva ökning Ävenatt till vapenenheterna.en av resurserna om
avsikten kostnadernaär för förnyelseatt tillstånden skall täckasav av
den avgift i samband medtas ansökanut det ändåär intesom rimligt

öka arbetsbördan alltföratt mycket. Härtill kommer minst likaen
viktig faktor, nämligen kostnaderna och besvären föratt den enskilde
vapeninnehavaren inte får bli alltför Utredningen därförstora. anser

det rimligtär tillståndenatt begränsas i tidenatt till gälla fem är iatt
taget.

Rent praktiskt bör förfarandet till så tillståndshavaren självatt
måste ansöka förnyande sitt tillstånd och därvid styrka sinom av
behörighet fortsättningsvisäven inneha skjutvapnet.att Inkommer inte
tillståndshavaren med ansökan förnyelse sitt tillstånden om av
förfaller det. Vapnen innehas därefter olagligt och kan i beslagtas av
polismyndigheten förklaras förverkade. Om innehavarensamt inte
ansöker förnyat tillstånd inomett den stadgade tiden ochom detta
beror på exempelvis allvarlig sjukdom eller någon särskilden annan
omständighet, kan detta medföra försummelsen inte betraktasatt som
uppsåtlig. Ett mindre allvarligt oaktsamhetsbrott kan då föreligga och
det kan i vissa fall uppenbart oskäligt förklara för-attanses vapnen
verkade. Utrymmet härför torde dock begränsat.vara

Tillverkningsnununer

Av den specialgranskning anmälningar kommit in till riks-av som
kriminalen under det första halvåret 1996 skjutvapen saknadesom som
i dödsbon visade det sig 20över skjutvapnenatt saknadeprocent av
tillverkningsnummer eller identifieringsmärkning. Liknandeannan
förhållanden har redovisats för tiden 1972-1993. Förhållandet inteär
tillfredsställande polisiär synvinkel. Skjutvapen påträffas iur som
brottsliga sammanhang går nämligen sällan spåra till tidigareatt en
ägare, det saknar märkning.om

I vapenförordningen uppgift tillverkningsnummeratt e.d.anges om
skall lämnas vid ansökan innehavstillstånd. Eftersom det visat sigom

det detta förekommeratt trots alldeles för många skjutvapen för vilka
det saknas sådan uppgift i vapenregistret utredningen be-attmenar
stämmelserna bör uppmärksammas Tillståndsmyndigheterna börmera.
uppmärksammas på uppgiften alltid skallatt den sökandeanges av

antecknas i vapenregistret.samt Beträffande sådana tillstånd redansom
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tillståndsmyndighetenmöjlighet förmeddelats finns det att genom
tillverkningsnummer.få fram i vilka fall det saknasregisterutdrag

tillskrivas och åläggastillstånd bör kunnasådanaInnehavare attav
de falluppgift kan identifiera Iin medkomma ettvapnet.som

eventuelltidentiñkationsuppgifter börSkjutvapen saknar vapnet,
doldmed sådana. S.k.polismyndighetens försorg, märkasgenom
medexempelvis skjutvapenbeträffandemärkning kan användas

prydnadsvärde.ellersamlings-

Skjutvapen för jakt4.10.3

jaktvapentillstånd till innehavdet förBestämmelsen att avom
kunskapsprov jägarexamenfullgjort särskildasökandenkrävs att

in i vapenlagen.tas
enhands-tillstånd till innehavdet förBestämmelsen att avom

särskildhan harsökanden visarför jakt krävs attattvapen
vapenlagen.in iför sådantanvändning ett tasvapen,

i vapenför-vapengarderoben inden s.k.Bestämmelsen tasom
skjutvapen.till gälla högstoch inskränksordningen treatt

Gevär

Jägarexamen

praktiskasåväl teoretiskainnefattarfullständig jägarexamenEn som
ochbåde med hagelgevärskjutskicklighetinkluderarDe senareprov.

studieförbund harvapenhantering. Fleravisad godkulgevär samt en
sindet vanligasteochjägarkurser på sitt sättet att taprogram

ellerpå kvällstid, undergenomgå sådan kursjägarexamen är att enen
har från vissamed skjutträning. Detkompletteratvå terminer, och att

Somalltför lätt jägarexamen.skulledethåll invänts att taatt vara
någonveckoslut påden kan "tasexempel har övernämnts ettatt

relativt fort pågenomgåsdet kursenkursgård. Visst förekommer att
frågaimed all säkerhetdet förutsättersådant sätt, att personenmen

Såden teoretiska delen.kunskapgodredan har skjutvana samt om
haknappastgodkänt resultat kan detgenomgås medlänge proven

kunskapen.tillägnat sigunder vilken tidbetydelse hur ochnågon man
tagit jägarexa-den visar hanordningen, därnuvarandeDen att ensom

administrativinnebär klarinneha jaktvapen,tillståndkan få att enmen
bedömatillståndsmyndigheten skalldärjämfört medvinst ett system

jaktmark,intygbeståendeunderlag,varierandeannat,ett av ommer
enskildeinnebär också denOrdningenutförd jaktbevis attm.m.om

5 180498
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slipper mycket arbete i form fram detta underlagatt ta och allaav att
jägare blir någorlunda likvärdigt bedömda.

Bestämmelsen endast den avlagtatt jägarexamenom fårsom
meddelas tillstånd inneha jaktvapenatt återfinns i dag i vapenför-
ordningen. Vapenutredningen föreslår systematik i vapenlag-en ny
stiftningen, där de olika ändamålen och kraven för erhållaatt
skjutvapen för visst ändamålett i vapenlagen. Kravetpresenteras på
fullgjorda kunskapsprov bör bland dessa.anges

Vapengarderoben

Det har ifrågasätts jägare närmare prövning bör hautanom en rätt att
ha så många i sin s.k. vapengarderob. Utredningensvapen som sex
undersökning har visat den genomsnittligeatt vapeninnehavaren endast
innehar två till skjutvapen. Specialgranskningentre samtligaav
tillståndsärenden i två län visade vidare omkring 90att demprocent av

för första gången ansökte tillstånd försom jaktgevär endast sökteom
för eller två vanligenett kulgevär och hagelgevär.ettvapen; Någotett
belägg för det skulle vanligtatt den genomgått jägarexa-attvara som

utnyttjar sin rätt införskaffa allamen att finns såledessex vapnen
inte. Att de flesta jägare endast innehar två till skjutvapen visartre
emellertid detta norrnalbehovetäratt och inte vapengarderobens
nuvarande Det finns alltså för föreslåsex vapen. utrymme att att
vapengarderoben inskränks till omfatta endastatt En sådantre vapen.
inskränkning skulle ligga i linje med vapenutredningens grundtanke att
antalet i samhället bör reduceras. Allt tyder devapen flestaatt
jägare har få och de skaffar fler förstatt jaktennär blivitvapen vapen

stadigt återkommande, omfattande delen jägarens liv. Denmer av
bedriver jakt regelmässigt och i omfattningsom större bör därmed inte

några problem styrka detta, för det fallatt han skaffa sigattavser
fler skjutvapen än tre.

Antalet i vapengarderoben i dagär endast rekommenda-vapen en
tion, intagen i Rikspolisstyrelsens allmänna råd, den tillämpastrots att
relativt strikt. Det finns mycket principiellt talar för i fallsom att vart
regeringen bör ha bestämmande inflytandeett hur mångaöver vapen

jägare kan tillåtas ha ingående prövning.en utan Bestämmelsenmer
bör därför in i vapenförordningen.tas

Särskilt hagelgevärom

Hagelgevär många "mindre farliga vapen". Deanses av ärsom t.ex.
tillståndsfria i somliga länder, medan andra länder först på årsenare
tillståndsbelagt dem och börjat registrera dem.
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mål haroch intepå längre hållhagelgevär störreAtt mot samma
de fårinnebär absolut intemånga kulvapeneffekt att ses somsom

förödande, medkansådantfarliga Ettmindre synsätt varavapen.
följd.aktsamhet i övrigtmindreförvaring ellerexempelvis sämre som

farligt och detsynnerligenhagelgevärPå avståndkort är ett ett vapen
avsågat.detkretsar, inte minsti kriminella ärmycket populärtär om
sambandpolisen ibeslagtasdeOmkring 20 procent avvapen somav

avsågade.omkring tredjedeldessahagelgevär. Avmed brott ärär en
användning iså ofta kommer tilltill hagelgevärMed hänsyn att

föreslåtill handssammanhang hade det legatbrottsliga nära att en
sådantinnehaför få tillståndkravenskärpning attatt vapen.av

och omhän-antaldock redan iförekommer rättHagelgevär stortett
Utredningenanvändningsområden.för sinade väl lämpadedertagna är

framkomligt alternativtillståndskravdärför inte skärpta är ettattanser
Dock finns det allhagelgevär.brottsligheten medminskaför att an-

handhavandet iochförvaringuppmärksam på dessledning att vara
övrigt.

Enhandsvapen

används dockutsträckningvissIflesta jaktvapenDe gevär.är
Även dettafällfångat viltavlivningvidenhandsvapen omm.m.av

det iutredningenslaktbetraktakanske attär att menarsomsnarare
jakt.begreppetunderfårtillståndssammanhang rymmasanses

sökanden bedriverfårenskottsvapenTillstånd till innehav ges omav
till innehavrovvilt. Tillståndfällfångstgrytjakt elleromfattande avav

viltvårdellerbedriver jakt-sökandefårflerskottsvapen somges en
kvalificerat behov.yrkesmässigt eller har ett annat

särskildsökande harendastregler innebärDagens att an-som
sådant.innehaerhåller tillståndenhandsvapenvändning för att ett
Någonvapenlagen.framgåmeningenligt utredningensbörDetta av

vapenför-bestämmelserna inuvarandeinte. Deförändring i sak avses
behållas.i denna del börordningen
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4.10.4 Skjutvapen för målskytte

Bestämmelsen det för tillstånd till innehav målskytte-attom av
krävs sökanden aktiv medlem iär sammanslutningattvapen tasen

in i vapenlagen. Detsamma gäller bestämmelsen för till-att,om
stånd till innehav enhandsvapen, sökanden dessutom skall visaav

på särskild skjutskicklighet.prov
En bestämmelse för tillstånd till innehav helautoma-att,om av

tiskt skjutvapen, sökanden skall aktiv medlem i För-vara en av
svarsmakten godkänd skyttesarnmanslutning, in i vapenlagentas
liksom bestämmelserna sökanden skall ha fyllt 20 åratt samtom
visa på särskild skjutskicklighet.prov

målskyttEn skall ha varit aktiv medlem i sammanslutning ien
minst månader för erhålla tillstånd till innehavatt gevärsex ettav
eller ñnkalibrigt enhandsvapen, aktiv i minst tolv måna-ett samt
der grovkalibrigtär enhandsvapen eller helau-vapnet ett ettom
tomatiskt skjutvapen. Bestämmelsen in i vapenförordningen.tas

Bestämmelserna sökanden skall uppfylla kraven för vissaattom
angivna skyttemärken utgår vapenförordningen. I stället fårur
Rikspolisstyrelsen bemyndigande utfärda bestämmelser vadatt om

krävs för sökanden skall ha visat på särskildattsom anses prov
skjutskicklighet.

De särskilda förutsättningar gäller enligt nuvarandesom
kap.2 3 § vapenförordningen för ordinarie hemvärnsman samt,-

beträffande helautomatiska skjutvapen, medlem i förening för
frivillig befälsutbildning utgår.-

Allmänt

Aktivt medlemskap m.m.

När det gäller skjutvapen för målskytte i nuvarande vapenför-anges
ordning bl.a. sökanden skall aktiv medlem i skytteföreningatt vara
eller motsvarande organisation. Vad krävs i dettanärmaresom
hänseende framgår inte lagstiftningen. RikspolisstyrelsensI allmän-av

råd emellertid sökanden bör ha varit aktiv i minstattna anges sex
månader innan tillstånd beviljas och han eller hon under denna tidatt
regelmässigt bör ha deltagit i organisationens skjutningar. Vad
utredningen erfarit följs de allmänna råden i denna del i princip alltid

tillståndsmyndigheterna.av
Kravet aktivt medlemskap bör grundläggande förut-ett vara en

sättning för tillstånd huvud skall få meddelasöver och böratt taget
följaktligen framgå vapenlagen. Att medlemskap skall haett varatav
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vapenför-framgåbör i sinräknas aktivttid förviss turatt avsomen
nämligentillämpas,i praktikenVad härvidordningen. ensom

Vad gällerminimikrav.månader, börmedlemstid på minst ettvarasex
med kaliberdvs. enhandsvapenenhandsvapen,grovkalibriga en

helautomatiska skjutvapen5,6 .22,överstigande samt ansermm
på längreställa kravför börmycket talarutredningen attatt enman

tolvstället tidfall bör imånader. dessamedlemstid Iän omensex
får detlängre tidUnder dennamedlem gälla.aktivmånader som

godtillägnat sigmån hari tillräckligskyttenförutsättas att vapen-
för Detseriöst intresseoch varaktigthanteringsfönnåga sporten.ett

sedankraftigapå sig""köperriskenminskar att vapen sompersoner
ocksåsannoliktskullebestämmelsesådanpå Eninte används rätt sätt.

medskyttesigstället enbartskyttar i ägnarmedföra fleratt
eftersomvälkomna,utvecklingfinkalibriga är attsomvapen, en

mindrebetraktatordegenerelltsådana skjutvapen, attsett, somvara
farliga.

sökandenframgår det vidarerådRikspolisstyrelsens allmännaAv att
till sådananslutensammanslutningmedlem i ärbör ensomenvara

vapenförordningen. Envapenlagen elleriorganisation som anges
sammanslutningardekontrollinnebärbestämmelse översådan atten

vissoch intygenseriösa ärsökandenautfärdar intyg är att avsom
Bestämmelsenbakom.därförutredningenställer sigkvalitet. Detta

aktivtbestämmelsentilli anslutningingå vapenlagen,bör ihärom om
medlemsskap.

allmännaRikspolisstyrelsensuppställs ikravytterligareDet som
denskytte medaktivtbedrivaföreningen börråd, nämligen att

aktuellamed denskyttetansökan attsamtvapentyp avsersom
vapenlageniförbundbedrivas i regibör ettvapentypen som angesav

innebär,bestämmelsetveksamt. Dennaförordningen,eller är mer
påfinns medintedisciplinermindreskytte itillämpad,strikt att som

metallsilhuettskytte,exempelvisförbundensde stora somprogram,
fallför detutvecklas utövarnafortleva ochnågotinte attutrymmeges

för-används iocksåjust sådanaanvänder siginte vapentyper somav
olämpligaförhindranaturligtvisSyftetbundens program. attär att

sigfrågaemellertidkanutvecklas. Manskyttedisciplineroch farliga
skyttevä-utvecklingen inomfåskallvad och styrasomvem -

makt,bestämmelserdylikamedförbundensendet. De storstora ges
deacceptabelt eftersomtyckasför sig kankanske i ochvilket

dis-vissadet såDockantal skyttar.så är attorganiserar ett stort
organisa-omnärrmdalagstiftningennågon de iingår icipliner, avsom

iändåfåtalrelativt ärharendast utövare upptagnationerna, ett men
ochpraktiskt skytteverksamheterAndra t.ex.somprogrammen. -

förbundendeintekortpipigamedskytte storaaccepteras avvapen -
vilketsäkerhetsmässigt,Rentmångaganskahar det utövare.trotsmen

ochför lagstiftarenfråganväsentligadenbörutredningenenligt vara
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myndigheterna, kan inte döma någon de omnänmdautman av
verksamhetema. Utredningen ställer sig således tveksam till att
organisationerna skall få utvecklingen inom skyttet. De kravstyra som
samhället kan ställa i fråga dem innehar tillgodoses,om som vapen
enligt utredningens mening, den allmänna prövning skergenom som

bestämmelsen skjutvapen skallsamt lämpliga för detattom vara
avsedda ändamålet. I anslutning härtill vill utredningen anföra denatt
ställer sig negativ till bl.a. Svenska sportskytteförbundets förslag om

kompetenskravet skall uppfyllas påatt den licensan-typ av vapen som
sökan I och för sig det mycket bra varje sökandeavser. vore om
kunde visa han förmådde hantera just denatt hanvapentyp attavser
inneha. sådanEn bestämmelse skulle dock kunna innebära skytte-att
klubbar sig behöva inneha mängd olikastor utöveranser en vapen
dem de redan i dag har. Utlåning skulle också kunnaav vapen
förväntas ske i omfattning. sådanstörre En utveckling brottsföre-är ur
byggande synvinkel inte önskvärd.

Bestämmelsen i nuvarande 2 kap. §vapenför0rdningen3 attom
ordinarie hemvämsman får meddelas tillstånd inneha skjutvapenatt -

uppfylla övriga kravutan gäller för innehavstillständatt har,som -
enligt vad utredningens undersökning visat, endast tillämpats vid en

landets över hundra registerenheter, i fall beträffande helauto-av vart
matiska skjutvapen. Försvarsmakten har vidare bestämrnel-angett att

för deras vidkommande saknar betydelse. Utredningen föreslårsen att
bestämmelsen, inte tycks fylla någon nämnvärd funktion,som numera
utgår lagstiftningen.ur

En vapengarderob för målskyttar

Det förekommer målskyttar har mängd iblandatt såstoren vapen,
många det kan ifrågasättas de verkligen haratt möjlighet attom
faktiskt utnyttja alla. Frågan begränsa den mängdattom vapen en
enskild målskytt får inneha har diskuterats i utredningen. Hur många

målskytt behöver emellertid starkt individuellt,är mycketvapen en
beroende på vilka han och tävlar itränar vilken tid hansamtgrenar

till detta.avsätter Det därför svårt fastställaär någon generellatt
riktlinje i fråga antalet bör få innehas samtidigt. Vidareom vapen som

sig statistiskagör underlag gällande anförts i frågasamma som om
jaktvapen, nämligen den genomsnittlige endast inneharatt vapenägaren
två till skjutvapen.tre

En vapengarderob för målskyttar bör enligt utredningens mening
inte införas. vissI mån kommer säkert bestämmelsen, tillstånd föratt
grovkalibriga enhandsvapen och helautomatiska skjutvapen får
meddelas endast den varit aktiv skytt i minst tolv månader, attsom
bidra till hålla antalet målskyttevapen Vidare skallatt alla be-nere.
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hänseendetillämpas restriktivt. I dettastämmelser i vapenlagen
flertal tillstånd till innehavför meddelainnebär det att att ettutrymmet

riktmärke därvidlagenhandsvapen begränsat. Ettgrovkalibriga ärav
enhands-tvâ grovkalibrigatillstånd till innehavkan änatt meravvara

undantagsfall.medges iendast börvapen

Gevär

förfå tillstånd till innehavi dag för kunnaKraven geväratt av
skytteförening elleraktiv medlem imålskytte sökandenär äratt en

Bestämmelsen framgåbehandlas börmotsvarande. Kravet avovan.
förändring inte.Någon sakligvapenlagen. avses

Enhandsvapen

utgångspunkterAllmänna

därför särskiltocheffekt, lättaEnhandsvapen har ärär gömmaattstor
omfattande år 1992utredningkriminella kretsar. Enefterfrågade i

ellerhälften alla mordvidenhandsvapenvisade överanväntsatt av
butiker ochVid rån bank,med skjutvapen.mordförsök mot post,

användning itillkom enhandsvapen närmarevärdetransporter
Även devid handenuppgifterfallen. är80 attprocent gersenareav

brottsligabeslagtagits ideöverrepresenterade blandklart somvapen
polisenskjutvapen60 desammanhang. Närmare togprocent somav

sålunda1995 och 1996med brott under åreni beslag i samband var
stöldbegärliga. Knapptalltså mycketEnhandsvapenenhandsvapen. är

deenhandsvapen. Avskjutvapenalla legalt innehavda är7 procent av
emellertid drygt 19förkomnaanmälts stulna eller är pro-somvapen

beslag-mängdenkan det konstaterasenhandsvapen. Slutligen attcent
legaltspåra till tidigaregårenhandsvapen inte ettatttagna som

antalet in-innebärvilket sannolikti landet stadigt ökar,innehav här att
ökar.enhandsvapensmugglade

det klart önskvärtutgångspunktersäkerhetsmässigaFrån år att
i olikaminskas. Det harenhandsvapen i samhälletmängden samman-

Storbritannien harskall kunna detta. Ihurhang diskuterats göraman
förbjuda allajuli 1997fram den 1gått drastiskt attgenomman

alla1998 ocksåfebruarioch den 1grovkalibriga enhandsvapen
dock det, åtminstonesådana. Vapenutredningenñnkalibriga attanser

drastisksågenomföradet för långtförai nuläget, attatt envore
i Sverige.åtgärd häräven
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Ti l lståndskraven

I fråga tillståndskraven stadgar vapenlagen i dag det skall före-om att
ligga "synnerliga skäl " för skall få tillstånd till innehavatt man av en-
handsvapen. I lagstiftning med "synnerliga skäl sådanaannan avses
ovanliga, oförutsebara omständigheter inte kannärmaresom anges

får beaktas särskilt från fall till fall.utan I vapenlagstiftningen synes
synnerliga skäl syftanärmast särskild skjutskicklighet skallatt
visas viss ålder skall ha uppnåtts. I fallsamt att har utredningenvart
inte kunnat finna andra omständigheter beaktats vid tillståndsgiv-som
ningen. Utredningen begreppet i detta sammanhang börattmenar

och detutmönstras i stället i lagen skall i vilkaatt hänseendenanges
särskilda krav ställs.

Ålderskravet bör, framgår avsnitt 4.10.2 framgå lagen.som av av
Kravet på särskild skjutskicklighet bör naturligtvis fortsättnings-även
vis gälla. Kravet in i vapenlagen, i bestämmelsentas rörande
målskyttevapen.

Kravet på skjutskicklighet preciseras i dag i vapenförordningen, där
det kraven för vissa skyttemärken elleratt motsvarande skallanges
uppfyllas för innehavstillstånd skall få meddelas. Förbundenatt
bestämmer i sin inblandning från regeringen, vadtur, gällerutan som
för de olika skyttemärkena. Till utredningen till Justitiedepar-samt

vilket överlämnat frågan till utredningen,tementet, har det från
Svenska svartkruts skytte federationen SSSF inkommit begäranen

dagens krav på guldmärkesfordringaratt skall kompletteras medom
svartkrutsskyttetsäven altemativ.kanatt tillämpasegna normer som

Utredningen har inte, inom för detta arbete, haft någonramen
möjlighet skaffa sig uppfattning huruvida deatt nuvarandeen om
kraven skjutskicklighet tillfredsställandeär brottsförebyggandeur
synvinkel eller SSSF:s begäran bör bifallas. Det vidareärom
tveksamt regeringen har sådan möjlighet. Utredningenom attmenar
bestämmelserna i vapenförordningen olika skyttemärken ärom m.m.

så detaljerad frågor denna i stället lämpligen börnatur att artav av
handläggas Rikspolisstyrelsen, har helt möjlighetav attsom en annan
kontinuerligt följa utvecklingen på området och ha insyn i vad de olika
märkesfordringama innebär. Utredningen föreslår därför Riks-att
polisstyrelsen bemyndigas meddela föreskrifter i Därvid börämnet.

36Sammanslutningen i bilaganärmare I sin hemställan har SSSFpresenteras
anfört bl.a.: "I dag måste svartkrutsskytt uppfylla fordringarna med modernaen

många dem enbart intresseradetrots är svartskrutsskytte.att En delvapen, av av
skyttar investerar också i modernt och skaffar sig medlemskap iett eget ävenvapen

modemskytteklubb, även egentligen inte intresserad justär detta skytte.en om man av
Svartkrutsskyttet vidareär särpräglat och ställer helt andra krav skytteutövaren än
med moderna varför det lämpligt införa svartkrutsskyttetsattvapen, vore normer som
alternativa fordringar för få innehavstillstånd för sådant vapen."att
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krav för tillstånd tilluppställaRikspolisstyrelsen strängareöverväga att
påMålsättningen börgrovkalibriga enhandsvapen.innehav attvaraav

enhandsvapen.antalet grovkalibrigasikt kraftigt minska

Helautomatiska vapen

EG-vapendirektivet alla lämpligamedlemsländerna vidtaskallEnligt
helautomatiskaförvärv och innehavför förbjudaåtgärder att vapen.av

meddelas. Ut-för sådana skjutvapenfall får tillståndi särskildaEndast
nuvarande regleringen,till denställer sig tveksamredningen somom

med kravvisserligenhelautomatiskacivilt innehavtillåter vapenav
alldeles lämplig igenerellt,ändocksynnerliga skäl, ärpå men

EG-vapendirektivet. FörraenligtSveriges åtagandeförhållande till
fallet, inställningemellertid såansågvapenlagsutredningen att envar

riksdag.regering ochgodtogs avsom

skjutvapenhelautomatiskaförbudEtt mot

medskyttegenerellt tillåta civiltgodtagbart skälnågotdet dåFinns att
helautomatiska vapen

naturligtvisintressetaktuella skyttetdetden är stortFör utövarsom
tillförsskyttetdelsfortsätta med sinsjälv fådels attsport,att nyaav

brottsförebyggandevidare. Urså leveroch påmedlemmar sätt en
myckethelautomatisktbli nej. Ett ärsynvinkel måste svaret vapen

harbrottsliga avsikter. Dettamedpåhändernafarligt i en person
inträffat,händelserallvarligaantalsigkonkret visat ett somgenom

människorantalvilkaländer, vidoch i andravårt landbåde i ett stort
skadade.allvarligtdödade ellerblivit

EG-vapendi-medåtagande i enlighetSverigesformellt följaFör att
utred-brottsförebyggande syfte,framförallt irektivet, rent ansermen

för-bordeför skyttehelautomatiskacivilt innehavningen att vapenav
emellertid1997-2001 slårför tidenförsvarsbeslutRiksdagensbjudas.

deskallhög gradverksamheten i stöttasFörsvarsmaktensfast avatt
skytterörelsen medfall Frivilligaorganisationerna, i dettafrivilliga

tävlings-ochdess övnings-ochskjutinstruktörerutbildningdess av
helautomatiskacivilaförbjudaheltverksamhet i övrigt. Att vapen

för Försvars-konsekvensernautredningsåledeskräver närmare omen
inärvarandetotalförbud fördärförUtredningenmakten. att ettanser

dockframdeles börUtgångspunkteninföras.praktiken inte kan vara
helautomatiskaberoende detFörsvarsmaktendet fallför äratt, av

innehav37 ochkontroll förvärv9l/477/EEGdirektivRådets vapen.avavom
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skyttet, detta sker inom för Försvarsmaktens verksamhet, dvs.ramen
med deras och under derasvapen ansvar.

Med hänsyn till riksdagens och Försvarsmaktens nuvarande
inställning i frågan utredningen inte det realistiskt iärattanser att
nuläget föreslå längre gående skärpningar i vapenlagstiftningen än att
allt civilt skytte med helautomatiska skjutvapen i fall skall ägavart

inom sammanslutningar godkänts Försvarsmakten.rum som av
Frivilliga skytterörelsen bör kunna påräkna sådant godkärmande,ett
vilket i praktiken bör innebära medlemmar i föreningar anslutnaatt till
Frivilliga skytterörelsen kan få bedriva sådant skytte och följaktligen
få iinneha helautomatiska skjutvapen.

För ytterligare inskärpa vikten restriktiv tillståndsgivningatt av en
bör de krav i dag i vapenförordningeni ställettas isom tasupp upp
vapenlagen. De allmänna råd Rikspolisstyrelsen utfärdat följs isom
dag, såvitt utredningen kan bedöma, alltid alla tillståndsmyndig-av
heter. Dagens krav bör upprätthållas framgent, medäven tillägget att
sökanden måste sammanslutning Försvarsmakten god-vara en som av
känts för skytte med helautomatiska eller medlem i sådanvapen en
förening.

Kolsyre- luft- fjädervapenoch

Enligt nuvarande kap.2 3 § vapenförordningen kolsyre-, luft-är och
fjädervapen för målskytte generellt undantagna från de särskilda krav

ställs beträffande andra Således krävs inte sökandensom ärattvapen.
medlem i någon förening eller han kan visa skjutskicklig-att prov
het. I paragrafen inte endast effektbegränsade sådanaattanges vapen

med undantaget, vilket dock torde avsikten. Utredningensavses vara
förslag till vapenlag och förordning emellertid alla till-ny avser
ståndspliktiga skjutvapen, dvs. tillståndspliktigaäven kolsyre-, luft-
och fjädervapen, varför problemet inte längre kvarstår.

4.10.5 Skjutvapen för skyddsändamål

I vapenlagen införs bestämmelse tillstånd till innehavatten om av
skjutvapen för skyddsändamål får meddelas endast den harsom en
tjänst oundgängligen kräver detta eller det ñmlssom armars
synnerliga skäl.

De skjutvapen används i tjänsten för skyddsändamål enhands-ärsom
Som i avsnitten mednämnts skjutvapen för jakt och förvapen.

målskytte sådana såvälär eftertraktade i kriminella kretsar,vapen som

km
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farliga. minska antalet enhandsvapen iockså i övrigt särskilt Att
alltsåsåledes väsentligt intresse. Utgångspunkten börsamhället är av

meddelatillståndsmyndigheten särskilt restriktiv medär attattvara
innehav sådanatillstånd till av vapen.

skjut-somliga yrkeskategorier inneharmåste dock godtasDet att
framför allt vissa väktare vidför skyddsändamâl. Hit hörvapen

väktarebevakningsföretag. bör dock krävas dessaauktoriserade Det att
skjutvapen för sin tjänstgöring. Det kanoundgängligen i behovär av

bevakningsföretagetdet i dessa fallsammanhanget påpekasi äratt som
innehavstillstånd för dem. Denskjutvapnen och också hartillär ägare

tillståndfå s.k. lånelicens medenskilde väktaren i sin kan atttur en
tjänstgöring.bevakningsföretagets skjutvapen undernågotinneha av

innehav skjutvapen förfrämst med tillstånd tillVad att avavsessom
fallsynnerliga skäl dedet föreliggerskydd får meddelas ärom annars

kan räknastillstånd för ochdet redan i dag meddelas snarastsomsom
allmänna rådRikspolisstyrelsenskategorin udda ändamål". Iunder

fartyg i utländskbefälhavare påtypexempel, såsomnågranämns etten
för skyddbehöver skjutvapennordpolsfararetrafik eller motsomen

vilda djur.

samlings-, prydnads-, ellerSkjutvapen med4.10.6
affektionsvärdesärskilt

tillstånd till innehavbestämmelseinförsvapenlagenI att avomen
meddelas endast densamlingsändamål fårförskjutvapenett som

samlingsområde.definierat ochklarthar avgränsatangett ett
ellerprydnads-skjutvapen medTillstånd till innehav ettav

särskildaendast det finnsaffektionsvärde får meddelassärskilt om
varaktigt obrukbart.under förutsättningskäl och görsatt vapnet

bör restrikti-eller minnesvapenantalet prydnads-Beträffande stor
iakttas.vitet

utgångspunkterAllmänna

begärlighetfarlighet derasallmännatill skjutvapensMed hänsyn samt
starkt ifrågasättaskan detsammanhanganvändbarhet i brottsligaoch

allssammanhang,godtagbartaktivt används iinteom vapen, som
000eller mellan 200hela 10-15skall få förekomma. Att procent,

rubriceradetillhörskjutvapenlandets registreradeoch 350 000 av
Framföranmärkningsvärt.meningenligt utredningenskategorier är

väsentligt.minskasprydnads- och minnesvapenborde mängdenallt
inneha såför någonnödvändigaför dethållbarahittaAtt attargument
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farliga föremål minne eller prydnad svårt, förär intepass som sägaatt
intillnäst omöjligt, särskilt det sig flerarör skallom om vapen som

Ändåinnehas denna anledning. har utredningen förstått dettaav äratt
något "helig ko" för många berörda. Ett totalförbudav en mot
prydnads- och minnesvapen därför inte möjligt.synes vara

Samlingsvapen

Vapensamlingar kan ha visst vapenhistoriskt intresse.ett Generellt sett
sarnlarna mycketär aktsamma sina och förvarar dem påom ettvapen

föredömligt förbjudaAttsätt. innehav vapensarnlingar sådanaav som
därför inte nödvändigt brottsförebyggande skäl.synes vara av

Samlingar byggs ofta och underhålls ideellt arbetandeupp av
Kostnadsmässigt det inteär rimligt endast statligapersoner. att

samlingar skall få tillåtas. Därför bör stiftelser, kommunalt ägda
och liknande vari insyn råder, ha fortsatt ochmuseer rättorgan,

möjlighet inneha vapensarnlingar. Dock kanatt det finnas anledning
ifrågasätta det lämpliga iatt enskilda byggeratt personer upp om-

fattande vapensamlingar, utredningenäven inte lämnar någotom
förslag i detta hänseende.

Det viktigtär samlingsornrådet klartatt är ochavgränsat noga
definierat. När tillståndsmyndigheten gång godkänt samlingsom-en
rådet beviljas tillstånden för de olika, i samlingen ingående, vapnen

egentlig prövningutan än faller inom förattannan vapnet ramen
samlingsområdet. Det därför viktigtär prövningen sker innanatt
samlingsornrâdet första gången godkänns. Bestämmelsen härom bör
ingå i vapenlagen.

Slutligen kan det beträffande vapensamlare anmärkas det vidatt
tiden för 1987 års vapenutredning invändes det alltför lättatt attvar
erhålla vapenhandelstillstånd och många samlareett utnyttjat detta.att
Sedan den januari1 1992, då kravet på yrkesmässighet infördes som

förutsättning för handelstillstånd, har emellertid omkring 400en
sådana tillstånd återkallats, drygt 72 dem på grundprocent attav av
handeln inte bedrivs yrkesmässigt. Att handelstillstånd i dagett
används i syfte samla således inte förekomma.att vapen synes

Prydnads- och minnesvapen

Prydnadsvapen inte så ofta föremålär för prövning hos polismyndig-
heterna och ställer, vad utredningen erfarit, inte heller till några större
problem vid tillståndsgivningen. Utredningen börattanser man vara
synnerligen restriktiv med meddela tillstånd inneha skjutvapenatt att
för prydnad.
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mängd sådanadenutredningenBeträffande minnesvapen attanser
in-riskalltför DetSverige är attiförekommer är storstor.somvapen

ordnadiingårintehandnehavaren sämre sam-entar somvapenom
självintedenOm ärverför skytte.innehasellerling t.ex. vapensom

såväl vapenhante-ibristerdet finnaskanandratillgång tillhar vapen
därförUtredningenförvaringen. attringsfönnågan ansersom

meddelamedrestriktivasynnerligenbör attpolismyndigheterna vara
skäl försärskildaföreliggabör attDetminnesvapen.tillstånd för

exempelvis kunnaskullesärskilda skälbeviljas. Dessaskalltillstånd
redogörelse försläktförhållande ellernärautgöras noggrannett enav

elleröverlåtarenochsökandenmellan vapnetförhållandedet somnära
Sökanden börmeddelas.tillstånd skallförförutsättningbör attvara en

enskiltvarjeföravseende det,vilketför iredogörakunnaockså
minne. Enbehålla detskälsärskildaföreligger att somvapen,

allmänhetbör ihärvidlagredogörelseadekvatutförlig ochnågorlunda
godtas.kunna

mängd minnesvapendenifrågasättasvidarekanDet ensomom
tvåellerKanske kanobegränsad.skall ettinnehafår varaperson
ochöverlåtitdenförknippade med vapnetspeciellt somvaravapen

värdeocksåkanskekanminne. Detsärskiltdärför utgöra vara avett
med vilketellerhaftdet första vapnetbehållafå manvapnetatt man

ovanligtdock inte utanälg. Det arvtagaresin första är attsköt ent.ex.
hellerinteinnehaft. Detarvlâtaren äralla deurskiljning övertar vapen

medvapengarderobsinfylltovanligt vapen,sexatt sompersoner
"gamla"sinaändamåletändrautökar densamma vapenattgenom

dessaskjuta meddå intefår hanVisserligenminnesvapen.till vapen,
landetivapenmängdenminskaintressetallmännadet attavmen

illegaladenkommerflerförRisken utinte.tillgodoses att vapen
kommakaninbrottstjuvflernaturligtvisökarmarknaden envapen

därförUtredningenbrottstillfälle. attochvid anseröver ett samma
skallantalet skjutvapenfrågaiiakttasrestriktivitet bör somomstor

tvåmöjligenellerendastNormalt börminne. ettinnehas som
gällabörgodtas. Detta ävenochfrånminnesvapen personsammaen

själv.innehavarentillhörttidigaresomvapen
minnesvapenprydnads- ellertillstånd tillfallför detSlutligen bör,

skottdettaMedobrukbara.varaktigt attmedges, göras avsesvapnen
medavlossas attkaninte t.ex.huvud vapnet, genomöver taget

pipan,skilt frånpatronläget är atteller,igenpatronläget svetsats om
börpipa,utbytbarlättihop. Harbakre del vapnetpipans svetsats en

varaktigtgjortsövrigt. Attimed vapnetdenna vapnetsvetsas samman
förvisasantingenstyrkas vapnetbör attobrukbart uppgenom

sakkunnigfrånhäromintygellerpolismyndigheten ett engenom
person.

in-mindreblitroligendetkommerregleringen attMed den nya
ochminnesändamålochprydnads-förskjutvapeninnehaatttressant
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minskning i antalet ansökningar kan därför förväntas. Detta innebären
får räkna med polismyndigheternaatt kommeratt få lösaman inatt

fler vadän fallet i dag.är Eftersom det i dag kostarvapen som mer
lösa in skjutvapen vadatt fårän in vid försäljningenstaten kommer

detta medföra något förhöjd kostnadatt för Utredningenstaten.en
föreslår de nuvarande bestämmelsernaatt inlösenförfarandetom ses

och justerasöver för minska kostnaderna föratt staten.
Från några håll har det gjorts gällande skärpning i frågaatt en om

minnesvapen i fall kansämsta leda till vill behållaatt personer, som
fler de lagligenän får, redovisar exempelvis ivapen ettvapnen -
dödsbo förkomna och sedan fortsätter inneha dem olagligt.som att-
Vapnen skulle då "komma glid" och samhället skulle mista
kontrollen dem. Olagaöver vapeninnehav dock brottär kanett som
leda till fängelse och medföra innehavarens andra vapentillståndatt
återkallas. Utredningen därför inte bör hysa alltförattanser storaman
farhågor för sådan utveckling.en

4.10.7 Udda ändamål

Tillstånd till innehav skjutvapen för s.k. udda ändamål fårav
meddelas endast det föreligger synnerliga skäl och först efterom
yttrande Rikspolisstyrelsen.av

Det otillfredsställandeär det förekommer ändamål bör kunnaatt som
godtas och tillstånd beviljas för i dag fallersom men som- -
utanför lagstiftningsornrådet. Framförallt gäller detta de skjutvapen

anställda vid räddningstjänsten innehar skjutvapensom samt som
behövs för utveckla vissa produkter, exempelvisatt skottsäkra västar.
Det kan dock förekomma andra ändamål de uppräknadeän ärsom
befogade och i lagstiftningen alla godtagbara fallatt omnämna inteär
görligt.

Eftersom tillstånd till udda ändamål endast undantagsvis bör börges
Rikspolisstyrelsen höras i alla sådana fall. Alla ärenden beträffande
udda ändamål bör således remitteras till Rikspolisstyrelsens vapen-

för yttrande innan tillstándsmyndigheten fattar beslut i ärendet.grupp
Stor vikt bör härvid läggas vid det yttrande Rikspolisstyrelsensom
avgett.
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konkursboochi dödsboSkjutvapen5

Gällande rätt5.1

fårkonkursboellerdödsbo ävenhand egetutanDen ettetttar omsom
upphör,boet.ingår i Rätteninneha de skjutvapenvapentillstånd som

dess-Skulle dödsboetdödsfallet.efterårdödsbo,beträffande senast ett
erhållit skjutvapendentillståndsplikt förskiftas gällerförinnan som

skjutvapen iinnehatillståndskiftet. Rättenenligt egetatt utan
inteskjutvapenavslutats. Omharkonkursenupphörkonkursbo ettnär

någonöverlåts tillskrotning ellerförlämnasstadgade tidendeninom
inlösasskallinneha statenhar vapneträtt vapnetatt avsom

VL.1-2 §§7 kap.och VL§ b8 kap. 1 samtc
föreskrivapolismyndighetenkanföreliggeranledningsärskildNär

ellermyndighetenskall förvarastills vidare armanavatt avvapnen
döds- ellerhandför denanvisar. Rättenmyndigheten tar omsomsom

medsambandnaturligtvis iupphörinneha skjutvapnenkonkursboet att
1-2 §§ VL.beslut 8 kap.sådantett

dödsboitillgångarnablandskjutvapentillståndspliktigaIngår ett
skriftlig anmälanboethar vårdskall den görakonkursboeller omsom

dödsfalletfrånmånaderinompolismyndighetenhosdetta senast treom
specifi-anmälan skallegendomsavträde. Ibesluteteller vapnenom

för boetshandharuppgift lämnas vapnetsamt omsomom vemceras
Underlåtenhet i§ VF.kap. 1förvaras 11hur deträkning och om

2 VF.kap. 1 §14med penningböterstraffashänseende stdetta

sådödsboetordningennormala ärråd denallmänna attRikspolisstyrelsensI attanges
polis-inte sker börOm såmedsigbereds tillfällemöjligt göralångt att vapnen.av

inlösenförfarande.myndigheten inleda ett
börsådant§ vapenlagenenligt 8 kap. 2förvaringBeträffande beslut att ettangesom

i dödsbotillgång tillvård ellerhari fall då denexempelvisövervägas vapenomsom
innehavstillstånd. Ett sådantgäller förde personliga kravinte fylleruppenbarligen som

saknareller konkursbodöds-har handdenocksåbör övervägasbeslut omsomom
16.4 kap..1996:6, 13 ochRPS FSbetryggandesättförvaramöjlighet ettatt vapnen
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5.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Vapenregistret

I dag aviserat Riksskatteverket polismyndighetema när vapeninne-en
havare avlider. Denna funktion kommer emellertid upphöra underatt
innevarande år. För kompensera bortfalletatt Riksskatteverketsav
aviseringar, också för modernisera registerföringenatt imen Övrigt,
har Rikspolisstyrelsen arbetat fram vapenhanteringssystemett nytt som
inom den närmaste tiden kommer i bruk. Detatt tas skallsystemetnya
liksom tidigare föras lokal nivå, med möjlighet till centralmen
åtkomst vissa uppgifter.av

Uppgifter från det speciella vapenregistret

Det speciella vapenregistret, handhas rikskriminalen, in-som av
nehåller information stulna eller förkomna Av registret gårom vapen.
det utläsa platsen för stöldenatt respektive förlusten, dvs. bostadshus,
skytteförening, militärförrâd Under "övriga registreraspostenm.m.

brunnit inne, förkommit på okänd plats utomhusvapen ellersom
liknande. Det i särklass vanligaste fallet registreras undersom
"övriga emellertidär skjutvapen saknas i dödsbon. Under årensom
1990-1997 registrerades hela 3 378 9 947, eller 34 procent,av av
alla anmälningar under denna En uppskattning omkringpost. är 30att

dessa 34 utgörs saknas iprocent dödsbon.av En sådanav vapen som
slutsats stöds de specialgraraslcningar anmälningarna gjortsav av som

Rikspolisstyrelsens projektgrupp bakom Illegalaav rapporten vapen
vapenutredningen. Rikspolisstyrelsenssamt projektgrupp studeradeav

samtliga anmälningar kommit in under tiden juli 1992 tillsom
november 1993 och fann då cirka 25 härrördeatt från döds-procent
boutredningar. Vapenutredningens genomgång anmälningarna förstaav
halvåret 1996 visade ungefär 40 härrördeatt från döds-procent
boutredningar. Av dessa saknade drygt 20 tillverknings-procent

eller identiñerande märkning. Omkring fjärdedelarnummer annan tre
gevär, enhandsvapen.restenvar
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överväganden förslagoch5.3

skjutvapenvapenlagenkap.nuvarande 8Bestämmelserna i om
flyttasbehålls i sakkonkursboochammunition i dödsbooch men

vapenför-dels tillinnehavstillstånd,rörandetill kapitletdels
ordningen.

förändringsystematiskEn5.3.1

rörande skjutva-vapenlagennuvarandefinns ibestämmelserDe som
be-meddelssystematiskthörkonkursbodödsbo ochi sammanpen

med bestämmelsernadelsinnehavstillstånd,stämmelserna omom
kunnathar inteUtredningenskjutvapenomhändertagande m.m.av

isärbehandlasskallsystematiskttill deanledning ettnågonfinna att
respekti-underförs indärför deföreslårUtredningenkapitel. atteget

ämnesområde.ve
tillflyttas såledesvapenlagen§nuvarande 8 kap. liBestämmelsen

Be-skjutvapeninnehatillståndvapenlagen,kap. rör2 att m.m.som
vapenförordningen,tillflyttasvapenlagenkap. 2 §stämmelsen i 8

vapenför-§kap. lbestämmelsen i 11flyttasutgår. Vidaremedan 3 §
förordningen.kapitlet iinledandetill detordningen

i dödsbonsaknasSkjutvapen5.3.2 som

uppseendeväckande högt.i dödsbonsaknas ärskjutvapenAntalet som
drift"."påså mångabra ärdet intekontrollsynpunktUr är att vapen

Problemetsaken.kanemellertid vad görasFrågan är synessom
landet.vapeninnehaven ifaktiskakontroll debristandeligga i överen

alltidvapeninnehavenregistreradedeinte0rdMed andra stämmer
saknasgällerdetinnehaven. Närfaktiskamed deöverens vapen som

överlåtits ellerså dessasällandet sig inteförhållerdödsboni att
till polis-anmältsdock inteharsedan. Dettaför längeförkommit

aktuelledenfrånavregistreratsintevarför innehavetmyndigheten
förhållandet.uppdagasdödsfalletmedi sambandinnehavaren. Först

torde densaknade skjutvapenantaletmedtillkommaFör rättaatt
innehaven.faktiskadekontrollenskärpa överenda vägen attvara

påbäringenbart harintefrågaemellertidDetta är pro-somen
aktua-dödsbon,isaknade skjutvapenmed snarastblematiken utan som

därförUtredningensammanhang.andra attflertalliseras i ett menar
direktriktar siglagstiftningsâtgärdernågraföreslågårdet inte att som

redovisamed härdärförnöjer sigUtredningendödsbovapen. attmot
genomslagskrafthakani övrigtde förslagåtgärderandra samt som
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detnär gäller minska antalet saknadeatt skjutvapen i dödsbon.

En inventering vapeninnehavenav

Bästa åtgärden för komma till medrätta den bristandeatt faktiska
kontrollen inventera samtliga i landetatt och samtidigtvore attvapen
förse de saknar tillverkningsnummer eller liknande medvapen som
någon form märkning. En sådan åtgärd mycket bra från kon-av vore
trollsynpunkt skulle samtidigt kräva betydande I dagensmen resurser.
ekonomiska läge det knappast försvarligt genomföra någotvore att
sådant.

En något mindre omfattande, åtgärd framannan, att tavore en
registermetod sorterade fram de tillstånd beviljats försom ettsom
visst antal år sedan, förslagsvis 15-20 år sedan. Dessa tillståndsinne-
havare kunde härefter, under hand, tillskrivas med förfrågan om
innehavet. En variant denna åtgärd samtligaär skjutvapenattav som
saknar identitetsmärkning fram, vilket möjligtär redansorteras i
dagens särskild registermetodsystem behöverutan att fram.tas
Innehavaren får härefter inkomma med uppgift specifikavapnetsom
identitet eller lämna in det för märkning.

Det vapenhanteringssystemetnya

I och med vapenregistren hittills varit lokala,att enheter kanseparata
registrerat iett än register. Ett kan alltså havapen ettvara mer vapen

överlåtits för länge sedan och ha registrerats på vapeninneha-en annan
det avförts från den ursprunglige innehavaren.utan att En delvare av

dessa skjutvapen kommer sannolikt kunna avföras återfunnaatt som
i och med det centrala vapenhanteringssystemetatt kommer inya
bruk. Det kommer således öka möjligheternasystemet tillnya att
kontroll faktiskade innehaven.av

De skjutvapen saknar tillverkningsnummer eller liknande utgörsom
problem eftersom de inte gärett identifiera i registren. Ett sådantatt

kan således efter det detäven vapenhanteringssystemetvapen att nya
införts registrerat på innehavare.än Genomgångenvara mer en av
anmälningarna till det speciella vapenregistret har visat antaletatt
skjutvapen tillverkningsnummer ellerutan motsvarande är stort,
särskilt vad gäller äldre vapen.
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iskjutvapensaknadeantaletpåverkakanLagstiftningsåtgärder som
dödsbon

förändringardelföreslagitområdenandraharUtredningen somen
dödsbon.iskjutvapensaknadeantaletminskakommapå sikt kan att

mål-bl.a.för innehavtillståndtidsbegränsningendessaEn är avavav
faktiskadeKontrollenför jakt. överenhandsvapenochskyttevapen
minskaockså kanNågotöka.härmedkommerinnehaven att som

ochåterkallelsereglernaskärptadeskjutvapensaknade ärantalet
vapeninnehavetFrågaamnälningsskyldighet.utvidgadeläkarnas om

bidraoch kani livetvapeninnehavaren ärmedanhärmedkommer upp
Anmälningsskyldighetentagit vägen.utredningentill ett vapenvarom

efter detförkommerinte attskjutvapentillbidraockså enkan attatt
påsinahandkanske inteochsenilblivit tar vapenomt.ex.person

vidarekommerförvaringsbestämmelsernaskärptaDeföreskrivet sätt.
liknande,ellerkällareiundaninteskjutvapen gömstillbidra attatt

dödsbodelägarnaförSäkerhetsskåpisamlade etthålls ettutan
vis.överblickbart

tillståndinnehaftsSkjutvapen utan5.3.3 som

villanförvanterfrånansökningaravslår oftastPolismyndigheterna som
till-innehaftavlidneden utanskjutvapeninnehatillståndfå att som

sådantlagstöd fördirektingetfinns ettillegalt. Detdvs.stånd,
ändratfalli vissaharlänsrätterlänsstyrelser numeraochförfarande

klaganden.förmån förtillbeslutpolismyndighetenspå
måstetillståndssammanhangiviktigastedetUtredningen attmenar

lämpligtillståndshavaren ärdvs.säkert,vapeninnehavet är attattvara
faktumlämpligt. Detsig atti ärskjutvapeninneha vapnetattsamtatt

knappastkanavlidenillegaltinnehafts vara enpersonvapnet enav
sökandensig. Omlämpligt imindredetgöregenskap hos vapnet som

innehatillståndfåtthadeoch attinneha skjutvapen,lämplig attanses
inteutredningendärförkansådant,gälltdetskjutvapnet annatettom

grundtillstånddennenekagenerelltanledning tillnågon avattse
dentillkännersökandenOm attlagbrott.innehavarenstidigareden

någotsakensigställerillegaltskjutvapnetinnehade an-avlidne
eventuelltlämplighetenkanförhållandensådanaUndernorlunda.
erhöll in-sökandenstötandekunnaskulleoch detifrågasättas omvara

avsiktengällandekan görasDetsammaförnehavstillstånd omvapnet.
tillstånd förmeddelaminnesändamål. Attförskjutvapnetinnehaär att

illegaltstödmedminnas" ettskall kunnanågon avpersonenatt
påskärptatill denmed hänsynsärskilttordeinnehaft synenvapen -

lämpligt.mindreminnesvapen vara--
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skjutvapenmedHandel6

Allmänt1

handel meddrivamedvaddefinition attNågon närmare avsessomav
traditio-förarbeten. Dendesselleri vapenlagenfinns inteskjutvapen

innebärvapenlagstiftningen,iregleras attklarthandeln,nella ensom
Hand-affärslokal.dessa ibjuderochinköperhandlare ut envapen

ochantalinneha visstnormalfalletdå i rättlaren har ettatt vapen
inköpsförteckningantecknas iskall samttransaktionerna enen

slagsdetEmellertid förekommer ävenförsäljningsförteckning. annan
tillha skjutvapenhandlare kanEnmed skjutvapen.handel t.ex.

förmedlavidarekandem. Hankommission,i ägaförsäljning utan att
viddem vidare,överlåtaocheller förvärva attutanskjutvapenköp av

fallkan i sådana röradem. Detbefattning medfysiskttillfällenågot ta
hanteras.kvantiteteravsevärdasig somom

EG-vapendirektivetl varjevapenhandlaremedI att menasanges
delvishelt ellernäringsverksamhetjuridiskellerfysisk varsperson

ellerreparationuthyrning,byteshandel,handel,tillverkning,utgörs av
skjutvapen.ombyggnad av

tillhanda-användskrigsmateriel1992:1300 termenlagenI om
utbjudandeupplåtelse,försäljning, motHärmedhållande". avses

förmedling.ellergåvalån,vederlag,

meddriva handelTillstånd6.2 att vapen

Gällande rätt6.2.1

Vapenlagstiftningen

Allmänt

fylltDenmed skjutvapen.handeldrivaförTillstånd krävs somatt
luft-kolsyre-,handla medförtillståndintedockår behöver attarton

innehavochförvärvkontroll9l/477/EEGdirektiv vapen,Rådets avavom
2.lart. p.
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eller fjädervapen är för mâlskjutningavsett eller harpunvapen,som om
effektbegränsade.ärvapnen

För tillstånd handlaatt med krävsatt handlaren:attvapen
har rätt driva handel i allmänhet,att-
har de kunskaper behövs,som-

ordentligär och pålitlig,-
bedriver handeln yrkesmässigt-

Tillståndet medför inneharätt skjutvapen.att Tillståndet får dock
begränsas till omfatta vissaatt skjutvapentyper eller visst antalav ett

gången. Tillståndet får förenas med villkor skall förvarasatt vapnen
på visst sätt. Ett handelstillståndett medger också innehasatt vapen
för reparation, översyn eller skrotning 2 kap. l och 10 samt
4 kap. VL.3 §

Den driver handel med skjutvapensom tillstånd, ellerutan den
vapenhandlare bryter bestämmelserna ellermot föreskriftsom en om
vapenförvaring, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader 9 kap. 2 § VL.

Ansökan tillstånd hosgörs polismyndighetenom i den därort
rörelsen skall utövas, vilken också prövar ansökan. Det krävs således

särskilt tillstånd förett varje handeln bedrivsort på kap.5 1 §som
och kap.1 3 § 4 VF. 5 kap. vapenförordningen innehåller vidare

bestämmelsernärmare bl.a. vad ansökan och tillståndsbevisetom skall
innehålla, Rikspolisstyrelsenatt utfärdar närmare föreskrifter om
kunskapskraven, juridiskatt skall ha polismyndighetenperson en av
godkänd föreståndare ansvarigär för rörelsen och polismyn-som att
digheten skall godkänna de lokaler och andra utrymmen ärsom
anordnade för förvaring. Vid förvärv tillståndspliktigtvapnens av
skjutvapen från enskild handlarenär skyldig kontrolleraatt över-att
låtaren har tillstånd inneha Sådanatt överlåtelsevapnet. skall också
anmälas till polismyndigheten inom månad. I övrigt skall handlaresen
förvärv skjutvapen ske efter skriftlig rekvisition.av Särskild in-
köpsförteckning skall föras förvärvadeöver och särskild för-vapen
säljningsbok skall föras försåldaöver Dessa handlingar skallvapen.
förvaras under tio år och skall, tillsammans med andra väsentliga
upplysningar, hållas tillgängliga för polismyndigheten, minstsom en
gång årligen skall granska dem 5 kap. 1-9 §§ VF. Brott mot
bokföringsbestämmelserna straffbartär med böter eller fängelse i
högst månader 14 kap. 1 § VF.sex

2Tillståndsbestämmelsen fick sin nuvarande lydelse lagändring, träddegenom en somi kraft den januaril 1992, då kraven för erhålla vapenhandelstillstándatt skärptes.
Därvid tillkom såväl kravet på handlaren skulle ha behövligaatt kunskaper attsomverksamheten skulle bedrivas yrkesmässigt SOU 1989:44 133-141,s. prop.l990/9l:l30, 37-39, SFS 1991:1181.s.
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Kunskapskravet

godskall besittasökandenföreskrivitRikspolisstyrelsen har att
övrigjaktlagstiftning ochvapenlagstiftning,kännedom vapen,om

erforderli-besitterhanskall visaHanlagstiftning berör attvapen.som
och vål-omfattandestyrkaexempelviskunskaper, attgenomga

vapenhandeln,verksamhet inomtidigareerfarenhetdokumenterad av
Även utbildninggenomfördförsvarsmakten.ellerskytterörelseninom

kunskapskravetuppfyllersökandenstyrkahithörande fråga kani att
kap..1996:6, 12.2RPS FS

och pålitligordentligskallhandlarenpåKravet att vara

påkraventillämpningenråd i frågaallmännalämnatRikspolisstyrelsen har avom
laglydnad börsökandens allmännaSålundapålitlighet.ordentlighet och attanges

påkravställa högredärvid bör kunnabetydelse ochtillmätas enattstor man
Exempelvisbruk.förförvärvaönskarpåvapenhandlare egetän vapensompersonen

diskvalificeran-habokföringsbrott börochhäleriförseelseregendomsbrott,nämns enatt
skattehänseendeförhållanden isökandenstid. Ocksåobetydligunder ickeeffektde en

12 kap..RPS FS 1996:6,bör beaktas

yrkesmässighetpåKravet

tillämpningen kravenråd i frågaallmännalämnatRikspolisstyrelsen har avom
vissvinstinriktad och haskallverksamhetenSålundayrkesmässighet. enatt varaanges

frågaaffårshändelser. Iserieinriktadeller åtminstonevaraktighet omenvara
torde kunnatransaktionernågra tiotal ettverksamhetenomfattningen varaattangesav

proportion tillrimligockså stå ibörårsomsättningenberäknadeDenriktmärke.nedre
i vilkenplaneras,vilket utbudkundkrets,tilltänktUppgifterlagerhållningen. somom

omständigheterfinansieringoch äröppettiderskall bedrivas,affárslokal verksamheten
marknadssynpunkt,prövningnågondet inte skeDock skallbeaktas.bör somursom

kap..RPS FS 1996:6, 12vapenhandlareredan finnshuruvida det ortent.ex.

krigsmaterielLagen om

1992:1300också i lagenreglerasmed skjutvapenHandel om
krigsmateriel.1992:1303förordningenochkrigsmateriel KML om

enligtkrigsmateriel får,tillhandahållandeVerksamhet avavsersom
MedKML.tillstånd 4 §i landetbedrivas härintehuvudregeln, utan

utbjudandeupplåtelse,försäljning, mottillhandahållande avses:
flestaräknas dekrigsmaterielTillförmedling.gåva ellervederlag, lån,

hagel-med undantagtill sådana,ammunitionochhandeldvapen av
tillhandahållandetillstånds.k.Etteffektbegränsadeoch vapen.vapen

produkter ISP.strategiskaförInspektionenmeddelas av
tillhandahållandeenligt KMLtillståndpå årkravetfrånUndantaget
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handeldvapen eller delar därtill, handeln reglerasav före-om genom
skrifter i vapenlagen. Motsatsen ocksåär möjlig, dvs. handlareatt en
med tillhandahållandetillståndett bedriver vapenhandel, förutan att
den skull ha vapenhandelstillstând enligt vapenlagen.

6.2.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Enkäten till landets vapenregisterenheter

Allmänt

Från ha uppskattats till omkringatt 198931 240 tillstånd år uppgick
antalet under hösten 1996 till 933 vapenhandelstillstând. Cirka 250 nya
tillstånd har, enligt enkäten, meddelats efter den januari1 1992.
Således bör omkring 550 handelstillstånd ha återkallats sedan kraven
skärptes år 1992 de flesta med anledning kravet på yrkes-attav-
mässighet inte varit uppfyllt. Av de 933 vapenhandlarna har 125, dvs.
drygt 13 tillstånd handla med helautomatiskaprocent, att vapen.

I enkäten registerenheterna möjlighet lämna synpunkter pågavs att
bestämmelserna handel med skjutvapen. De fåtal kommentarerom

härvid lämnats kunskapskravetrör och kravet på yrkesmässighet,som
vilka behandlas nedan. I allt väsentligt således de nuvarandesynes
bestämmelsema uppfattas tillfredsställande.som

Handläggarna vapentillstândsärenden överlag de harav attanser en
god kontakt med och kontroll över vapenhandlarna i deras område.

Kunskapskravet

I enkäten ställdes frågan "Hur kontrollerar Ni vapenhandlarenatt
uppfyller kraven kunskaper/erfarenhet. De flesta enheter har

på frågan. Kontroll skersvarat personlig kärmedom, intervjugenom
vid ansökan, intyg och referenser. Många myndigheter använder sig
vid ansökningstillfället omfattande frågeformulär.ett Kontrollav av
kunskap och erfarenhet sker också vid inspektionerna.

Någon har vid nyheter i vapenlagen,angett att, alla vapenhandlare
sammankallas till information i polishuset för genomgång ändring-av
arna.

Någon enhet har efterlyst formaliserat krav på kunskap,ett såsom
speciell utbildning, för erhålla vapenhandelstillstând.en att

3 1987 års vapenutrednings betänkande SOU 1989:44 135.s.
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yrkesmässig/tetpåKravet

vapenhandlarensställer Nifrågan: Vilka kravställdesI enkäten
på frågan.registerenheter harallayrkesmässighet". Nästan svarat

harår. Mångatransaktionervid antaletvikt läggs attStörst svaratper
enheterår". Därvid har 18transaktionervisst antalde kräver ett per

deenhetertransaktioner år, 41kräver minst 10de attsvarat att per
Många enheterminst 30.de kräveroch 2 enheterkräver minst 20 att

Således kanbetydelse.faktorer kan haandradock ävenattanger
också utförhandlarengodtasomsättningexempelvis lägre omen

ellervapenrelaterad utrustningeller handlar medreparationer om
skala.iinte gårexklusiva omsätta störrehandeln attvapen somavser

enstaka år.någotvarit litenomsättningenocksåkanDet attaccepteras
emellertid inte.Hobbyverksamhef accepteras

luft- och fjädervapeneffektbegränsade kolsyre-,Särskilt om

krävsfjädervapenluft- ellereffektbegränsade kolsyre-,få säljaFör att
försäljningär. Sådanfyllthandelstillstånd för deninget artonsom

medinte handlari övrigtfall vid företagi mångaförekommer som
försäljning harpostorderföretag. Dennaminstinteskjutvapen,

kontrolltillsyn ellerpolismyndigheten ingen över.
polismyndighetenfråntillståndår måste haunderUngdomar arton

emellertid haläreffektbegränsade Detfå innehaför att vapen.
till ungdomar,skettsådanaförsäljningförekommit utanatt vapenav

företaget,något fall harinnehavstillstånd. Idessa harkontroll attav
måls-medgivande frånskriftligtgodtagit enbartsäljaför ettvapnet,att

man.

omfattningTillståndets6.3

Gällande6.3.1 rätt

inneha skjutva-medförhandla med skjutvapen rätttillståndEtt attatt
vissatill omfattafår dock begränsasTillståndet typeratt avpen.
VL.kap. 10 §gången 2visst antalellerskjutvapen ett

det istycket, skallandravapenförordningen§kap. 1Enligt 5
innehasfårskjutvapenoch antaldet slagtillståndsbeviset somavanges

gång.en
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6.3.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Allmänt

De flesta handelstillstånd har begränsats till omfatta vissaatt typer av
skjutvapen, till visst antal gången. Oftaett används begreppsamma

används vid registreringen i vapenregistret, dvs.som kulva-av vapnen
hagelvapen, kombivapen, pistol, revolver Det förekommerpen, osv.

dock tillstånden inte begränsatsatt på detta eller densätt be-att
gränsning gjorts vid till sin formulering.år Sålunda förekommersom
det vapenhandlare under åberopandeatt sitt handelstillståndav- -
innehar vapendelar eller ammunition det inte finns någonvapen, som
laglig civil avsättning för. Som exempel kan rökhandgranater,nämnas
tårgasfacklor eller spårljusamrnunition.

Särskilt helautomatiska skjutvapenom

Av enkäten till vapenregisterenheterna framgår landets 933att av
vapenhandlare har 125, dvs. drygt 13 tillstånd handla medprocent, att
helautomatiska Detta kan jämföras med knappt 0,2attvapen. procent

vapentillstånden i landet tillstånd förutgörs helautomatiskaav av
och det efter den januari1 1992 haratt meddelats omkringvapen

400-500 sådana innehavstillstånd, eller omkring 90-1 10 tillstånd per
år. Drygt 25 vapenhandlarna har tillståndprocent inneha 1-3av att
helautomatiska skjutvapen i lager. Ungefär lika många har tillstånd att
inneha helautomatiska15än skjutvapen i lager.mer

6.4 Dokumentation

6.4. 1 Gällande rätt

Handlarens förvärv skjutvapen skall ske efter skriftlig rekvisition.av
Över rekvisitionerna skall handlaren föra särskild inköpsförteckning.
Handlaren skall vidare föra särskild försäljningsbok försåldaöveren

5 kap. 5 och 6 VF. Den skjutvapen förvapen tar emotsom
reparation, elleröversyn skrotning skall också föra anteckningar i en
särskild reparationsförteckning eller skrotningsförteckning över

8 kap. 2 § VF.mottagna Den bryter reglerna skallvapen motsom
dömas till böter 14 kap. 1 § VF.

Rikspolisstyrelsen har utfärdat föreskrifternärmare innehållet iom
handlingarna förteckningarnaoch RPS FS 1986:24.
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faktiska förhållandenNuvarande6.4.2

Skriftliga rekvisitioner

bestämmelsenpåutredningenhar uppmärksammatVapenhandlare att
alltidförvärv skjutvapenvapenförordningeni kap. §5 5 attom av
Oftatillämpas.många fall inteskriftlig rekvisition iefterskall ske

sammanträffanden,telefon eller vidmuntligtrekvisitionsker t.ex.per
eftersom utförligonödigtmångaFörfarandetpå mässor. somanses av

påändå skerinköpsförteckningen sätt.idokumentation annat

registerenhetertill landetsEnkäten

skrift-medbruketpolismyndigheternafrån ärpå enkätenEnligt svaren
Cirka 30skiftande i landet.mycketrekvisitionerliga procent svarar

40skriftliga rekvisitioner,använderalltidvapenhandlarna caatt
deanvänds, 20oftastrekvisitionerskriftliga attprocentprocent att ca

används. brottaldrig Ettde10används och motsällan procent attca
påpekarpolismyndighetendistrikt tilli vissabestämmelsen leder att
kontrolldenprotokolli det övererinran eller upprättasdetta i somen

åtgärder.dock ingaOfta vidtasvapenhandlaren.företagits hossom
påsynpunktertillfälleocksåharRegisterenheterna attgetts ge

enheternaEndast 7,5skriftliga rekvisitioner.behovet procent avav
föredra.ellernödvändig, "attbestämmelsen ärhar härvid svarat att

påallssynpunkternågrahar inte lämnatenheterna83,2 procent av
börbestämmelsende9,3frågan, medan attattprocent angett anser

onödig.denavskaffas, eftersom är
tillfall lettnågotbestämmelserna ibrottuppgiftNågon motattom

finns inte.bötesstraff dömts utatt

överväganden och förslag6.5

vapenhandelDefinition begreppet6.5.1 av

handel meddrivaförtillstånddet krävsföreskrivsvapenlagenI attatt
emellertid inte. Förmed begreppetVadskjutvapen. angesavsessom

företeelserklart vilkamåste detdefiniera detta göraskunna somatt
disk",handeldvs.handeln,traditionella överdenregleras. Attbör

reglerVapenförordningensnaturligtvis klart. atthör hit t.ex.är en-
förvaringsutrymmenlokaler ochförränfår påbörjashandelsrörelse inte

till skjutvapenskallpolismyndighetenellergodkänts att somatt se
påockså siktepå föreskrivetförvaras sätthandlareinnehas tarav -
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den situationen vapenhandlaren faktiskt besitter de skjutvapen hanatt
med.handlar

Huruvida köp och försäljning skjutvapen handlarenutan att tarav
någon fysisk befattning med skall räknas tillståndspliktigvapnen som
vapenhandel dock tveksamt.är Att handlaren särskilt betroddärmera
eller har erforderliga kunskaper kan något mindre viktigtsynas om
han inte själv faktiskt handhar Detsamma gäller beträffandevapnen.
kravet yrkesmässighet. Det sistnämnda kravet tillkom just för att
förhindra faktiskt innehade flera skjutvapen haatt utanpersoner att
innehavstillstånd för och dem dvs. form "dold"vart ett av en av
samling. En viktig del vapenlagstiftningen emellertidär attav
förhindra illegala transaktioner. Därvid gäller ingen säljareatt av
skjutvapen eller ammunition får överlåta egendomen till någon som
inte har tillstånd inneha den. Den bryter bestämmelsenatt motsom
döms för vapenbrott. Detta gäller i föroch sig oberoende av om
säljaren enskild ellerär näringsidkare. Det kan docken person en
finnas anledning allvarligare på sådant brott det begåsatt ettse om
inom för näringsverksamhet och/eller i skala. Ettstörre störreramen

bör således vila på den i näringsverksamhet handlar medansvar som
skjutvapen, vilket talar för all överlåtelse skjutvapen inomatt av

för näringsverksamhet bör kräva handelstillstånd. Handlarenramen en
riskerar då inte endast fällas till för vapenbrott,att ävenutanansvar

få sitt vapenhandelstillstånd återkallat. Att alla överlåtelseratt av
skjutvapen sker inom för näringsverksamhet kräver attsom ramen
överlåtaren har handelstillstånd innebär vidare köparen i högreett att
grad kan förlita sig på affär med näringsidkare inomatt en en
vapenbranschen sker inom lagens råmärken.

En tredje variant förmedling vapenöverlâtelser.utgörs I dessaav av
fall utredningen de regler gäller för säljaren respektiveattmenar som
köparen tillfyllest. förmedlingsverksamhetEnär mellan säljareren en
och köpare bör således inte räknas vapenhandel, d.v.s.en som om
förmedlaren inte vid något tillfälle fysiskt har hand Tarom vapnen.
däremot vapenhandlare skjutvapen och förvarar dem medanemoten

eventuell överlåtelse förmedlas, får detta ske inom fören anses ramen
vapenhandeln, vilket bl.a. innebär handlaren skyldig föraäratt att an-

Regeringsrätten prövade nyligen tillstånd driva vapenhandel kunde förattom ges
verksamhet väsentligen går på belåning skjutvapen. Regeringsrättenutsom av angav
i sin dom "vapenlagens föreskrifter och de bestämmelser i förordningatt som
regeringen utfärdat i anslutning härtill har uppenbarligen, såvitt gäller handel med
skjutvapen, utformats uteslutande med tanke pâ den sedvanliga vapenhandeln. Bland

saknas regler möjliggör innehavareför skjutvapen överlämnaannat ett attsom av
detta för belåning. Mot angivnaden bakgrunden finner Regeringsrätten attnu en-
verksamhet det slag i förevarande mål inte faller under begreppetav som avses
handel skjutvapenmed i meningvapenlagens Regeringsrättens dom 5 februariden
1998 i mål 7093-1995.nr
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innehavet.teckningar över
vapenhandel,begreppetutredningenSammanfattningsvis attmenar

näringsverksamhetbör definierasvapenlagens mening,i somsom
faktiskt besittersig handlarenöverlåtelse skjutvapen,utgörs vareavav

skjutva-hanteringyrkesmässigellereller inte,skjutvapnen avannan
skjutvapnen.disponerarhandlarenAvgörande således överär ompen.

meddriva handelTillstånd6.5.2 att vapen

in imed skjutvapenrörande handelBestämmelserna etttasm.m.
vapenlagen.särskilt kapitel i

drivshandelsrörelsedet förbestämmelseEn att avsomenom
godkändpolismyndighetenskall finnasjuridisk en avperson

iindriften rörelsenansvarig förföreståndare är tasavsom
kvalifika-de personligauppfyllaskall dennevapenlagen. Därvid

vapenhandelstillstånd.för fåkrävstioner attsom
allmänhethandel idrivaskall hahandlarenRekvisitet rätt attatt

hand-tillståndför fåi Övrigtnuvarande kravenbort. De attatttas
behålls.skjutvapenmed

Allmänt

dag ifinns iskjutvapenhandel medtillstånd tillBestämmelsen om
tillståndsregler. Iövrigamedtillsammansvapenlagen,kap.2

med skjutva-handelbestämmelsernadockfinnsvapenförordningen om
bestämmelservapenlagensföreslagnakapitel. Deni egetettpen

nuvarande,deomfattande äninnehavstillstând avsevärtrörande är mer
samlai ställetåskådligareblirbättre ochlämpar sigvarför det att

kapitel.inäringsverksamhetrörandebestämmelserna egetett
allmänhetidriva handelskall hahandlarenRekvisitet rätt attatt
funktion.självständignågoninteutredningen kanså vittfyller se

lagtexten.det utgårdärförföreslårUtredningen att ur

krigsmaterieltill lagenFörhållandet om

och lagenvapenlagenibestämmelsernainteolyckligtDet är att
detsamordnade. Attbättrekrigsmateriel KML är1992:1300 om

stödmedskjutvapenhandel meddrivafortsättagårvissa falli attatt
handelstillståndetenligt KML,tillhandahållandetillstånd atttrotsettav

konstruktion. Imindre lyckadåterkallats, vartvapenlagen ärenligt en
lämnaAtttillståndenolika överensstämma.för derekvisitenfall borde
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förslag i denna fråga kräver dock nämnare överväganden demån
utredningen har haft möjlighet inomgöra för dettaatt arbete.ramen

Juridiska personer

Nuvarande vapenlagen behandlar egentligen endast de fall då vapen-
handlaren fysiskär Trots detta det inteär ovanligten person. att
juridiska innehar vapenhandelstillstånd. I vapenförordningenpersoner
finns för sådana fall bestämmelse stadgar det för juridisken attsom en

skall finnas polismyndigheten godkänd föreståndare.person Deten av
inte i förordningen vad krävs för blianges godkändattsom som

föreståndare, de personliga förutsättningarna torde desammamen vara
för vapenhandlare.som en

Utredningen det lagen bör framgå vadatt gäller förmenar av som
de fall vapenhandlare juridiskär För sådan rörelseen en person. en
skall det således finnas polismyndigheten godkänd föreståndareen av
på vilken det ställs personliga krav på vapenhandlaresamma som en

fysiskär Att rörelsen har godkänd föreståndaresom en person. ären
således förutsättning för handelstillståndet. Saknas sådan bören
handelstillståndet återkallas. Vidare bör godkännandeett som
föreståndare kunna återkallas denne inte längre uppfyller deom
personliga förutsättningarna. Utredningen återkommer till detta i
avsnitt ll.6.4.

Kunskapskravet

En idé har framförts handlarna borde genomgå vissaatt bestämdaom
kurser avlägga någon form innan de erhåller tillståndav examen- -
för handla med Nödvändigaatt kunskaper kan emellertidvapen.
erhållas på många olika vilka kansätt, väl så bra attvara som
genomgå kurs. Vapenhandeln kan också ställa högst varierandeen
krav beroende på dess inriktning, vilket kan det svårtgöra att
förmedla adekvat, heltäckande utbildning. Frågan vidareären vem

i så fall skulle för kurserna eller exarnineringen.som Slutligenansvara
kan det konstateras behovet inte tycks överhängande,att eftersomvara
tillståndsenheterna överlag sig ha god kontroll hand-överanser en
larna. Utan starkt behov utredningen såledesett inteanser att en

detaljregleringnärmare bör övervägas.
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på yrkesmässighetKravet

såvälfrånvapenutredning, har detårsfallet under 1987Liksom var
skytteorganisationersomtillståndsmyndigheterochävenvapenhandlare

vapenhandelstillstånd. harDetalltför lätt fådetframhållits är attatt
ställs lägrevapenhandelstillståndför erhållakravenpåståtts att ettatt

därför förekommeroch detinnehavstillstånderhållaför attän ettatt
huvudsakligtmedvapenhandelstillståndskaffar sig ettatt personer

påståendena härrörGrunden tillpåsamlasyfte självatt vapen.
på yrkes-1992 då kravetlagändringen årföresannolikt från tiden

handelstillstånd åter-åtskilligaSedan dess harinfördes.mässighet
påstâendenayrkesmässighet ochbristandegrundpåkallats synesav

således konstaterakansig. Utredningenfog förlängre ha attinte
slagit välyrkesmässigt harbedrivashandeln skallkravet ut.att

dagyrkesmässighet imedskall ettVad somangesavsessom
begreppettillMed hänsynRikspolisstyrelsen.råd frånallmänt att

förochprecist ärkan stortsvårligen utrymmetattmeraanges
yrkesmässigtsålunda börvad utgöratolkningar enansessomav

intebegreppetuttolkningenutredningenhandel,bedriven att avanser
påföreskriftsnivå. Kravetellerförordnings-pålyftasbör upp

återkallelse11.6.4;under avsnittvidareyrkesmässighet kommenteras
vapenhandelstillstånd.av

fjädervapenluft- ocheffektbegränsade kolsyre-,Särskilt om

skall fåeffektbegränsademedhandelifrågasättaskanDet vapenom
gällersamhällets sida. Dettafrånkontrollhelstnågonske utan som

tillmängd sådanadyktpå årdetsärskilt somupp ensenaresom
eldkraften iundantag ärmed settoch funktion stortutseende av --

Somenhandsvapen.modernaochmed militäraidentiska vapen
omnärrmdes ivilkas.k. soft air vapenut-exempel kan nämnas guns,

betänkandeförraredningens
Även eldkrafthar likainteeffektbegränsade stor somvapenom

ofarliga. Hanterasifrånde långtskjutvapen,många andra är vapnen
egendom uppkomma.människorpå såvälallvarliga skadorfel kan som

kansituationerfarligamycketfrånheller bortseskan inteDet att
effektbegränsatförväxlaringripandepolisen viduppstå ettettt.ex.om

eld.fall,och, i öppnarliknande värstamed annatett vapenvapen
exempelvissyfte,brottsligtimissbrukaskommakan ocksåVapnen att

och rån.vid olaga hot
handelnrimligtdetmeningendenUtredningen är att omvoreav

5 ff.1996:50, 66SOUpå plats;allmänFörbud mot s.vapen
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med effektbegränsade stod under någon form insyn frånvapen av sam-
hällets sida. Närmast till hands ligger i sådant fall föreslåatt att
försäljning sådana inte får ske tillstånd. sådantI fallutanav vapen
skulle polismyndigheten få möjlighet kontrollera verksamheten ochatt
återkalla tillståndet den missköts. Det finns emellertid i dag ingenom

kartläggningnämnare handeln med effektbegränsade skjutvapen.av
Det alltså oklart hur mångaär ansökningar tillstånd det skulleom
kunna bli frågan och därmed i vilken mån det skulle påverkaom
arbetsbelastningen hos tillståndsenheterna. Utgår ifrån avgiftenattman
för ansökan den kostnad tillståndsmyndigheten har förmotsvarar som

densamma, skulle visserligenpröva kunna hävdaatt avsakna-attman
den kartläggning inte något hinder för sådanutgör reglering.av en en
Emellertid måste också hänsyn till den kostnad uppstår förtaman som

kontrollera efterlevnaden regleringen och denna kostnadatt kan inteav
bäras polismyndigheterna med den nuvarande resursfördelningen.av
Sådana problem med den nuvarande ordningen har heller inte
framkommit utredningen det med hänsyn tillatt att tagenanser -
kostnaderna befogat lägga fram något förslagär i denna del.att-

6.5.3 Tillståndets omfattning

Ett tillstånd till vapenhandel skall begränsas till sin omfattning.

Allmänt

De flesta handelstillstånd lämnats de åren specificerarsenastesom
tydligt vad handlare enligt tillståndet får lov inneha, i enlighetatten
med vad framgår vapenförordningen. förekommerDet docksom av
ospecificerade eller otydliga tillstånd. Detta mindre lämpligtär
eftersom det möjlighet föröppnar vapenhandlare inomatt,en ramen
för sitt handelstillstånd, inneha föremål det inte finns någon lagligsom
civil avsättning för, militär utrustning. Utredningen villt.ex. rent
därför inskärpa vikten det i tillståndet vilka skjutvapenattav anges en
handlare får inneha vilket antal dessa får innehassamt av vapen som
samtidigt. Detta lämpligen vapenlagensgörs och förord-attgenom
ningens bestämmelser koordineras så det redan lagen framgåratt av

tillståndet skall begränsas till vissa skjutvapen ochatt att typeravse av
visst antal får innehas samtidigt.ett som

I paragraf vidare in bestämmelsen i dag återfinns itassamma som
kap.4 3 § vapenlagen, nämligen handelstillstånd innefattaratt ett en

skjutvapen förrätt reparation, ändring elleröversyn,att ta emot
skrotning.
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helautomatiska skjutvapenSärskilt om

handla medtillståndandel handlare haroproportionerligtEn attstor
jämföratillstånd,har sådantHela 13helautomatiska attprocentvapen.

vilken 0,2helautomatiskainnehavdamed andelen utgör procentvapen,
beträf-förslagbakom utredningensGrundtankenvapeninnehav.allaav

isådanahelautomatiskainnehavtillstånd till ärfande attvapenav
försedd med visstdockmeddelas. Huvudregelnskallprincip inte är

sådanamarknad förfortsättningsvis finnsvarför detundantag, även en
andelsåbefogatdock detFråganskjutvapen. ärär att stor somenom

helautomatiskamedtillstånd handlahandlarna har13 attprocent av
påemellertid svårtdetkonkurrensmässiga skäl kanAv attvaravapen.

tillstånd.sådanthandlare medantaletbegränsalämpligt sättett
visshandlare inomkrävaEventuellt skulle kunna att enenman

förskjutvapenhelautomatiskaeller någraöverlåter någottidsrymd att
kräversådant förslagdel. Ettyrkesmässig i dennabetraktas som

slag.konkurrensmässigtfrämstövervägandeemellertid ytterligare av
tillståndharvapenhandlare,allahela 25Att attprocent somav

15innehaharhelautomatiska skjutvapen, änmed rätthandla att mer
till deMed hänsynuppmärksammas.lager börsådana ivapen

helautomatiskabeträffandeföreliggatordeförsäljningssiffror som
Utredningenorimligt.förhållandetframstårskjutvapen attmenarsom

medåterhållsammasynnerligentillståndsmyndigheterna bör attvara
värdeocksåtillstånd. kanvittomfattande Detmeddela så attvara av

eventuelltmeddelats ochhittills omprövatillståndigenom de som
tillåtet antal.föreskrifterna om

Dokumentation6.5 .4

slopas.skriftliga rekvisitionerpåKravet

mycketskriftliga rekvisitionerbruket århar visatUtredningen att av
sådana ochintenyttjar sigvapenhandlarei landet. Mångaskiftande av

dem. Dokumenta-avsaknadenbeivrar intetillståndsmyndigheterna av
skallpolismyndighetemaförtillfyllesttion på sätt attannat synes vara

Någraverksamhet.vapenhandlarnassin tillsynkunna överutöva
har interekvisitionerpå skriftligabehålla kravetskäl förbärande att

bestämmelsedennaföreslår därförUtredningenframkommit. att
slopas.

skallvapenhandlarevapenförordningeniBestämmelserna att enom
försäljningsförteckningsärskildinköpsförteckningsärskildföra samt

rörandeföreskriftermed övrigaparagraf, tillsammansisamlas en
dokumentationen.

6 180498
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6.5.5 Bestående förfall för tillståndshavaren

En bestämmelse rörelse får fortsättasatt drivas underom atten en
viss tid tillståndshavaren avlider eller går i konkurs, in iom tas
vapenlagen.

Bestämmelsen finns i dag i vapenförordningen, enligtärmen
utredningens mening sådant slag den bör framgå lagen.attav av
Någon ändring i sak inte.avses
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Ändring, reparation,7 översyn
skjutvapenskrotningoch av

Gällande7.1 rätt

Ändring skjutvapen7. 1 av

gälla,upphörskjutvapentillstånd innehaEtt vapnetattettatt om
väsentligtverkningsgrad blirfunktions- ellerdet tilländras så ettatt

tillståndharinnehavarengäller dock inteDettaannorlunda omvapen.
omfattasdet ändradeochhandel med skjutvapendriva även vapnetatt

kap. 1 § VL.tillståndet 4av

skjutvapenskrotningochReparation,7.1.2 översyn av

till ochlämnasfår skjutvapeneller skrotningreparation,För översyn
ellersådanahandel medfår drivainnehas dentillfälligt vapenav som

förgodkäntspolismyndigheten harden att ta emot vapensom av
ocksåfårreparation elleråtgärder.sådana För översyn ett vapen

handhasjälvständigtlåna ochskulle hatill denlämnas rätt attsom
§4 kap. 3 VL.vapnet

godkännandebevisutfärdarPolismyndigheten över ta emotatt
in-skallskrotning. Bevisetellerreparation,förskjutvapen översyn

godkännandetuppgift vilkanehålla samtvapentyper omavserom
kap. § VF.vapenlagen 8 1med stödmeddelatsvillkor avsom

ansökanprövning vidpolismyndighetensrådRikspolisstyrelsensallmännaI att omanges
denskjutvapenoch skrotningreparationer,utföra översynergodkännande avseratt av

prövningändamål. Någonför dettainnehalämpligheten tillfälligtallmänna att avvapen
15.2FS 1996:6,RPSskall dock intekompetens görasvapentekniskaden enskildes

kap.

skrotningellerreparation,förskjutvapen översynDen emottarsom
reparationsförteckningsärskildiföra anteckningarskyldigär att en

rörandeFöreskrifterskrotningsförteckningeller över mottagna vapen.
skallFörteckningarnaRikspolisstyrelsen.meddelasförteckningarna av

polismantillgängliga förskall hållasochi tio årförvaras
8 kap. 2 § VF.

för-tillstånd,särskiltfår,skjutvapenreparationVid utanett enav
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sliten eller på oanvändbarsätt vapendelannat bytas ut mot en ny
likadan.
Den har särskilt tillstånd inneha slutstycken,som ljuddämpare,att
eldrör, pipor, lådor ellerstommar, eller armborststommartrummor
med avfyrningsanordningar får tillstånd bytautan sådan delut moten

likadan, den utbytta delen lämnas för skrotningen ny och bytetom
anmäls till polismyndigheten.genast Den anmälangör skallsom

bifoga tillståndsbeviset intyg frånsamt ett vapendelenmottagaren att
har tagits för skrotning 4 kap. 2emot § VL.

Den lämnar för skrotning skallett inomsom månadvapen senast en
anmäla detta till polismyndigheten. Den anmälangör skall bifogasom
tillståndsbeviset intyg frånsamt ett mottagaren tagitsatt vapnet emot
för skrotning 4 kap. 4 § VL.

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd med skrotningattanges attavses
eller de delar i vapenlagensvapnet mening förstörtsär såsom vapen

ingen vital del kan kommaatt till användning igen. Intyg att-
skrotning har skett skall innehålla specifika uppgifter det aktuellaom

på vilket det skrotatsvapnet sättsamt RPS FS 1996:6, 15.3 kap..

överväganden7.2 och förslag

7.2. 1 Allmänt

4 kap. vapenlagen innehåller bestämmelser ändring, reparation,om
översyn och skrotning skjutvapen. Vissa dessa bestämmelserav av
2 och 4 §§ så detaljeradär och praktisk karaktär de naturligenav att
hör hemma i vapenförordningen. De återstående två paragraferna
anknyter till områden behandlas på andra ställen i lagen och kansom
med fördel flyttas till dessa områden. Utredningen föreslår således att
nuvarande fjärde kapitlet utgår kapitel.egetsom

Ändring7.2.2 skjutvapenav

Bestämmelsen i 4 kap. 1 § vapenlagen flyttas till bestämmelserna
tillstånd till innehav skjutvapen.om av

Bestämmelsen i 4 kap. l § VL riktar sig till innehavaren ettav vapen
och begränsningutgör i dennes fritt förfogarätt överen att vapnet.
Bestämmelsen bör flyttas till avsnittet förutsättningarna för tillståndom
till innehav skjutvapen.av

Den del bestämmelsen vapenhandlarerör följer redanav som av
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utgådärför denna delkan iBestämmelsentillståndsreglerna för dessa.
lagtexten.ur

skjutvapenskrotningochReparation,7.2.3 översyn av

bestämmel-tvådelas ivapenlagenkap. 3 §Bestämmelsen i 4 upp
ser.

tillstånd fördet krävsbestämmelse inkap. attI 1 atttas omen
reparation. Iför bl.a.skjutvapennäringsverksamheti emotta

endastföreskrivshandel med skjutvapenrörandekapitlet attm.m.
ochordentligbehövskunskaper ärhar deden samtsomsom

tillstånd.sådantmeddelaspålitlig, får
näringsverksamhetenskildaBeträffande utomsompersoner

kapitletbestämmelsen till röran-flyttasskjutvapen,bl.a. reparerar
Överlämnande sådanförtillskjutvapen.utlåningde annanav

polismyndigheten.tillskall anmälasåtgärd
tillflyttasvapenlagenoch 4 §§i 4 kap. 2Bestämmelserna

vapenförordningen.

vapeninne-tillVLnuvarande kap. 3 §i 4Bestämmelsen vem enanger
för reparationifrån sigfår lämna samthavare vapnet somvemm.m.

ändamål.sådantförinneha detsammatillfälligt får
handeldriva"den harbestämmelser får rättEnligt dagens attsom

godkäntspolismyndigheten hareller den attsådanamed som avvapen
förskjutvapeninnehatillfälligtåtgärder"för sådanaemotta vapen

förvad krävsangivelseNågon attreparation närmare somavm.m.
heller ivapenlagen. Inteinte igodkännandesådanterhålla ett anges

Rikspolisstyrelsensbestämmelse. Isådannågonfinnsförordningen
denprövningpolismyndighetensdockrådallmänna att avseranges
ochändamålför dettainnehatillfälligtlämplighetenallmänna att vapen
intevapentekniska kompetensenskildesdenprövningnågonatt av

skall göras.
förskjutvapenvapenhandlares rättUtredningen emotatt taattanser

vapenhand-rörandebestämmelsernaframgåbörreparation avm.m.
förskjutvapennäringsverksamhetiAnnan, emotlare. tarsom

verksam-bedriva sådantillståndharimligenbörreparation attm.m. , börpolismyndighetengodkännandebestämmelsehet. Dagens avom
Endasttillståndsplikt.bestämmelsemedutgå ochdärför ersättas omen

förkunskapererforderligaoch haroch pålitligordentligden ärsom
tillståndfåskrotning bör utövaellerreparation, attutföra översynatt

be-tillanknytningBestämmelsen har näraverksamhet.sådan en
idärför placerasoch börmed skjutvapenhandelstämmelserna om

kapitel.samma
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Utöver dem såsom näringsidkare handhar skjutvapen finns detsom
enskilda privatpersoner hand skjutvapen förtar elleröversynsom om
reparation. Dessa situationer systematiskt höra hemmanärmastsynes
bland reglerna utlåning skjutvapen. Endast den har rättom av attsom
självständigt låna och handha sådant skjutvapen det frågaett ärsom

får nämligen hand Den sålundata lämnar sittom, vapnet.om som
skjutvapen till för elleröversyn reparation skall anmäla för-annan
hållandet till polismyndigheten, liksom fallet då skjutvapenär lånas ut.

4 kap. 2 och 4 §§ VL regler praktiskär och detaljeradav mer
Systematiskt hör dessa till sådananatur. bestämmelser normaltsom

återfinns i förordningstext. Någon anledning i just detta fall ha denatt
bestämmelser i lagtext har inte framkommit.typen Utredningenav

föreslår därför de flyttas till vapenförordningen.att
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8 Införsel m.m.

l Allmänt

Införsel skjutvapen regleras i vapenlagen vapenför-ochav m.m.
ordningen. Utförsel skjutvapen regleras med visstav m.m. -
undantag i 2 kap. § vapenförordningen15 i lagensom anges -
1992: 1300 krigsmateriel KML förordningen 1992:1303samtom

krigsmateriel finns ocksåKMF. I KMF regler transitering.om om
Förflyttning skjutvapen inom EU-länder kallas överföringav m.m. av
skjutvapen och regleras främst vapenförordningen. Slutligenim.m.
har Rikspolisstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd till

EG-vapendirektivettillämpningen RPS FS 1996:5.av
Den bestämmelserna införselrörandeöversynensenaste av m.m.

företogs vapenlagsutredningen, med anledning den svenskaattav av
vapenlagstiftningen behövde till EG-vapendirektivet. Följdenanpassas

i detta hänseende blev framför allt det inöversynen att togsav
bestämmelser i vapenförordningen rörande europeiskt samtvapenpass
överföring skjutvapen och ammunition till land inomannatav
Europeiska unionen.

1995 års vapenutredning har inte ingående gått in på reglering-mer
införsel och utförsel respektive överföring skjutvapen.en av av

Genomgången bestämmelserna i detta avsnitt således endastärav
översiktlig.

i
8.2 Gällande rätt

8.2.1 Införsel

Tillstånd krävs för föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.att
tillståndFör föra in skjutvapen till Sverige gäller i principatt samma

förutsättningar för tillstånd inneha skjutvapen. Införseltillståndattsom
i Sverige inneha de skjutvapen och den ammunitionrätt attger som

förts hit med stöd tillståndet, under förutsättning innehavet iattav
Sverige endast skall viss begränsad ochtid 2 kap. ll,vara en

1 Rådets direktiv 9l/477/EEG förvärv innehavkontroll ochom av av vapen.
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12 §§ VL 4 kap. 2 § VF.samt
I vissa fall får skjutvapen eller ammunition föras in till Sverige utan

särskilt tillstånd, nämligen frågai dock inte vapenhand-om personen
lare i Sverige har inneha egendomenrätt eller haratt ett permanent
tillstånd från behörig myndighet i Damnark, Finland eller Norge att
där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för bruk 2 kap. 13 §eget
VL.

Vidare finns det i 2 kap. 14 och 15 vapenlagen bestämmelser om
bl.a. förvaring skjutvapen och ammunition på tullagerav samtm.m.

egendom medförts för personligt bruk,att isom men som personen
fråga inte haft föra in, åter får förasrätt anmälan häromatt ut om
skett.

Ett införseltillstånd kan återkallas 6 kap. §1 VL. Bestämmelser
straff för olovlig införsel eller ammunition och för försökom av vapen

till sådant brott finns i lagen 1960:418 straff för varusmugglingom
9 kap. 4 § VL.

I 4 kap. vapenförordningen finns ytterligare, detaljerade, be-mer
stämmelser införsel och i 13 kap. 3 § stadgas anmälningsskyldig-om
het avseende införsel luftvapenav m.m.

8.2.2 Utförsel och överföring

Utförsel

För föra krigsmateriel, häribland flertalet handeldvapenatt ochut
ammunition till dessa, med undantag hagelvapen, krävs utförseltill-av
stånd. En enskild får dock för personligt bruk vid frånutresaperson
Sverige tillstånd föra med sig handeldvapen och ammunition tillutan

han enligt vapenlagen berättigad innehavapnet, är härattom vapnet
i landet och skall återinföras 6 § KML och 9 § KMF.vapnet

Polismyndigheten frågor utförsel sådanaprövar handeldvapenom av
krigsmaterielzoch delar därtill övrigutgör ammunition,samtsom om

det fråga högst tio ellerär för användning vid jakt,om vapen vapen
tävling eller övning landet eller för reparation Iutom vapen m.m.
andra fall frågan utförseltillståndprövas Inspektionen förom av
strategiska produkter 11 § KMF.

2Här främst karbinergevär och tillverkade före 1938är eller utformadeäravses som
för jakt och Sportskytte enhandsvapen. Undantagna dock bl.a. antikaärsamt vapen,
hagelvapen och effektbegränsade OK2l i bilaga tillB KMF.vapen
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Överföring

land inomtilloch ammunitionskjutvapenföraFör över annatatt
överföringstillstånd.enligt vapenlagen,unionen krävs,Europeiska ett

föreskriftermeddelaregeringenhar bemyndigatRiksdagen att om
ammunitionellerskjutvapenför överföringtillstånd skall krävasatt av

föradenlandtillfrån Sverige ettatt utsamt attett annat som avser
till någonskjutvapen ärSverige eller lånarfrånskjutvapen ut ett som

endast ianvändaoch inte skalllandifast bosatt vapnetannatett
ocksåRiksdagen harpolismyndigheten.tillskall anmäla dettaSverige,

regeringen bestämmermyndigheteller denregeringenbemyndigat att
tilleuropeiska skjutvapenpassföreskrifter utfärdandemeddela avom

förutsättningarSverige,skjutvapen itillstånd innehadem har attsom
Sverigebosatta imedgivandeförfaringssätt vidför och att personerav

påland och kraviskjutvapentillstånd förvärvaskall få ett annatatt
ibosattSverige ochskjutvapen i ärförvärvatden ettettatt somsom

§kap. 1förvärvet 11denskall underrättafrämmande land staten om
Riks-regeringen ochbestämmelser harSådanae-f och § g-i VL.2

§§ VFkap. 3-66 kap. och 13kap. 9utfärdat 3polisstyrelsen
1996:5.FSRPSsamt

landtillammunitionelleröverföringOlovlig annatettav vapen
angåendeanmälningsskyldighetenfullgöraunderlåtenheteller att

§ VL.§ och 3straffbart 9 kap. 2utförselellerutlåning är ag

vapenhandlareSärskilt8.2.3 om

meddelasfårskjutvapenhandel meddrivaharDen rätt attsom
omfattasskjutvapenföra in sådanatill Sverigetillstånd avatt som

vidatillgenerellt såTillståndetVL.handelstillståndet kap. 16 § är2
förainförseltillstånd, får inerhållithandlare, ett vapen avatt somen

tillståndSärskiltomfattar.tillståndetoch denantaldet typ som
detfinnsinte hellerinförseltillfálle,vid varjeintesåledeserfordras

får ske. Begräns-införselmånga gångerhurbegränsningnågon av
fårtillfällevid ochaldrigvapenhandlareniliggerningen ettatt samma

omfattar.handelstillståndetvadflerinneha änvapen
förocksågälleroch KMFi KMLutförselBestämmelserna om

vapenhand-vapenförordningenstadgas iVidarevapenhandlare. att en
sådanaföratillståndgenerellt överfår beviljaslare att somvapen
vapenhandlareSverige tillfrånhandelstillståndetomfattas somenav

gtillståndsådantEuropeiska unionen. Ettland inomibosattär annatett
§ VF.gången 6 kap. 4århögstför tidfår beviljas treaven
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8.2.4 Tullbestämmelser

Vid införsel skjutvapen från land EU-landän tullenav annat försvarar
nödvändiga kontroller i samband förtullningen.med Vid införsel av

från EU-land skall skriftlig anmälan införselnvapen lämnas vidom
gränsen

Vid utförsel skjutvapen till land EU-landän skallav annat anmälan
utförseln lämnas i tulldeklarationen förom Vid utförselexport. av

till EU-land skall anmälan utförselnvapen lämnasom genom en
skriftlig anmälan. Utförseltillståndet skall visas i original ochupp
fakturakopia avlämnas.

8.3 Nuvarande faktiska förhållanden

Import och från tredje land dvs.export land EU-landänannat
registreras i tulldatasystemet, vilket innebär det finns centralatt
åtkomst till informationen. De skriftliga anmälningarna beträffande
införsel och utförsel från EU-land arkiveras dock lokalt på tullmyndig-
heterna och registreras inte i något datasystem.
Generaltullstyrelsen Rikspolisstyrelsen ochsamt Inspektionen för

strategiska produkter ISP har överenskommelse innebären attsom
tullmyndigheterna, efter utförseln, till polismyndigheterna respektive
ISP skall sända kopia utförseltillståndet motsvarande tillen av
beslutande myndighet. Förfarandet har hittills inte fungerat helt
tillfredsställande, skall förhoppningsvis det sedangöramen man
nyligen från Generaltullstyrelsens sida har gått med meddeladeut ett
i saken till samtliga lokala enheter.

Vad gäller vapenhandlare har polismyndigheten i dag inga rutiner
för kontrollera vilkaatt förs in, hur många gånger införselvapen som
skett, eller handlare i sin vapenbokföringatt tagit alla deen upp vapen

Ökadhan fört in i landet. kontroll vapenhandlares införselav av vapen
har efterlysts bl.a. våldsbrottsutredare hos polisen och företrädareav
för Sveriges vapenhandlareförening. Med anledning motion iav en
ämnet pekade också justitieutskottet nyligen på betydelsen attav
frågan skärpt kontroll vapenhandlarnas införselom skjutva-en av av

Övervägs.närmarepen
Beträffande de nytillkomna bestämmelserna europeisktom vapen-

3 4 § första stycket 2 lagen 1996:701 Tullverkets befogenheter vid Sverigesom
gräns inomland Europeiskamot ett unionen,annat Generaltullstyrelsens föreskrifter

TFS 1996:21 Tullverkets befogenheter im.m. detta avseendeoch Generaltullsty-om
relsen föreskrifter TFS 1997:34 anmälningsskyldigheten vid införsel ochom
återutförsel skjutvapen och ammunition i vissa fall.av

4 Bet. 1995/96:JuU12 20.s.
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medförtframfört dessaskytteorganisationerhar flera attpass m.m.
Även tillståndsmyndigheter harolägenheter.praktiskabetydande

tillämpningen demkrångliga ochbestämmelsernaframfört är attatt av
otymplig.tidsödande ochär

överväganden förslagoch8.4

flyttasvapenlagennuvarande 2 kap. 12-14Bestämmelserna i
vapenförordningen.till

Allmänt8.4. 1

delsframtidenskall inom den över,EG-vapendirektivet närmaste ses
förefterlevnaden delsochtillämpningenföljaför attatt m.m.,upp

ochskjutvapenSchengen-konventionen,7 kap. rörimplementera som
dendetta till följdSannolikt fårregelverket. ävenammunition, i att

sådanhänseende. Enmåste i dettalagstiftningensvenska överses
samordninginbegripautredningens mening,enligtbör,översyn en

med detavsiktenvidarekrigsmateriel. Detreglerna avseendemed är
leda tillsmåningom skalldetta såinom EUnuvarande samarbetet att

avskaffas.gränskontrollernainredeatt
i nuläget inteutredningen det ärhänsyn härtillMed attmenar

mångaigenom de ii detalj arbetalämpligtellerrimligt attens
utförselbestärnrnelsernaochinförsel-hänseenden snåriga attsamt

del. Utredningeni dennagenomgripande förslagmed någrakomma
ibestämmelsernafrämstmeddärför nöjt sig överhar systema-att se

rörandebestämmelserdetaljeradehänseende så till vidatiskt att mer
blir lagtextenHärigenomvapenförordningen.flyttats tillinförsel har

smidigarebestämmelserna sättbetungande kanmindre ettsamt
regeringsbeslut.framtidenijusteras genom

Vapenhandlare8.4.2

vapenhandlaresrörandeföreteelservill här belysaUtredningen ett par
underförekommit i debattenutförsel skjutvapeninförsel och somav

kanbrottsförebyggande perspektivtid. Från utredningens mansenare
missbrukamöjlighetertvåföreliggerhuvudsakligendet attsäga att

bådavilken mån dessaIoch utförselför införselreglerna av vapen.
vadEnligtoklart.Vapenhandlareoseriösaanvänds ärförfaranden av

bådahändelsekändnågondet åtminstoneerfarit finnsutredningen av
sällsynta.sådanaemellertid ärintrycketallmännaslag. Det är att
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Den missbruktypen handlareär kan föra inena att "sin kvot"av en
obegränsat antal gånger,ett polismyndighetenvapen kan kon-utan att

trollera alla påatt lagligavsätts Sålundaväg. kanvapnen oseriösen
vapenhandlare låta bli i sin bokföring, föraatt, in alla importerade

varefter de icke registrerade kanvapen säljas på den illegalavapnen
marknaden. Problemet kunde möjligen till viss del minska attgenom

krävde särskilt tillstånd förett varje enskild införsel.man Polismyn-
digheten skulle då ha möjlighet hålla kontinuerligatt kontrollen mer
över varje enskild handlare. sådantI fall får dock acceptera ettman
betydande merarbete från tillståndsmyndighetens sida. Med hänsyn till

missbruket regleringenatt sannolikt inte särskiltär utbrettav anser
utredningen inte sådant förslag motiverat.att ett är Att införa sådanen
bestämmelse i förhållande till EU-land ligger vidareannat inte i linje
med grundtanken bakom det europeiska samarbetet. Däremot
efterlyser utredningen bättre samarbete mellan tullenett och tillstånds-
myndigheterna för på detta kontrollerasätt importenatt noggrannare.
Rutinen enligt den överenskommelse finns på området näm-som -
ligen tullen tillställer den aktuellaatt tillståndsmyndigheten kopiaen

utförseltillståndet efter det utförsel skettav bordeatt kunna-
utvecklas till import.även Exempelvisatt kunde kopiaavse en av
deklarerad införsel från tredje land eller kopia anmälan införselav av
från EU-land rutinmässigt sändas till tillståndsmyndigheten i det
distrikt vapenhandlaren har sin verksamhet. En utväg är attannan
tullen låter registrera skriftligaäven anmälningar avseende import från
EU-land, för tillståndsmyndigheten inför sinatt årliga inspektion skall
kunna kontakt med central enhetta hos Tullverket och därigenomen
få uppgift hur många och vilka specifik vapenhandlareom vapen en
importerat under året.

Den andra missbruk handlaretypen är söker ochatt erhållerav en
tillstånd föra visst antalatt sedanut ett underlåter föravapen attmen

alla dessa, varefterut de efter ha förts i handlarens bokföringatt av-
säljs illegalt i Sverige. Problemet bottnar främst i bristandeen-

kontroll de objekt förs landet. I dagens lägeut efterav som ur -
Sveriges inträde i den Europeiska unionen och med tullens minskade

ñmis det inte något för kommaresurser med förslagutrymme att-
motverkar detta missbruk regelsystemet i vidaresom mån.av

Utredningen nöjer sig således med konstatera detatt att vore
önskvärt det förekom omfattandeatt samarbeteett mellan polis-mer
myndigheter och tullmyndigheter Inspektionenäven församt strate-
giska produkter. Ett sådant samarbete bör dock inte initieras genom
lagstiftning bör utvecklasutan kontakter myndigheternagenom
emellan.
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skjutvapenUtlåning9 av

Allmänt1

till innehavarenriktar sigskjutvapenutlåningBestämmelserna avom
vadi stridskjutvapen ärsittlånarDen motut somvapnet. somav

9 kap.bestämmelsen ienligtvapenbrottföralltså dömaskanstadgat
vapenlagen.1 §

kravolika krav. Strängastställsutlåningenformen förBeroende på
självständigttill låntagareskjutvapenför få lånaställs ut ettatt somen
krävs dettids lånlängredet sig atthandha Rörskall vapnet. om en

skjutva-innehapolismyndighetenfråntillstånderhåller attlåntagaren
handhavandesjälvständigtutlåning förrörandeBestämmelsernapnet.

9.3.avsnittitas upp
Långivarenuppsiktsutlåning.s.k.utlåningform ärEn avannan

handhavandetkontrollnärvarande och har överdåeller är avannan
avsnitt 9.2.ihäromBestämmelserna tasvapnet. upp

medani avsnitt 9.4,skjutvapenutlåningVapenhandlarnas tas uppav
i avsnitt 9.3.behandlasutlåningbevakningsföretagsauktoriserade

till-långivarensändamål detbrukas för änfår inteSkjutvapnet annat
förhindervissa andrafinns detVidare§ VL.3 kap. 1stånd avser

avsnitt 9.5.ivilkaskjutvapen,utlåning tas uppav
vilkettill låntagaren,överlämnasregelskalllänetIntyg somom

VF.kap. l-2 §§7med skjutvapnettillsammansmedförasskall

Uppsilctsutlåning9.2

Gällande rätt

skyttesammanslut-ellerlångivarenuppsiktsutlåningMed att enavses
handhavande.kontrollharnärvarande och överning vapnetsär

övningprovskjutning,föranvändas enbartskallskjutvapenEtt som
fårskjutbana uppsiktlångivarensundervid jaktellerpåtävlingeller

genomgåttellerskytteprovinte avlagtdentilllånas även enut som

ellerövningenskallhelautomatiska skjutvapenl ochenhandsvapenI fråga om
skyttesammanslutning.uppsiktundertävlingen äga enavrum
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viss utbildning eller på visat sigsätt lämpligannat innehaattvara
Detsamma gäller förvapnet. och signalvapenstart- 3 kap. 4-5 §

VL.
Till under år får dock skjutvapnetarton lånaspersoner endastut om

skall användas vidvapnet övning eller tävling ägeren- som rum
under uppsikt skyttesamrnanslutning,av en

låntagaren har fyllt femton år, skall innehas ochvapnet användas-
under långivarens uppsikt och det inte frågaär enhandsvapenettom
eller helautomatiskt ellervapen,

utlåningen effektbegränsat ochett skall innehasavser vapnetvapen-
och användas under långivarens uppsikt 3 kap. 3 4-5 §samta-c
VL.

I Rikspolisstyrelsens allmänna râd bl.a. följande. Vid uppsiktsutlåning fåranges en
enskild låna dock inte enhandsvapenut eller helautomatiskavapen till denvapen-- -fyllt 15 år. En 15-åring får därför jagasom med igevär exempelvis sin fars sällskap,

denne kan bedriva meningsfull och effektivom uppsikt och kontrollen ledasamt
hanteringen Några hindervapnet. även upplåtaren förav sin delmot att medför vapen
när han kontrollenutövar föreligger inte. Observera kravet på jägarexamen inteatt
gäller vid uppsiktsutlåning under upplåtarens omedelbara kontroll, upplåtaren harom
avlagt jägarexamen.

Utlåning enhands-eller får ske endasti deautomatvapen fall,av i 3 kap.som anges
4 § VL. Utlånas för övning eller tävling,vapnet äger under sammanslutningssom rum
kontroll, begränsasutlåningstiden till den tid övningen eller tävlingen församtvarar
färd till och från skjutplatsen. Har låntagaren tillstånd innehaeget att ett vapen av
motsvarande får utlåning dock ske enligtart, de allmänna utláningsreglema. Detta
innebär den exempelvis inneharatt pistol för málskjutning fårsom fören samma
ändamål låna pistol eller revolver kaliber RPS FS 1996:6,en oavsett 14 kap..

3 Självständigt handhavande

3.1 Gällande rätt

Vid utlåning för självständigt handhavande långivarenär inteär närva-
rande, låntagaren själv förutan nyttjandet skjutvapnet.ansvarar av
Den vanligaste formen sådan utlåning s.k. korttidsutlåning.är Detav
förekommer dock också viss s.k. långtidsutlåning, främst till väktare

lånar tjänstevapen det bevakningsföretag där hansom anställd.ärav

Korttidsutlåning

Den har inneharätt skjutvapen fåratt under högstett tvåsom veckor
låna för ändamålut tillståndetvapnet 3 kap. 1 §samma som avser
VL.

Om innehavet skjutvapen kräver denett enskilde skall haattav
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utbildning eller pågenomgått viss sättelleravlagt skytteprov annaten
lånassådantfårinnehalämpligsig utvisat ettvapnet,att vapenvara

ochEnhandsvapenkrav.uppfyllertill denendast sammasom
självtill låntagareendastfår dock lånashelautomatiska ut somvapen

förinnehavstillstånddvs. harsådantinnehahar egeträtt ettatt vapen,
kap.3och signalvapenförsagda gäller intesådant Det start-vapen.

och 5 § VL.4
endastlånasskjutvapenår fårunderTill utettarton ompersoner

tävlingvidskall användassignalvapenellerutlåningen start- somavser
innehahar tillståndlåntagarenellereller övning ettatt vapen av

§ d-e VL.3 kap. 3typsamma

denutlåningför allförutsättningen ärrådallmänna attRikspolisstyrelsensI attanges
kap..FS 1996:6, 14lån RPStvåmåste förtlyta mellanviss tidtillfälligär samt att en

långtidsutlåning

bevaknings-medsambandfår ibevakningsföretagauktoriseratEtt
företagetstillskjutvapenbeväpning lånakräveruppdrag utsom

med-hartill denendast lånafår dockväktare. Företaget ut somvapen
för sådantinneha skjutvapenlåntillståndsärskiltdelats att som

§ VL.ändamål kap. 73

lånabehöverskyttföljande. DenrådallmännaRikspolisstyrelsensI vapensomanges
tillståndsbevisettillstånd. Imåstesökakorttidsutlåninggäller förvadtidlängre än som

kap..1996:6, 14RPS FSlånetidenlån. Vidare börtillståndetatt angesavseranges

förhållandenfaktiskaNuvarande9.3.2

Korttidsutlåning

i dag interegistrerasanmäls ellerskjutvapenKorttidsutlåning av
några hurslutsatsersäkradraomöjligtalltsåvis.något Det är att om

dockharUtredningenlånasskjutvapendetvanligt är ut. upp-att
från före-antagandenhuvudsakligen byggerfattningen som-

skyttesammanslutningaroch atttillståndsmyndigheterförträdare -
ovanlig.frånlångt iföreteelsen är

bestämmelsenpåpekatutredningenförhåll harFrån flera attman
vapenlageniVisserligensvårtolkad. attkorttidsutlåning är angesom

mångainte hurdetveckor,tvâunder högstfår skeutlåning angesmen
fårtvåveckorsutlåning"sådantidårsundergånger ettt.ex. som--

flera gånger,får skeutlåningsådan ut-hellerske. Inte omanges om
till olikaskerlåningen personer.
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Här kan Svenskanämnas jägareförbundetatt inkommit med en
skrivelse till utredningen med förslag korttidslånen längstatt som
borde få omfatta fyra månader i sammanhang ellerett kortare lånatt

under flera helger i följd förekommaav samma vapen

Långtidsutlåning

Den vanligaste långtidsutlåning dentypen är klart regleras iav som
lagen, nämligen väktares lån från det bevakningsföretag därav vapen
de anställda.är Det förekommer emellertid också föratt vapen
exempelvis jaktändarnål lånas under längre tid.ut Enen annan
företeelse det förekommerär vapenhandlareatt lånar skjutvapenatt ut
för ñlm- eller teaterändamål.

Svenska jägareförbundets tidigare orrmämnda skrivelse innehåller
också förslag lån dessaett slag inte bör tidsbegränsasatt såvidaom av
inte särskilda skäl föreligger.

9.4 Vapenhandlare

En vapenhandlare får låna skjutvapen till den fylltut år förartonsom
sådan provskjutning på skjutbana äger under uppsiktsom rum av en
skyttesammanslutning eller vapenhandlaren själv eller någon arman

har godkänts polismyndighetenperson vidsom närvaraattav
provskjutning. Kravet på uppsikt gäller inte låntagaren själv harom

inneharätt denatt lånetett eller i frågatypvapen av som avser om
eller signalvapen 3 kap.start- 6 § VL.

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd utlåning från vapenhandlareinteatt får ske föranges
ändamål förän provskjutningannat skjutbana. Detta gäller inte bara kontrollantnär

är närvarande även för sådanvapenspekulantutan tidigare harsom typvapen av samma
RPS FS 1996:6, 14 kap..

2 Till stöd for sina förslag har Jägareförbundet anfört bestämmelserna for kort-att
tidsutlâning inte praktisktär förankrade. För exempelvis avlagten person som
jägarexamen för hagelvapen och vill låna for höstens jakt gäller han medvapen att
olika skjuter högst olika, vilket inte till fördelär för låntagarensvapen skytte. En
direkt följd torde antalet bomskott och skadskjutningaratt ökar. En längre tidsvara
lån borde därför möjlig.av samma vapen vara
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utlåningHinder9.5 mot

Gällande rätt9.5.1

miss-kommakantill den attlånasfår inte antasskjutvapen utEtt som
fåtthartill denlånasvidare intefårSkjutvapen utbruka somvapnet.

innehavtilltillståndetellerförverkatförklarat avskjutvapennågot
innehaberättigadändålåntagaren är attinteåterkallat,skjutvapen om

intedockhindrar ettDetta attlånet vapenden typ avser.somvapen av
ellerövningförlånaspolismyndigheten uttillståndsärskiltefter av

skyttesarmnanslutninguppsiktundertävling äger enavrumsom
§ VL.och 82kap.3

8 § VL3 kap.framgårSomföljande.bl.a.rådallmännaRikspolisstyrelsens avI anges
kap. Dessai 3reglernaenl.skjutvapenför låndiskvalificeradevissaär avpersoner

kringgåkunnaskallinnehafråntagits rättendenhindra att vapenregler attatt somavser
vapenlånbörförhinderMotsvarandestället lånaibeslut ettsådant att vapen.ett genom

sinfått avslagolämplighetpersonliggrundpådenförgällaockså avsomanses
vapentillstånd.ansökanom

förhållandenfaktiskaNuvarande9.5.2

harvapenlagen§kap. 8i 3bestämmelsennuvarandedenKritik mot
omnämndatidigaredenIskytteorganisationer.fleraframförts av

bestämmelsenjägareförbundet attSvenskafrånskrivelsen anges
riskerarbanfunktionärer attochprovledarebland andramedför att

tillhörigtskyttebananlånardåsituation vapenetti utkomma manen
därförhemställerJägareförbundetbestämmelser.gällandestridi mot

följandeerhållerfortsättningsvisvapenlagen§8nuvarande 3 kap.att
någotinte har fåttdentilllånasfår"skjutvapen utlydelse: som

skjutva-innehavtilltillståndetellerförverkatförklarat avskjutvapen
innehaberättigadändå är attlåntagareninte vapenåterkallat, ompen

särskiltlämnarpolismyndighetenellerlånetden typ avsersomav
undertävlingeller ägerövningförlåntillstånd till rumsomvapenav

kap.2b3 §i 2 kap. samtsammanslutningsådanuppsikt avsessomav
lånas utdock intehindrar ettDetta attvapenförordningen. vapen§1

banapåtävlingellerövningförnämntssammanslutning nusomav
"sammanslutningen.eller drivsanläggning ägseller avsomannan
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överväganden9.6 och förslag

9.6.1 Allmänt systematikenom

Bestämmelserna självständig utlåning och uppsiktsutlåningom i dagär
integrerade i olika paragrafer behandlar förutsättningarna försom
olika Utredningenvapentyper. bestämmelserna bliratt tydligareanser
och lättförståeliga de i stället utformasmer så deom olikaatt
formerna utlåning behandlas för sig. Fördelarnaav med sådanvar en
utformning framträder särskilt utlåningsreglerna skärps påom sätt
utredningen föreslår. En paragraf i kapitlet bör således behandla upp-
siktsutlåning och utlåning för självständigt handhavande.en annan

Bestämmelserna skjutvapen inte fåratt lånas förom ändamålannat
långivarensän tillstånd skjutvapen aldrig fårsamt att lånasavser tillut

den kan komma missbrukaantassom att in ivapnet tas en gemensam
paragraf.

Beträffande de särskilda bestämmelserna för utlåning skjutvapenav
till enskilda under år förpersoner arton vapenhandlaresamt och
auktoriserade bevakningsföretag föreslås ingen ändring.

Slutligen bestämmelsetas utlämnandeen ny förom av vapen
reparation och översyn in i kapitlet. Denna bestämmelse behandlas i
avsnitt

9.6.2 Uppsiktsutlåning

Bestämmelserna uppsiktsutlåning samlas i paragraf.om en

Bestämmelserna uppsiktsutlåning ñmis idag i fleraom paragrafer men
innebär i sak.stort Möjligensett har lagstiftarensamma avsett att
uppställa något mindreett kravsträngt beträffande utlåning andraav

skjutvapentyper enhandsvapenän och helautomatiskaav vapen,
eftersom det i bestämmelsen rörande sådana andra intetyper av vapen

skjutning på skjutbanaatt måsteanges ske under uppsikt av en
skyttesammanslutning.

Utredningen de allmänna bestämmelsernaattmenar uppsiktsut-om
låning bör samlas i paragraf. Kravet på handhavandet skallen att ske
under långivarens eller skyttesarnmanslutnings uppsikt bör därviden
gälla beträffande alla vapentyper.
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handhavandeSjälvständigt9.6.3

skehandhavande fårsjälvständigtförskjutvapenUtlåning ettav
sådantinnehatillståndhardentill attendast eget vapen.som

fårskjutvapenställetbort. ITvåveckorsregeln atttas anges
tillfälle.ändamål ochbestämtförtillfälligt,endastlånas ettut

tillanmälasskalldagarfemi änUtlåning mervararsom
polismyndigheten.

tillståndsjälv harlåntagarenpåKrav att

fårhelautomatisktellerenhandsvapen ettgäller vapendagI ettatt av
harsjälvtill denendastsjälvständigt,handhaslånas somattut,

andraVad vapentyperskjutvapen.sådantinnehatillstånd ett avseratt
ställs,kravpraktiskadeuppfyllerlåntagarenmeddet somräcker att

imedlemsskapaktivtellerjägarexamengenomgången ensåsom
genomgåttskall halåntagarenkravNågotskyttesarnmanslutning. att

fallandraitillståndsmyndigheternalämplighetsprövningden som
alltså före-detkanreglerdagensMedsåledes inte.ställsföretar,

skulleintelämplighetsprövningefterkomma att ensomperson,en
skjutvapen.lånahinder kantillstånd,förfrågai utankomma eget

medillarimmarordningdetta ärUtredningen att somenmenar
underskeskallskjutvapeninnehavalltsyftevapenlagens att av

fonner.kontrollerade
handhaslånasfårskjutvapen ut, attföreslårUtredningen ettatt

befunnitstillståndsmyndighetentill denendastsjälvständigt, som av
därvid övervägtharUtredningensådant.innehalämplig ettattvara

lämplig-medlämplighetsintyg,formnågonmedmöjligheten av
sambandtillståndsmyndighetengenomförd utanhetsprövning av --
tillskapaAttvisstinnehavtillstånd till ettansökanmed vapen.avom

administrativtalltförframståttemellertidharinstitutsådant somett
blirföreslås. Slutsatsenintevarför dettaopraktiskt,ochkostsamt

tillståndhamåste attskjutvapen ett egetlånardendärför ettatt som
anförasvisserligenkanförslagetMotmotsvarandeinneha ett vapen.

ochantalet vapenägareblirföljdenrisk för attfinnasdet kan attatt
följerfördelväsentligaDennågot.ökarskjutvapenregistrerade som

lämplighetspröva-skjutvapeninnehar ärsjälvständigtallamed att som
eventuelladennameningutredningensenligtdockde, överväger

konsekvens.
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För hur lång tid får skjutvapen lånasett ut

Korttidsutlåning

En bokstavstolkning nuvarande 3 kap. 1 § vapenlagen tyderav på att
vapeninnehavare endast under tvåen veckor sammanlagt, dvs. under

hela den tid han innehavareär får låna sitt skjutvapen.vapnet,av ut
Så tolkas och tillämpas emellertid inte bestämmelsen i praktiken. En
vanlig tolkning i ställetär vapeninnehavareatt under högst tvåen
veckor gången får låna sitt skjutvapen tillut ochen samma person.
Det ocksåstämmer bättre överens medsenare uttalanden i förarbeten.
Exempelvis departementschefen i propositionenangav föregicksom
1973 års vapenlag: "Det har påpekats utlåningsreglerna kanatt
kringgås lånasatt fleraett gångergenom tillutvapen samma
låntagare, sedan har återgått i licensinnehavarensvapnetev. besittning

kort tid mellan upplåtelserna. Sådant förfarandeen står formellt inte
i strid gällande utlåningsregler.mot Det emellertidärnu uppenbart att
dessa regler inte öppna möjlighet tillattavser tillfälligaänannat
upplâtelser. Av denna anledning jag det finns skäl iattanser att
författningstexten direkt utlåning endast fåratt ske "tillfälligt".ange
Därmed är markera vissavsett tidatt måste förflytaatt mellan två
upplåtelser till låntagare och upplåtelse inte fårsamme att ske regel-
mässigt. Om lånar långivareen person flertalvapen av ettsamme
gånger inom år torde sålundaett utlåningen inte längre kunna
betecknas tillfällig.som

I samband med 1996 års vapenlagatt infördes justerades be-
stämmelsen språkligt. Man valde då låta Tillfälligt utgåatt och
endast behålla tidsbegränsningen "högst två veckor. Utredningenom

denna justeringatt minskatmenar möjligheternasnarast tolkaatt
bestämmelsen på Utredningenavsettsätt. föreslår därför tidsbe-att
gränsningen i stället utgår och ersätts med skjutvapen får lånasatt ett

endast Tillfälligt.ut Rekvisitet tydligare markeraatt vadavser som
sades i de tidigare nämnda förarbetena, nämligen viss tid måsteatt
förflyta mellan två upplåtelser till låntagare och upplåtelsesamme att
inte får ske regelmässigt. Samtidigt medför rekvisitet bestämmelsenatt
blir något flexibel, jämfört med dagens bestärmnelse.mer Kravet på

lånet endast fåratt tillfälligt bör dock alltjämt tolkasvara snävt. I
normalfallet bör endast län i till två veckor godtas. Attsom varar en
låna tillut vid flera tillfällensamma i följdvapen tät bören person
vidare uteslutet. Utlåningen kan i sådanavara fall inte längre
betecknas tillfällig.som

Att utlåningen endast skall tillfällig markeras ytterligare medvara

3 Prop. 1973:166 105.s.
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Medtillfälle.ochändamålbestämtvisstfårendastden ettatt avse
ellerjakt"exempelvis "begreppet,vidaredetintehärändamål avses

skalllånetillfällevarjevidlåneändamålet vara"målskytte, attutan
år36veckaunderJämtlandijaktexempeltillbestämt,närmare

1999".oktober6denGöteborgi"pistolskyttetävlingeller1998"

Långtidsutlåning

bestärnrnel-nuvarandedeändraanledningingen attUtredningen ser
lånasskjutvapenOmområdet.påfinns ettpraxisoch den somserna

korttids-s.k.denbeträffandevadtidlängre än sagtsunder somut en
detförinnehavstillståndsökerlåntagarensåledeskrävsutlåningen, att
fallförekommandeinaturligtvisbörTillståndenskjutvapnet.aktuella

tidsbegränsas.

Anmälan

skjutvapen äravseende attbestämmelsernaaspektviktigEn av
finns.sådanaskallingripande,med vetasambandi varpolisen, ett

väsentligvetskapdennakanlägenhetsbråkexempelvis vara avVid ett
dennaminstInteskall göras.insatsvilkenför avbetydelse som
andratilllånasskjutvapenotillfredsställande utdet attanledning är

bestämmelsenmotverkarför sigochIvetskap.polisensutanpersoner
tillståndsjälv har atttill denfår lånasendastskjutvapen ut somattom

finns hosskjutvapenmotsvarande sompersonerattinneha ett vapen
alltiddock inteDetta ärvapeninnehavare.registreradeinte är som
vilkaochmångahurbehovi vetaPolisen attärtillräckligt. av

förtillfälletvid ettvapeninnehavarehosfinnsskjutvapen ensom
skallskjutvapenutlåningdärförUtredningen attingripande. avmenar

polismyndigheten.tillanmälas
tid, ärkortare ettunderskerutlåningenfall,vissa närI en

integenomförbart,praktisktemellertid inteanmälningsförfarande
kanoftanågonlånabehovetpåberoende vapenatt annansminst att av
jaktföreståendeinförnågondåhastigt,uppkomma ent.ex.förväntas

anmälanfunktionsdugligt. Eninte ärdetupptäcker vapnetatt egna
tillhandaså atttillståndsmyndigheten sentfall kommasådantiskulle

invändning motöverspelad. Enskulledenmed annanmeningen vara
intetillstândsmyndigheternaamnälasskall ärutlåning attfallallaatt av

därförföreslår attUtredningendessa.administreramöjlighethar att
skalldagarfemi änutlåningsådanendast mervaraavsessom

endastutlåningtillMed hänsyn atttillståndsmyndigheten.tillanmälas
skefårendastdentillståndmed samt atttillske egetfår personer
inteanmälningarnatordeveckor,tvåhögstregel idvs.tillfälligt, som
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bli fler tillståndsmyndighetenän kanatt hantera dem inom förramen
det nuvarande arbetet.

9.6.4 Hinder utlåningmot

Den kritik framförts till utredningen beträffandesom nuvarande
3 kap. 8 § vapenlagen har framställtsäven i andra sammanhang.
Justitieutskottet behandlade nyligen frågan och noterade därvid
följande. "I sammanhanget vill utskottet framhålla skjutledaresatt en

för kontrollera det i detatt enskilda fallet erfordrasansvar tillståndom
för utlåning vid övning eller tävling inom skyttesam-av vapen en
manslutning måste i belysning skjutledare haratt mycketses av en
begränsade möjligheter i praktiken efterforska huratt det förhåller sig
härmed. Vad enligt utskottets mening kan krävas i frågasom- om
aktsamhet skjutledaren hanär med hjälp frågoratt till denav av som
vill låna skjutvapen försökerett det föreliggerutröna någonom
omständighet det behövsgör tillståndatt polismyndigheten försom av

utlåning skall få ske. Omatt så visar sig fallet bör naturligtvisvara ett
tillstånd uppvisas. I fall finns det enligt utskottetsannat mening inte
skäl för skjutledaren försöka ytterligaregör efterforskningaratt eller

lånavägra skjutvapenatt såvida det inte föreliggerut någon särskild
omständighet honom anledning misstänka utlåning intesom attger att

ske.får
Utlåningen vid skjutbana sker regel under be-av vapen en som

tryggande former. Risken för missbruk skjutvapnet torde därförav
mindre i andraän sammanhang. Ur denna synvinkelvara skulle det

kanske därför inte hindermöta tillåta uppsiktsutlâning i enlighetatt
med Svenska jägareförbundets förslag se avsnitt 9.5.2. Syftet med
bestämmelsen emellertidär till del hindra den harstor att som
misskött sig på sådant han fåttsättett vapentillståndet återkallatatt
från bruka skjutvapen huvudatt över Om skjutvapen hindertaget. utan
får lånas vid skjutbana skulle denut fått sitt tillstånden egetsom
återkallat kunna fortsätta bedriva skytte i betydande omfattning. Ett
sådant förhållande inte önskvärt.är

Vad kritikerna i första hand invända straffansvaretär förmotsynes
ansvarig utlånare. Ansvar kan dock inte komma i fråga för den
utlånare normaltär aktsam. Utlånaren behöver därvid inte företasom

djupgående utredning saken. Ett nekandeen från låntagarenav svar
på fråga han fått vapentillstând återkallat börett ocksåom som-
påpekats justitieutskottet tillräckligt för frita utlånarenav attvara-
från straffansvar. Däremot skulle det, enligt utredningens mening,

4 Bet. 1995/96:JuU12 12s.
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vetskapmedutlånare, attolämpligtoch klartstötande omenomvara
lånakundeåterkallat,vapentillstând egetfått sitt utan ansvarpersonen

till denne.skjutvapenut
bör finnasalltjämtbestämmelsenförytterligare attEtt argument

stödfungerafaktiskt kan ettdenskicknuvarande äri sitt att somkvar
skjut-lånaolämplig ettattförvägrarutlånaredenför personensom

vapen.
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Förvaring10

förvaringsbestämmelsernaallmännaDe10.1

Gällande10.1.1 rätt

funktionförellerskjutvapenvapenlag1973 årsI vapnetsatt enangavs
allmännalås.under Deskulle förvarasammunitiondelvital samt

januarilagändring den 1förvaringsföreskrifterna skärptes genom
19921. ammunition gällerellerförvaring skjutvapenVid numeraav

sådanunderoch hålla denegendomenhandskallinnehavaren taatt om
den.obehörig kommernågonrisk fördet inte finnsuppsikt attatt
skalluppsiktunderinte hållsammunitionellerSkjutvapen som

betryggandelikanågot sätt.eller påsäkert låsunderförvaras annat
förvar-säkertnågot likaSäkerhetsskåp elleriinteFörvaras vapnet

så det intefrånbortvital vapendelskall attingsutrymme vapnettasen
svårighet.avsevärddetta kanförutsattanvändas göraskan utanatt-

för sig,förvarashärefterammunition skallochvapendelVapen, var
VL.och 2förvaring 5 kap. 1delads.k.

vadföreskriftermeddelatRikspolisstyrelsen har närmare somom
säkertSäkerhetsskåp eller likaförvaring ivital del,förstås medskall

iföreskrifter återgesförvaring.delad Dessaförvaringsutrymme samt
följandekorthet kanbilaga 4. Ihelhet isin noteras.

skåpet skallförstandardangivenvisskrävsDet att varaansesen-
Allaförvaringsutrymme.lika säkertSäkerhetsskåp eller vapen-ettett

skallVidarekrav.inte dessauppfyllermarknadenfinns påskåp som
förankratkg150understigerviktskåp med utan varavapensomen

medskåpförankring kantillalternativSombyggnadsstommen. etti
uppnås.kgvikten 150tyngder såmedkg försesunder 150vikt atten
del ochvitalhuvuddel,förståsförvaringdeladMed vapnetsatt-

kantvådelad förvaring ävenställen. Enolikaförvarasammunition
svårighet.avsevärdavlägsnaskanvital del integodtas, utanenom

säkertinlåst iskall förvarasvital delhuvuddel eller ettEndera vapnets
delenresterandestandard. Den vapnetangivenviss avutrymme av

låstai andraväl gömdaför sig ut-ammunition skall förvarassamt var
rymmen.

SFS l990/9lzl30.1991:1181, prop.
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Vid förvaring i vapenställ ställs kraven högreännu vadän- ovan
vapenstället intesagts, förvaras välom gömt.

Det ankommer på den enskilde vapeninnehavaren inomatt ramen
för ovannämnda föreskrifter hur deavgöra skall förvarasegna vapnen

polismyndigheten inte funnit skälom meddela särskild förvarings-att
föreskrift RPS FS 1996:6, 16.1 kap..

10.1.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Enkäterna till landets vapenregisterenheter och utredare våldsbrottav

På polisens blankett för ansökan tillstånd inneha skjutvapenattom
eller förvärva ammunition finns det fråga hur sökandenen om avser

förvara ochatt ammunition. Enligt vapenlagen ellervapen vapenför-
ordningen finns det dock inget krav på denna fråga skall besvarasatt
för tillstånd skall beviljas.att

De flesta registerenheter i enkätsvaren de informerarattanger
sökanden gällande bestämmelser de inteom uppställer någotattmen
bestämt förvaringssätt förutsättning för meddela tillstånd.som att
Några enheter dock de kräveratt förvarasanger iatt säker-vapnen
hetsskåp och sökanden måste visaatt han innehar sådant,att ett t.ex.

uppvisande inköpskvitto.genom av
41 enheter har lämnat synpunkter på de allmänna förvaringsbestäm-

melserna. Av dessa har 31 de förvaringsvarat att i säker-attanser
hetsskåp borde föreskrivet i lag fr.o.m. första Främstvara vapnet.
därför de dettaatt är säkrare förvaringssätt,att ettanser ocksåmen
därför det går mycket tidatt till diskutera förvaringsfråganatt med
tillståndssökande. Dagens bestämmelser uppfattas "krångliga ochsom
luddiga. Det förekommer också förslag aldrig skallattom vapen
förvaras kompletta dvs. inte i säkerhetsskåp. Vidare har delens en-
enheter de de allmännasvarat att förvaringsföreskrifternaattanser
borde straffsanktionerade polisen bordevara samt att möjlighet attges
kontrollera förvaringen skeratt godtagbartett sätt.

Från landets utredare våldsbrott har sammanlagt 58 kommitav svar
in. En femtedel de svarande har förvaringskravenav angett böratt
skärpas. Flera det bör krävasatt alla vapeninnehavaremenar att
förvarar sina i säkerhetsskåp.vapen

Uppgifter från det speciella vapenregistret

Speciella vapenregistret innehåller information stulna ellerom
förkonma vapendelar, ammunition ochvapen, sprängämnen. Upp-
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till riks-anmälaninsänderpolisdistriktenfrångifterna kommer som
Registretregistrerasinformationendärunderrättelsetjkriminalens .

för-ellertillgripitsskjutvapenplatservilkafrånb1.a. m.m.anger
dendvs.brottsdatum,s.k.påbyggeruppgifterNedanståendekommit.

påförkom sättellerstals samtegendomen annatdåtidpunkt anger
Blandstulits/förkommit.vapendelarellerskjutvapenantalet som

ellerammunitionskjutvapen,effektbegränsadeingår inteuppgifterna
1990-1997.gäller årenUppgifternasprängärrmen.

4 208Bostadshus . . . . . .. . . . .. . . . .. . 435Fritidshus . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . 128Kontor . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . 256Motorfordon . . . . . .. . . .. . . . .. . . 283Skytteförening .. . . . .. . . . . .. . . . . 251Vapenhandlare .. . . . .. . . . .. . . .. . 1Järnvägstransport .. . . . .. . .. . . . . . . 581Militärförrâd . . .. . . . .. . . . . .. . . . 298Militäranlåggning . . .. . . . .. . . . .. . 86Militärövning . . . .. . . .. . . . . .. . . .. 31Hemvämsförrâd . . . .. . . . .. . . . .. . . 6Civilförsvarsförrád/anläggning . ... . . . .Övriga 3783. . . . .. . . . . .. . .. . . . .. .
skjutva-stulna/förkomnaalladrygt 47haröverlagRäknat procent av

Emellertidfritidshus.ellerbostäderförsvunnit frånpen/vapendelar
dödsbovapen,s.k.huvudsakligenövrigadenbestår posten avstora

bortRäknardödsbon.iförkonmaanmältsskjutvapen mandvs som
stulna/förkomnaalla70drygtkonstaterasdet procentkandessa att av

fritidshus.ellerbostäderfrånförsvunnitharskjutvapen/vapendelar

rådetBrottsförebyggandefrånUppgifter

BRÅ stulnauppgifterÄven insamlarrådetBrottsförebyggande om
stölderanmäldaantaletgälleruppgifterFöljande avskjutvapen m.m.

1990-1997.årenunderoch sprängämnenammunitionskjutvapen,
be-alltså inte,ochbrottstillfällenantaletgällerUppgifterna som

stulna/för-antaletVapenregistret,specielladetuppgifterna iträffande
vapen/vapendelar.komna

0632Bostad .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . 381Fritidshus . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . 386Motorfordon . .. . . . .. . . .. . . . .. . 239Skytteorganisation . . .. . . . .. . . .. . . 157Vapenhandlare . . .. . .. . . . .. . . . .. 505Militärförrâd .. . . .. . . .. . . .. . . . . 381Militäranläggning .. . .. . . . .. . . .. .Övriga 998. . .. . . . .. . . . ,. . . .. . . ..
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BRÅAv uppgifterna från framgår omkring 48 allaatt procent av
stölder skjutvapen under åren 1990-1997, har skett frånav m.m.,
bostäder eller fritidshus. Med hänsyn till stölderäven ammuni-att av
tion och registreratssprängämnen i denna sammanställning och att
dessa ofta skett från militära anläggningar och förråd torde dock
andelen stölder skjutvapen bostäder och fritidshus någotav ur vara
högre.

Specialgranskning anmälningarna till det speciella vapenregistretav
under första halvåret 1996

De statistiska uppgifterna från det speciella vapenregistret innehåller
sådana skjutvapenäven anmälts saknade i dödsbon,m.m. som samt

militära skjutvapen Vidare innehåller de statistiska uppgifternam.m.
BRÅfrån ammunition ochäven sprängärrmen. Det kan i detta

sammanhang värde " bort" dessa uppgifter. Vapenut-attvara av rensa
redningen har därför specialgranskat alla anmälningar kommit insom
till det speciella vapenregistret 19962.under första halvåret Alla
skjutvapen anmälts förkonma i dödsbon militäraävensamtsom
skjutvapen har bort från uppställningen nedan. Genomgångenrensats

följande resultat.gav

STULNA/FÖRKOMNA SKJUTVAPEN antal vapen
Hagelgevär 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Kulgevär 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kombivapen 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pistol 14. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Revolver 12. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Automatvapen 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vapendelar 15. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Annat3 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .SUMMA 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

DÄR TILLGRIPITS/FÖRKOMMITPLATSER VAPNEN antal vapen
Bostad 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fritidsbostad/obebodd fastighet 32. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lokal/källare 21m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förflytming/transport 21. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Okänt/Annat 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SUMMA 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

2Underlaget samtliga anmälningar kommit till speciella vapenregistretavser som
i september 1996. Anmälningar rört med all sannolikhet stulits/för-som vapen som
kommit Före den januari1 1996 har bort.rensats
3 Härunder exempelvis signalvapen, tlintlåspistolerryms gasvapen, m.m.
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stulits under förstade civila skjutvapendetta tillSer sätt somman
dessaomkring 80fram tillkommerhalvåret 1996 procentatt avman

kan konstaterafritidshus. Vidareelleri bostädertillgripits attman
ochhagel-, kul-tillgripitsde skjutvapen är75närmare procent somav

huvudsak jaktvapen.idvs.kombinationsgevär, --
utläsa hurmån gåttockså i vissspecialgranskningen har detAv att

dedock amnärkasbörhar förvarats. Detskjutvapnende stulna att
förvaringssättet.uppgiftinnehöll någoninteflesta anmälningarna om

dras.därför intekanegentliga slutsatser häromNågra

FÖRVARINGSSÄTT bostäder/fritidshusvid stölder i
brottstillfällenvapen/antalantal

VAPENSKÅP 4
vapen/3 tillfällen9Uppbrutet . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . tillfällenvapen/1437Hittat nyckel . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . vapen/5 tillfällen16skåpetTagit hela . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .

FÖRVARINGDELAD
tillfällenvapen/1024Tagit hela vapen . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . tillfällenvapendelar/2235Tagit delar vapnetav . .. . . . . . . . .. . . . . .

VAPENSTÄLL tillfällen14 vapen/7KOMPLETTA I . .. . . . . . .. . . .

vid1997underdetvidarehärtill kan detanslutningI attanges
Vapenskåpskjutvapenstulitgärningsmännenhänttillfällen23 att ur

harunder 1997tillfällenVid 19till skåpet.nyckelnefter ha hittatatt
skåpethartillfällenoch vid 19brutitsvapenskåpetvidare upp

bortförts5.

år 1992förvaringsbestämmelsernaskärpningenEfekten avav

förvar-skärpningenoch efterföremellan årenjämförelseVid aven
skjutvapen/vapendelarandelenår 1992, haringsbestämmelserna som

omkringmedfritidshus minskatochfrån bostäderstulits/förkommit
andelenhars.k. dödsbovapnenmed deinteRäknar10 procent. man
såledesskjutvapen/vapendelarstulna ärförändrats. Andelendock inte

emellertidfaktiskt harskärpningen. Rentefterföredensamma som
bostäderfrånstulna/förkonmaår anmältsvarjeskjutvapenantalet som

företidenjämfört medomkring 200,medminskatfritidshusoch

skåpvilken4 vapnetinteanmälningarna har det närmareI typangetts somav
iinte uppfyller kravenskåpsig i flera fallTroligen detförvarats rör somom

för säkerhetsskåp.föreskrifterRikspolisstyrelsens
underrättelsetjänst.rikskriminalens5 erhållits frånredovisade uppgiften harDen

Även Säkerhetsskåp.klassadevaritskåpenosäkerti fall detdessa är somom
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skärpningen kraven på förvaring.av
BRÅ:sAv sammanställning framgår antalet anmälda stölder frånatt

bostäder och fritidshus ökat något efter skärpningen 1992.snarare
Möjligen skulle kunna dra den slutsatsen eftersom antaletman -

brottstillfällen konstant, ellerär högre, antalet skjutvapent.o.m. men
stulits/förkommit faktiskt mindre deär inneharsettsom att som-

flera skjutvapen blivit aktsammare och förvarar dem bättre.

Utredning bruket säkerhetsskåpom av

En genomgång samtliga tillståndsärenden under 1995 i Kronobergsav
och Västmanlands län visade överväldigande majoritetatt överen -
90 de sökande de hade förprocent avsikt förvarauppgett attav att-
sina i säkerhetsskåp. Oftast också det aktuella säker-vapen angavs
hetsskâpets fabrikat och tillverkningsmodell, vilket torde kunna tas

intäkt för uppgiften i de flesta fall riktig.att ärsom
Försäljare Säkerhetsskåp har vidare försäljningenangett attav av

sådana ökade kraftigt i samband med skärpningarna i lagstiftningen av
förvaringsbestärnrnelserna den januari1 1992. Försäljningen har
härefter inte legat på riktigt nivå, ändock betydligt högresamma men

vid tiden föreän lagändringen.

Rikspolisstyrelsens Illegalarapport vapen

Ett förslag från projektgruppen till åtgärder skulle kunna minskasom
tillgreppen skjutvapen Vapenskåp alla Säkerhetsskåpär måsteattav ur
fästas i golv eller Benägenhetenvägg. tillgripa hela Säkerhetsskåpatt
skulle därmed, enligt projektgruppen, minska eftersom tiden för och
svårigheten vid tillgreppet skulle öka En åtgärdavsevärt. annan som

inämns reglerna kring vapenförvaringenär utformasrapporten så,att
skjutvapen aldrig får förvaras komplettatt detett möjligtär attom

vapnetnågot delasätt

6 RPS Rapport Illegala 1995:2 75 76.ochvapen s.
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10.2 Särskild förvaringsföreskrift

10.2.1 Gällande rätt

finns detI vapenlagen bestämmelser polismyndighet fårattom en
besluta tillstånd inneha skjutvapen skall förenas med villkoratt att att

skall förvaras visst s.k. särskild förvaringsföreskrift.sätt,vapnet
Den bryter särskilt meddelad förvaringsföreskrift straffasmotsom en
med böter eller fängelse i högst månader 2 kap. 5 5 kap. 5 §sex
och kap. § b9 2 VL.

Enligt Rikspolisstyrelsens särskild förvaringsföreskrift vidallmänna râd bör meddelas
förvaring helautomatiskt eller totalt Särskildenhandsvapen änav vapen, mer sexvapen.
förvaringsföreskrift också förvarasbör meddelas hosnär än vapenägaren.vapen annan
Vid förvaring fem helautomatiska tioeller enhandsvapeneller tjugoänav mer vapen

slag bör de förvaringsregler gäller för vapenhandlareoch skytteföre-gevär annatav som
ningar ligga till grund för föreskriften RPS FS 1996:6, 16.3 kap..

lO.2.2 faktiska förhållandenNuvarande

Enkäten till landets vapenregisterenheter

registerenheterna alltid meddelarCirka 95 har deangettprocent attav
särskild förvaringsföreskrift vid första enhandsvapnet, första helauto-
matiska och innehav sammanlagt.vid Ettänvapnet av mer sex vapen

iblandfåtal har de meddelar särskild förvaringsföreskriftangett att
eller ofta i dessa fall. det gäller förvaring hos det drygtNär ärarman

förvaringsföre-enheterna alltid meddelar särskild75 procent av som
ibland ellerskrift. Ett riktmärke för dem endast meddelar sådansom

ofta fall förvarar innehari dessa densynes vara om som vapnen mer
än sammanlagt. fråga förvaring mängderI störresex vapen om av

enhandsvapen eller5 helautomatiska 10än vapen,vapen mer-
alltid kräver20 svarade 43 enheterna degevär attprocent attav-

förvaras i kassun och drygt 33 de kräver minstprocent attvapnen
delad förvaring i två säkerhetsskåp.av vapnen

Över kontrollerar90 enheterna har de inteprocent angett attav
dockhuruvida förvaringsföreskriften följs. Vissa enheter kräver att

ocksåinköpskvitto för Säkerhetsskåp uppvisas. förekommerDett.ex.
i fåtal fall personliga besök företas.ett att

förvaringsföreskrifternadet gäller synpunkter pâ de särskildaNär
har flera enheter de förordar lagstadgad förvaring i säker-attsvarat

särskilda förvaringsföreskrifter i sådanahetsskåp i samtliga fall och att
Ävenfall inte skulle behöva utfärdas i utsträckning i dag.samma som

särskilda förvaringsföreskrifter således arbets-med ärsystemetom
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krävande, uppfattas bestämmelserna sådana klara och lättasom att
tillämpa. Flera myndigheter påpekar slutligen polisen bordeatt ges
möjlighet kontrolleraatt nuvarande förvaringsföreskrifteratt följs.

10.3 Vapen under uppsikt och transport av vapen

10.3.1 Gällande rätt

Uppsikt

Skjutvapen och ammunition inte förvaras skall hållas under sådansom
uppsikt det inte finns risk för någonatt obehörig kommeratt dem.
Med uppsikt över förstås, enligt Rikspolisstyrelsensvapnet före-
skrifter, innehavaren har omedelbaratt kontroll det 5 kap.över l §
VL och RPS FS 1996:6, 16.1 kap..

Förflyttning skjutvapenav

I Rikspolisstyrelsens författningssamling finns allmänna råd hurom
skjutvapen bör "förvaras" under och vid förflyttning:resor annan

Vid bär förvaras enligt följanderesor vapnen
Bil: Som grundregel bör gälla inte kvarlämnas iatt bil. Vapen kan dockvapen

förvaras i bil den står under ständig tillsyn. Om fordonet tillfälligt lämnasom
med kvar, medtas vital del och förvaras under ständigvapen tillsyn. Vapnetsen
huvuddel förvaras väl gömd i bilen. Den bör därvid låsas fast eller dettaom
inte är möjligt, förses med patronlägeslåseller på placerassätt så stöldannat att
eller missbruk förhindras.annat

Tåg: Vapnets huvuddel bör lämpligen polletteras förvarad i låda eller fodral. Den
vitala delen medförs i ficka eller handbagage.Förvaras i kupé bör detvapnet

delat och medföras då kupén lämnas betryggandevara bevakning inte kanom
ordnas.

Fartyg: Vapnets vitala del bör förvaras i fartygets reception eller hos fartygsbefálet.
Huvuddelen förvaras i låst hytt.

Flyg: Vapnets huvuddel förvaras i flygplanets lastutrymme i fodral eller låda. Den
vitala delen medförs i ficka eller handbagage.
Vid fartygmed eller flyg kan utöver nämnda bestämmelserresa andraäven
säkerhetsbestämmclsergälla. Vid övernattning hotell eller tillfälligannan
bostad bör delas och den vitala delen låsasvapnet i Värdeskåpeller liknande

Tillhandahållerutrymme. tävlingsarrangör förvaringsutrymmet.ex. bör detta
utnyttjas RPS FS 1996:6, 16.2.
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Yrkesmässig skjutvapentransport av m.m.

Bestämmelsen i kap.5 4 § VL sikte på det förhållandet någontar att
Bådeän vapenägaren den sänder ivägtransporterar vapnet.annan som

skjutvapen eller ammunition och den egendomenett transporterarsom
någon skall vidta sådana åtgärder någon obehörig inte kanattannan

komma eller ammunitionen. Den bryter bestämmel-vapnet motsom
kan dömas till böter eller fängelse i högst månadersen sex

9 kap. § b2 VL.
förarbetenaI till 1996 års vapenlag Transporten skallangavs:

utföras säkert Som riktlinje kan helasätt.ett att tran-en anges
bör ske under särskild uppsikt eller i låstasporten utrymmen samt att

försändelsen bör identifierad så den spåraskan befordrings-attvara av
företaget7.

10. 3 Nuvarande faktiska förhållanden

Av specialgranskningen anmälningarna skjutvapenöverav som
stulits/förkommitg, kommit in till det speciella vapenregistretsom
under första halvåret 1996, har det framgått 21 9 procentatt av
231 skjutvapen eller vapendelar stulits/förkommit under resor,
förflyttning eller yrkesmässig Av dessa har stulits/för-15transport.
kommit från privatpersoner, övriga 6 under yrkesmässig transport.

BRÅ:s statistik stulna skjutvapen, ammunition ochöver sprängäm-
visar andelen sådan egendom stals motorfordon underattnen som ur

åren 1990- 1997 omkring 7 Att härvidlag ärprocent. notera attvar
ammunition och finns med iuppgiftsunderlaget. Andelensprängänmen
skjutvapen stulits motorfordon torde därför någotsom ur m.m. vara
högre inte räknar med sådan egendom.om man

Rikspolisstyrelsens Illegalarapport vapen

I föreslås begreppet uppsikt definieras tydligare ochrapporten att att
definitionen in i vapenförordningen. Med uppsikt bör därvidtas
förstås vapeninnehavaren i bostaden, vid brukandet eller vidatt

till frånoch förvaringsplatsen har omedelbar kontrolltransport över
Vidare föreslås Rikspolisstyrelsens föreskriftsrätt utökas såvapnet. att

till vida den skrivning i dag allmänt råd omarbetas tillutgöratt som

7 Prop. 1995/96252 83.s.
8Med undantag s.k. dödsbovapen militärasamtav vapen.

7 180498
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föreskriftsform9.

10.4 Långtidsförvaring och Övrig förvaring hos amian

10.4.1 Gällande rätt

Långtidsförvaring

En innehavare inte kan hand sittta ellersom sin ammuni-om vapen
tion får lämna över egendomen till någon för förvaring underannan
högst âr gången. En sådantre åtgärd får vidtas först efter skriftlig
anmälan till polismyndigheten. Vapnet eller ammunitionen får inte
förvaras hos någon underär år eller kanartonsom antassom
missbruka egendomen. Den förvarar får lov användavapnetsom att
det endast under förutsättning han har tillståndatt innehaatt vapen av

Den brytertyp. bestämmelsensamma mot användningsom vidom
förvaring döms till böter eller fängelse i högst månader 5 kap.sex
3 § och 9 kap. 2 § VL.c

Anmälan, med fullständig beskrivning uppgiftvapnet samtav om
skall förvara det och hur det skall förvaras,vem som skall göras

två veckor föresenast överlämnandet. Om det till följd särskildaav
skäl inte möjligt,är får anmälan igöras anslutning till elleratt vapnet
ammunitionen överlämnas 13 kap. 1 § VF.

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd bl.a.: Finner polismyndighetennoteras i den därort
skall förvaras detvapnet är olämpligtatt förvaras hosatt den licensinneha-vapnet som
har anvisat, bör myndigheten tillvaren depositionen inte kommeratt till stånd.se

Vägrar tillstándshavaren medverka till lösningatt är godtagbar från säker-en som
hetssynpunkt, har polismyndigheten omhändertaatt I undantagsfallvapnet. kan
återkallelse tillståndet bli aktuell. För den förvararav gäller reglernaettsom vapen om
hur i allmänhet skall förvaras liksom devapen särskilda föreskrifter kan hasom
meddelatsvapeninnehavaren.Vid behov utfärdas särskild förvaringsföreskrift RPS FS
1996:6, 16.5 kap..

Övrig förvaring hos annan

Huvudregeln är vapeninnehavareatt själv skall handen ochta om -således också förvara sina skjutvapen. I vissa undantagsfall får-
dock, förutom i fråga s.k. lângtidsförvaring, förvaring hosom annan
ske.

9 RPS Illegala 1995:2rapport 75 och 76vapen s.
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kunna medgesförvaring hosråd börRikspolisstyrelsens allmännaEnligt annan
ochdotter, bottellerkansådantundantagundantagsvis. Ett t.ex. att somvara en son

lägenhet ävenflyttar tillföräldrahcmmet,sina i attförvarat men avseregenvapen
särskild förvaringsföre-fall börmarker. I sådanaföräldrarnasfortsättningsvis jaga

RPS FSförvararför denför licenshavarenmeddelas, såvälskrift vapnetsomsom
16.3 kap..1996:6,

förhållandenfaktiskaNuvarande10.4.2

Långtidsförvaring

med enbartförfarandetpåpekatsdetsida harFrån polisens att an-en
hos någonlångtidsförvaraförpolismyndigheten,tillmälan att vapen
tillstånds-förvaringborde sådanställetmindre bra. Iär varaannan,

pliktig.

Övrig förvaring hos annan

tillfällen,flera tidigarevidhar,förvaring hosFrågan somannanom
från såvälvapenutredningen, vapenägareväckts hosåter vapen-som

registerenheternaw. utbredd meningrelativtföreliggaDet ensynes
utsträckning vadi änmedgeshos bör störreförvaring somatt annan

i dag.förekommerfaktiskt

sammanslutningars ochVapenhandlares,10.5

skjutvapenförvaring avmuseers

Gällande rätt10.5.1

villkormedfår förenasmedtillstånd handla attEtt att vapnenvapen
förvaringsbe-de allmännavisst Brottpåskall förvaras sätt. motett

straffasförvaringsföreskriftutfärdadsärskiltellerstämmelserna en
kap.§ 92 kap. 10månaderhögsteller fängelse iböter samtmed sex

och VL.2 § b c
harpolismyndighetenförränpåbörjasintehandelsrörelse fårEn

föranordnadeandra ärlokaler ochgodkänt de utrymmen vapnenssom
Polis-straffas med böter.bestämmelsedennaförvaring. Brott mot

handlareinnehasskjutvapentillskallmyndigheten att avsomse
§ VF.och 14 kap. 1och 8 §§kap. 4föreskrivet 5påförvaras sätt

95-97.1994:4° EG; SOUi Vapenlagen ochbehandladesFrågan senast s.
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Rikspolisstyrelsen har meddelat särskilda föreskrifter om vapen-
handlares, sammanslutningars och förvaring tillståndsplik-museers av
tiga skjutvapen RPS FS 1986:55 och 1986:25.

10.5 .2 Nuvarande faktiska förhållanden

Vapenhandlare

Av det speciella vapenregistret framgår under tiden 1990-1997,att,
251 2,5 procent 9 947 skjutvapen anmäldes stulna/förkomnaav från
Vapenhandlare. Bortser från s.k. dödsbovapen och liknandeman var
andelen härrörde från Vapenhandlare omkringsom 4 procent.

BRÅ:s statistik över stulna skjutvapen, ammunition och sprängärn-
visar andelen sådana brottatt begångnanen Vapenhandlare,mot under

åren 1990-1997, omkring 3var procent.

sammanslutningar

Av det speciella vapenregistret framgår under tiden 1990-1997,att,
283 2,8 procent 9 947 skjutvapen anmäldes stulna/förkomnaav från
skytteorganisationer, Bortser från s.k. dödsbovapen och liknandeman

andelen härrörde från skytteorganisationervar som omkring 4 procent.
BRÅ:s statistik över stulna skjutvapen, ammunition och sprängäm-

visar andelen sådana brottatt begångnanen skytteorganisationer,mot
under åren 1990-1997, omkring 5var procent.

10.6 Kontroll förvaringsföreskrifternaatt följsav

10.6.1 Gällande rätt m.m.

Enligt vapenlagstiftningen har polisen ingen rätt enskildatt mot en
vapeninnehavares vilja bereda sig tillträde till dennes bostad enbart i
syfte kontrollera huratt förvaras. Rättegångsbalkens be-vapnen
stämmelser husrannsakan kan endast tillämpas detom finns skäligom
misstanke brott vilket fängelse kan följa.om

Vad gäller vapenhandlarna gäller polismyndighetenatt skall
godkänna de lokaler där handeln skall bedrivas förvaringsutrym-samt

innan handeln får påbörjas. Vidare skallmena polismyndigheten tillse
handlaren förvararatt sina skjutvapen på föreskrivet ochsätt vid

behov inspektera dennes lager skjutvapen i samband med den årligaav
kontrollen kap.5 4 och 8 § VF.
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förhållandenfaktiskaNuvarande10.6.2

våldsbrottutredarevapenregisterenhetertill landets samtEnkäterna av

vapenutredningensvapenregisterenheterlandetsNågra svararav
innehavaresenskildakontrolleramöjligheternadeenkät attattatt anser

handläggarnafrånblandOcksåutvidgas.vapenförvaring bör svaren
förslag.dettaförekommervåldsbrottav

minstkontrollerasvapenförordningen,enligtskall,Vapenhandlarna
återkallelserörandeavsnittetibl.a.Somårligen. nämntsgång aven

varje år,kontrollalltid dennadock integenomförsvapentillstånd m.m.
tillsynsmyndigheten.hosbristandepåberoendefrämst resurser

överväganden förslagoch10.7

utgångspunkterAllmänna10.7.1

vilketskjutvapen,registrerademiljoner2i landethär överVi har
söktharUtredningenland.relativt vapentättSverigeinnebär är ettatt

återkallelsetillståndsgivning,rörandebestämmelserna avstrama upp
Även skjutvapeninnehamöjligheten attvapentillstånd omm.m.

totaladensigförväntaintekanbeskurits attmånvissdärmed i man
framtiden kommer attdenlandet inom närmasteiskjutvapenmängden

brottsförebyggandeUrutsträckning.dramatisknågoniminska
ammuni-ochskjutvapenförvaringfrågandärförperspektiv är avom

viktig.oerhörttion
Skärpningen1992.årskärptesförvaringBestämmelserna om

ochDebattenförvaring.säkraredebattallmänföregicks enomenav
sinförbättradevapeninnehavaremångamedfördekravenskärptade att

visatharVapenskåp attförsäljarefrånUppgifterförvaring. av
lagreglerna. Dendesamband medökade isådanaförsäljningen nyaav

betydelseförvaringsbestämmelsernasmedvetenhetenallmänna om
uppmärksammadetillståndsmyndigheternavidaremedförde att

isåledesSäkerhetstänkandet har väsent-grad.i högreförvaringsfrågan
l990-talet.undermån ökatlig

för-generelltsålundaförvaringsmetoder settvapenägarnasTrots att
förvar-medslarvarmångaalltförfortfarandedetfinnsbättrats, som

förkomnastulna ochstatistikeni överminstsig intevisarDettaingen.
skjutvapendärbrottsplatserna,vanligastesärklassiDeskjutvapen.

anledningdärför allfinns attDetfritidshus.ochbostädertillgripits, är
förvaringsbestämmelserna.skärpaochuppmärksammaytterligare
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10.7.2 De allmänna förvaringsbestämmelsema

Skjutvapen skall förvaras i Säkerhetsskåp eller lika säkertannat
förvaringsutrymme. Enbart delad förvaring skjutvapen accepte-av

således inte längre. Vissa mindre farliga skjutvapenras och lik-
nande ammunition undantas från kravetsamt på förvaring i säker-
hetsskâp.

Förvaringsbestämrnelsen förenas med övergångsbestämmelseen
beträffande skjutvapen för vilka tillståndsom, meddelats före

lagens ikraftträdande, under fem års tid medger förvaring enligt
de nuvarande bestämmelserna.

Vilken förvaringsmetod säkrastär

När inte harvapenägaren omedelbar kontroll sittöver skallvapen
detta förvaras på säkert Enligtsätt. deett nuvarande reglerna skall
skjutvapen förvaras antingen i Säkerhetsskåp, lika säkert ställeannat
eller delade, s.k. delad förvaring.

Det finns olika meningar vilken förvaringsmetod denärom som
bästa. flestaDe dock förvaring i Säkerhetsskåpatt det säk-menar är

förvaringssättet. Mot dettaraste kan i och för sig invändas att en
inbrottstjuv lyckas forcera Säkerhetsskåp eller tillgripaettsom t.0.m.
hela skåpet, får på kompletta Förvaringtag i Säkerhetsskåp,ettvapen.

uppfyller de föreskrivits Rikspolisstyrelsen,som normer som av
innebär dock försvårandeavsevärt förett inbrottstjuv, jämfört meden

skjutvapnen inte förvaras i sådant. Tjuven måste förberedaom ett sig
för antingen tillgripa ochatt hela dettransportera och i blandtunga -
fast monterade säkerhetsskâpet eller för med skärbrännare elleratt-
liknande forcera dess plåt. Ett Säkerhetsskåp förhindrar således att
tillfällighetstjuven" kommer skjutvapenöver i samband med bo-ett
Stadsinbrott, vilket är starkt talar förett bruketargument som av
Säkerhetsskåp. En gärningsman särskilt efter skjutvapenär ärutesom
nämligen under alla omständigheter mycket Svår helt Vadatt stoppa.

här Säkerhetsskåp gällersagts naturligtvis endast under förut-som om
sättning inte förvararvapenägaren dessatt nyckel på Sådant sättett att
tjuven lätt hittar denna och så kan sig insätt i skåpet. Ut-ta
redningen återkommer nedan till vikten nyckeln förvaras påatt ettav
säkert Ettsätt. vägande talar förannat tungt brukargument som av
Säkerhetsskåp den inneharär Säkerhetsskåpatt regel alltidettsom som
nyttjar detta för förvaring sina skjutvapen. Denav attsom avser
förvara sina skjutvapen delade kan däremot i högre förväntasgrad
slarva med förvaringen. Det nämligen besvärligareär plocka i säratt

och undan demgömma låsa inän dem i Skåp. Samman-vapnen att ett
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säker-iskjutvapenförvaringden åsiktenutredningen attär avtaget av
förvaring.delads.k.förvaringsalternativ änsäkrarehetsskåp är ett

stölderfleraframgåtthar detundersökningutredningens attAv av
anmälningardedet konstateraskanVapenskåp. Först attskett urvapen

endastregelmässigtstuderat, attvapenutredningen vapnenangersom
dock intebehöverVapenskåp"Vapenskåp". Etttillgripits varaur

de ianledningfinnssäkerhetsskåp. Det attatt antadetsamma ettsom
säkerhetsmässigtfallfleravapenskåpen iOmnämndaanmälningarna

säker-skall klassasdeförställsde kravuppfyller attinte somsom
dänned inteVapenskåp skullesådanaskettstölderhetsskåp. Att ur

stulnastatistikendet överframgårförvånande. Vidareså avvara
hjälpmedskettVapenskåpstöldernafleraskjutvapen avatt urav

gärningsmannenstölder hardessanågraVidskåpet.nyckel till av
någonhar sketttillgreppAndraskåpet.närhetennyckeln ifunnit avav

Dennyckeln förvarats.närstående till vapenägaren, vetat varsom
säkertskallskjutvapenförförutsättningengrundläggande att vara

skåpet intetillnyckelnnaturligtvisSäkerhetsskåpförvarade i är attett
anledningdärför allfinnsDetobehörigatillgänglig förfinns personer.

sådant sättförvaras attnyckelnvikten ettinskärpa attatt av
måstevapenskåpettillNyckelnden.kommerinteobehöriga

på denbostaden,tillnyckelnlika säkert t.ex.minstförvaras som
hemmet.han lämnarsigmed närvapeninnehavarennyckelknippa tar

tänkaskunnaskullebekantanhörig ellernågonrisk förFinns det att
iakttahärutöver extrabör vapenägarenskjutvapnensigtillägna

försiktighet.
säkerhets-Ännu iskjutvapenkomplettaförvaring ettsäkrare än av

förvaring kräverSådanSäkerhetsskåp. attiförvaringdeladskåp, är
Medsäkerhetsskåp.tvåminsttilltillgångharvapeninnehavaren en

till-fårinbrottstjuvförväsentligtriskenminskarförvaring attsådan en
förvarings-så kostsamtinföraAttskjutvapen.komplettatill ettgång

kannuläget. Däremotrealistiskt iemellertid integenerelltalternativ är
vapeninnehavare,vissakravsådantställaaktuelltblidet ettatt

förvaringsföreskrift.särskildmeddelande avgenom
medskjutvapnenförsekansäkerhetsåtgärd attEtt varaannan

mindrebetydligtsådant låsmedförsedda ärSkjutvapenpatronlägeslås.
patronlägeslåsfinnaslår dessutombrottssarnmanhang. Detiintressanta
medförvilketfast i ettde låsts attsynliga vapnet,väl närävenärsom

användasiglämparmed ellerskjuta attvarken gårsådant attvapen
säkerhetsåtgärdbilligrelativtPatronlägeslås ärbrott.hotvid enom

Någotutsträckning.användas i störreskulleutredningen gärna sesom
varken harutredningendärfördelsdock inte,lämnas atthäromförslag

dessellerlåssådanaförmarknadenstuderamöjlighethaft närmareatt
låskon-godtagbarafinnsintedeteftersom ännudelstillförlitlighet,
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struktioner till vapentyper".alla

Vilka minimikrav kan ställas på förvaring skjutvapenav

Med hänsyn till fördelarna med förvaring skjutvapen i säker-av
hetsskåp det önskvärt alla skjutvapen förvaradesattvore minst på
detta 1987 årssätt. vapenutredning uppfattning,var av samma men
farm det inte realistiskt generellt uppställa kravatt på så dyrbar
förvaringsanordning. Förhållandena dockär annorlunda i dag. Till-
ståndsmyndigheterna förespråkar generellt förvaring i säkerhetsskåp.
Vissa myndigheter kräver det fört.0.m. tillstånd till innehavatt av
skjutvapen skall meddelas, vilket i praktiken innebär förvaring iatt
Säkerhetsskåp redan i dag minimikravär på fleraett i landet.orter
Genomgången tillståndsärenden under 1995 visade vidareav nästanatt
alla i dag skaffar skjutvapenett nytt de harsom säkerhets-attuppger
skåp Äveneller införskaffa sådant.att andraettavser vapenägares
uppmärksamhet beträffande förvaring skjutvapnen har ökatav
väsentligt, vilket medfört många dem skaffatatt Säkerhetsskåp. Attav
i dag införa bestämmelse skjutvapen skall förvarasatt ien säker-om
hetsskåp skulle således inte drabba så många ekonomisktvapenägare

fallet vid tiden för 1987 års vapenutredning.som var Samtidigt skulle
flerännu blivapenägare tvungna och förbättraöveratt sinse

förvaring. Vidare skulle enhetligare reglering medföra väsentligen en
avlastning för vapenhandläggarna vid tillståndsmyndigheterna. Mycket
tid går i dag dels till informera vapeninnehavarnaatt rådandeom
förvaringsbestärnmelser, dels till hanteringen särskilda förvar-av
ingsföreskrifter. Slutligen talar priset på skjutvapen, vilket ärnya
relativt högt, också för sådan bestämmelseatt inte skulleen vara
oskälig. Det inteär orimligt denatt sig ha rådattmena attsom anser
skaffa sig skjutvapenett också bör hanytt råd bekosta säkeratt en
förvaring vapnet.av

Sammanfattningsvis utredningen det i vapenlagen börattanser
införas bestämmelse skjutvapen skall förvarasatt ien säker-om
hetsskåp eller i något lika säkert förvaringsutrymme.annat Med det

förvaring i säkrareatt ännusenare avses iutrymme, t.ex.som
vapenkassun, naturligtvis också kan godtas. Enbart s.k. delad
förvaring godtas däremot inte.

" Försvarsmakten har planer på förse skjutvapen förvarasatt hemma hos bl.a.som
hemvämsmän med patronlägeslås. I dag gäller sådana skjutvapen skall förvarasatt
minst i delat skick.
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föremålskjutvapen, andraEfektbegränsade m.m.

för skjutvapen, ialltså gällaförvaringskravet bör vartDet strängare
beträffandeställer det sigTveksammaremed full effekt.fall sådana

effektbegränsadeochobrukbaraoch signalvapen samtstart-t.ex.
vid tillämpningföremålgäller sådanaskjutvapen. Detsamma avsom,

§nuvarande kap. 3skjutvapen 1behandlasskallvapenlagen, som
oftaskjutvapen/föremålSådanaammunition. ärvapenlagen samt av

medföra detvilket skullefönnögenhetsvärde,lågtrelativt att vore
förvara demSäkerhetsskåpdyrtinköporimligt kräva attettatt av

deemellertidundantastill de bör äranledningen är attFrämsta att
full effekt Sammamedvad skjutvapen är.mindre farligabetydligt än

Utredningenammunition.beträffandegällandekansynpunkter göras
§kap. § och 7i 1 4föremålsådanadärför omnämnsatt sommenar

frånundantagnaammunition börvapenlagenandra stycket samt vara
föremålför sådanastället bör detförvaringskravet. Idet strängare

denämligenförvaringskrav,något mindreuppställas attsträngtett
någon obehörigrisk förfinnsdet intepå sådantförvaras sätt attattett

förvarasde skall sättHärmeddem.kommer att sammaavses
lika be-eller pålåsunder säkertdag, dvs.fallet i annatärsom

föremål bördylikainneharvapeninnehavaretryggande Densätt. som
därvid förvaraSäkerhetsskåp,mån han hari dennaturligtvis, ett

i detta.föremålen

övergångsbestämmelseEn

skjutvapeninnehav. Förpå allatillämpligFörvaringsbestämmelsen är
emellertid finnasdetbörinnehar skjutvapentidigaresedandem som

till desigdem tidförövergångsbestämmelse attatt nyaanpassageen
övergängsbestämmelsenibör tidsgränsenLämpligenbestämmelserna.

skjutvapen,inneharredanår. dentill fem Försättas men somsom
kravetdetbör docksådant, strängareinnehatillståndsöker nyttettatt

meddelas.skalltillståndgälla förförvaringpå att

Bemyndiganden

föreskriftermeddelabemyndigandei dagRegeringen har att om
förvaring.samrnanslutningarsochvapenhandlares,påkraven museets

vapeninnehavaresenskildabeträffandemeddelatsföreskrifterDe som
regeringensstödmedmeddelatsfönnodligenharförvaring av
tydlighetensregeringsfonnen. Förkap.enligt 8kompetensallmänna

vapenlagen.in iskrivasbemyndigande härombör dockskull ett
deföreskriva närmareRikspolisstyrelsen har rättgällerdagI attatt
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detaljerna tillämpningen förvaringsbestämmelserna, såsomom av t.ex.
vad med Säkerhetsskåp och lika säker förvaring.som menas annan
Detta bör alltjämt gälla.

10.7.3 Särskild förvaringsföreskrift

Särskild förvaringsföreskrift skall framdeles kunnaäven meddelas
enskild vapeninnehavare eller vapenhandlare. Bestämmelser-en en
härom samlas i paragraf i kapitlet rörande förvaringna en m.m.

Bestämmelser tillstånd får förenas med villkor skjutvapenattom att
skall förvaras på viss finns i dag, beträffandesätt enskilda vapeninne-
havare, i 2 kap. §5 och kap.5 5 beträffande vapenhandlaresamt
i 2 kap. 10

Även de allmänna förvaringsbestärmnelserna skärps kan detom
fortfarande finnas fall då det befogat ställaär högre krav påännuatt
förvaringen, dessa förvaras delade i två Säkerhetsskåpt.ex. eller iatt
kassun. Så kan fallet vapeninnehavare har antalett stortvara om en

eller flera särskilt farlig En situation därvapen art.vapen av annan
särskild förvaringsföreskrift bör meddelas förvaringär när skjut-av

sker hos vapeninnehavaren.än Polismyndigheten bör där-vapen annan
för fortsättningsvisäven ha möjlighet utfärda särskilda förvarings-att
föreskrifter i enskilda fall. Utredningen föreslår bestämmelserna iatt
detta hänseende samlas i paragraf i kapitlet rörande förvaringen m.m.

10.7.4 Vapen under uppsikt och transport av vapen

Gränsen mellan förvaring och uppsikt skjutvapen ochöver
ammunition vid användning förtydligas.

Även mellangränsen enskild vapeninnehavares förflyttning av
skjutvapen i samband med användning och i egentligtransport
mening förtydligas.

Rikspolisstyrelsen föreskriftsrätt beträffande hur skallges man
förfara med skjutvapen och ammunition vid förflyttning och
yrkesmässig skjutvapen och ammunition.transport av

Uppsikt

Under förvaringsbegreppet de situationeräven då innehavarenryms
använder sig eller förflyttar sig med skjutvapen eller ammunition.av
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denoch hållahand egendomenhar innehavarenDärunder att ta om
obehörignågonrisk fördet inte finnssådan uppsiktunder attatt

medföreskrifter skallRikspolisstyrelsensEnligtden.kommer
kontrollomedelbarinnehavaren harförståsvapnet"uppsikt över att
gjorts ivaddefinitiondet. Att lämna ännärmareöver somen
mening,utredningensenligtföreskrifterRikspolisstyrelsens är,

möjligt.knappast

Förflyttning skjutvapenav

denutredningenförflyttning skjutvapenMed transport avmenarav
ochmellan hemmetexempelvisföretar,enskildskjutvapen som

hör hemmasystematisktnågoteller jakten, närmastskjutbanan som
förvaringsbegreppet.under

skjutvapneneller förkomnade stulnadelförhållandevisEn stor av
fall flagrantförflyttning. Fleravarit underförsvunnit dehar när av

anmälningarsamtligagenomgångenviduppmärksammadesslarv av
halvåretförstavapenregistret underspeciellatill detkommit insom
kvarlämnatsskjutvapenexempel kanSom1996. nämnas som

underfallit bagagetellerpå taket bilenlagtsparkeringsplats, urav
inte tolereras.naturligtvisskjutvapen kanmedsådant slarvfärd. Ett

Återkallelse visatinnehavarengrundinnehavstillståndet på attavav
Emellertidsådant fall.aktuellt ibör blimedoaktsamhet vapnet

generelltförvaringsbestärmnelsemahärutöverutredningenföreslår att
någonfinnakunnaavsnitt 13.3.3. Försestraffsanktionerasskall att

krävs dessaförvaringsbestämrnelserna ärtill brottskyldig attmot
RikspolisstyrelsendettaLämpligen skertydliga.enkla och attgenom

förflyttningföreskriftermeddelabemyndigande att avomges
skjutvapen.

övrigtiskjutvapenTransport av

framgår detdennatilloch förarbetenäldre lagtextdelOm tar avman
för-reglerarvapenlagenkap. 4 §nuvarande 5bestämmelsen iatt

eller förskickasammunitionellerskjutvapenhållandet annansatt
på detsiktebestämmelsen intetordeSåledesräkning tatransporteras.

exempelvisskjutvapenförflyttar sinaenskildförhållandet att en
yrkesmässigellereller jaktenskjutbananochmellan hemmet ens

förflyttning/transportSådanregi.skjutvapen itransport egenegnaav
kap.i nuvarande 5bestämmelsenunderfaller i ställetskjutvapenav
skallskjutvapeninnehavarestadgarvapenlagen,§l att avensom

risknågoninte finnsuppsikt detsådanegendomen under atthålla att
den.obehörig kommernågon
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Bestämmelsen skjutvapen straffsanktione-transport ärom av m.m.
rad. Emellertid finns det inte uttolkat vadnämnare skallsom avses
med betryggande åtgärder skall vidtas för förhindraatt obehörigaatt

komma åt Rikspolisstyrelsen har inte, liksomatt inte hellervapnen.
vid förflyttning skjutvapen, någon föreskriftsrätt på området.av
Härigenom det omöjlighet, i särskiltsnart sagt utomanses vara en
flagranta fall, fälla någon till för brott bestärmnelsen.att motansvar

En arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen arbetar för närvarande med
säkerhetenöversyn vid skyddsvärda iextremten av transporter

samband med Försvarsmaktens och förvarsindustrins hantering av
och ammunition. Arbetsgruppen har tagit kontakt med ochvapen

också överlärrmat skrivelse till utredningen med förslagen att
föreskriftsrätten för Rikspolisstyrelsen frågai transporterom av
skjutvapen Ett huvudsakligtöver. för sådanargumentm.m. ses att
föreskriftsrätt bör övervägas enligt arbetsgruppenär att trans-- -

i takt med Försvarsmaktens skärpta förvaringsåtgärderporterna, som
samla mobiliseringsförrådens skjutvapen innet.ex. påatt regements-

områdena, blivit väsentligt och åtråvärdautsattamer som en
möjlighet tillskansa sig skjutvapen. I sammanhanget kanatt nänmas att
föreskriftsrätt finns vad Försvarsmaktens skjutvapen. Huruvidaavser
föreskrifter beträffande föreligger eller sålunda i dagtransporten är
beroende på sker i regi Försvarsmakten ellertransportenom av av en
civil vapentillverkare och/eller Att klara bestämmelsertransportör.
finns vad krävs i detta hänseende enligt arbetsgruppen,är,om som av
betydelse för vilka säkerhetsåtgärder faktiskt vidtas trans-som av
porterande företag. Det kan nämligen finnas risk för kostsam-att mer

åtgärder inte vidtas det inte uppställs specifika krav härpå.ma om -
Slutligen kan det i Rikspolisstyrelsensnämnas även Illegalaatt rapport

föreslås Rikspolisstyrelsens föreskriftsrätt utökas så deattvapen att
nuvarande allmänna råden i denna del omarbetas till föreskrifter.

Enligt utredningens mening bör reglerna skjutvapentransportom av
omfatta alla i egentlig mening, dvs. sådana inte endasttransporter som
innebär innehavaren förflyttar sina till och från skjut-att t.ex.vapen
banan eller jaktpasset. Utredningen föreslår därför bestämmelsenatt
i nuvarande 5 kap. 4 § vapenlagen föreslagna 6 kap. 4 § VL ändras
på så skjutvapensätt eller ammunition, inteatt transporter av som
endast sådan förflyttningutgör skall inbegripas.nämnts,en som nyss
Denna bestämmelse, tillsammans med bestämmelsen i nuvarande

kap.5 l § vapenlagen föreslagna 6 kap. 2 § VL, skulle således
komma innebära alla skjutvapen skall ske påatt att transporter ettav
säkerhetsmässigt betryggande sig det sigsätt, ellerrörvare om egen

egendom. Detta innebär ingen ändring i sak ärutanannans mer av
systematisk natur.

Utredningen vidare det behövs klarare detaljregleringattmenar om
vad bör iakttas vid skjutvapen och ammunition,transportsom av
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också för kunnaavseendedettaisäkerheten attför höjafrämst att men
därförföreslårUtredningenbestämmelsen.eventuellt brottbeivra mot

kanRikspolisstyrelsenföreskriftsrätt i ämnet.Rikspolisstyrelsenatt ges
formervid allaiakttasskallvadföreskriftermeddeladå avsomom

armnunition.ochskjutvapenförflyttning/transport av

Förvaring hos10.7 5 annan.

fåutvidgas. Förhosskjutvapen attförvaraMöjligheten att annan
dock antingenkrävsnågonhos attsina skjutvapenförvara annan

detellerskjutvapensinahand attsjälv kaninteinnehavaren ta om
skäl.särskildaföreliggerannars

få förvaraförpolismyndigheten krävsfrånTillstånd att vapen
hos annan.

handskallsjälvvapeninnehavare taHuvudregeln i dag är omatt en
vapenlagen,i ärhärifrån, omnämnsundantagDetsitt skjutvapen. som

falli dehoslångtidsförvarings.k.till vapnetmöjligheten annanav
skjutvapen.sitthandsjälvförhindradvapeninnehavaren taär att om

någonhosskjutvapenfall sittsådantideponerarInnehavaren annan,
stöd idirektUtanpolismyndigheten.tillanmälanskriftligefter

huvudregelnfrånundantagocksåpraktikenivapenlagen attaccepteras
förvaringaccepteradsådanTypexemplet påfall.andrai vissagörs en
föräldra-iskjutvapenförvaringdottersellerhos är aven sonsannan

sådantråd börallmännaRikspolisstyrelsens ettEnligthemmet.
undantagsvis.medgesförfarande kunna

Vapenlagsut-behandladeshosförvaring senastFrågan avannanom
fortsätt-huvudregeln ävenställningstaganderedningen. Dess attvar

Vapenlags-innehavaren.handbordeningsvis tasatt avomvapenvara
förförutsättningbl.a. attDettaanförde vidare: ärutredningen en

antagandenrimligaskall kunnatjänsteutövning görasinpolisen i om
behovbeaktansvärdaemellertidundantagsfall kanfinns. Ivapnenvar

medgivandesådantEtthos någonförvarafinnas vapnetatt annan. -
efter-detomfattningdenilämnaskunnauppfattningvårenligtbör

påordnaskanförvaringoch dåfinnsbehovbeaktansvärdafrågas när
Vapenlagsutred-enligtdärmed,skulleBehovetbetryggande sätt."
vapenärendenaförutsättningundertillgodosett, attredanningen, vara

Vapenlagsutred-bör eftersträvas.enhetlighetdenmedbehandlas som
åtgärdernödvändigavidtogRikspolisstyrelsenförutsatteningen att

härvidlag.

ff.12 1994:4 95SOUEG;ochVapenlagen s.
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Även 1995 års vapenutredning huvudregeln böratt attmenar vara
skjutvapen hand tillståndshavaren. I de fall denne för-tas ärom av
hindrad själv hand sitt bör han dock,att liksom ita dag,om vapen

Ävenkunna få förvara detta hos någon i andra fall kan detannan.
emellertid finnas skäl medge förvaras hos Utred-att att vapen arman.
ningen tänker då främst på situationer redan i dag faktisktsom accep-

Det kan också finnas liknande fall, vid vilkateras. förvaring hos
framstår väsentligt lämpligt förvaring hos till-änannan som mera

ståndsinnehavaren. Så kan fallet inbrottsriskent.ex. ärvara om
betydligt i bostadstörre vapenägarens den föreslagna förvararensän
bostad. förvaringOm hos bör det också enligtaccepterasannan
utredningens mening framgå vapenlagen. Utredningen föreslårav
därför det i kapitlet för förvaring införs bestämmelseatt m.m. en som
reglerar dessa sistnämnda situationer.även

illståndspliktT

Långtidsförvaring hos kräver i dag endast anmälan tillannan en
polismyndigheten förhållandet. Polismyndigheten har i principom
ingen möjlighet förhindra depositionen kommer till stånd. Omatt att
förvaring hos den andre framstår klart olämplig kan visserligensom
bestämmelserna omhändertagande skjutvapnet återkallelsesamtom av

vapentillståndet tillämpas. Utredningen dock förfarandetav attmenar
med enbart anmälan alltför lättvindigt. Denär betros meden som
skjutvapen det inte för skjutaäven medär bör dessför-attom- -
innan bli föremål för lämplighetsprövning. Utredningen föreslåren
därför förfarandet blir tillståndspliktigt. Vapeninnehavaren haratt att
ansöka hos polismyndigheten i den han folkbokförd fåärort attom
förvara sina skjutvapen hos särskilt narrmgiven,en annan, person.
Polismyndigheten företar därefter prövning dennaen av persons
lämplighet, remittera ärendet till den polismyndighet därattgenom
den tilltänkte förvararen folkbokförd. Endast denår ordentligärsom
och pålitlig bör komma i fråga för uppdraget. Personen måste också
ha tillfredsställande möjligheter förvara skjutvapnet. Dock bör detatt
inte krävas själv vapeninnehavare eller iär övrigtatt personen upp-
fyller kraven för erhålla tillstånd inneha skjutvapen. Denatt att som
förvarar får nämligen bruka det endast han harvapnet rätt attom
självständigt låna vapnet.

Tillstånd förvara sina skjutvapen hos får, i de fallatt utomannan
tillståndshavaren inte kan hand sina meddelas endastta om vapen, om
det föreligger särskilda skäl. Förutom lämplighetsprövningen av
förvararen skall polismyndigheten således skälen för förvaringpröva
hos Det ankommer Vapeninnehavaren förvaringvisaatt attannan.
hos väsentligt bättre och säkrareutgör alternativ änettannan egen
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blirhosförvaringacceptabeltintedärvid att annanförvaring. Det år
säkerhetsskåp.skaffarsjälvvapeninnehavaren etttillalternativ attett

måstesäkrarehosförvaring ärskäl förvägande att annanAndra tungt
anföras.härutöver

Övriga frågor

intehosförvaringenfalli detidsbegränsasalltid annanbörTillstånden
förvar-bestämmelsennuvarande attDenbli omförväntas permanent.
därmedkangången,århögstunderskefårendast trehosing annan

förnorrnaltidi frågavägledningtjänakunnabör omutgå, sommen
hosförvaringtilltillståndalltidbörVidaretillstånd.tidsbegränsatett

vapeninne-försåvälförvaringsföreskrift,särskildmedförenasannan
förvararen.havaren som

vapeninnehavare,förtillåtetdet inte somärkan enDet attnoteras
självnågonhos attsinaförvaratillstånd annan,erhållit att vapen

hosförvarasalltidanvänds,intedetskall,Vapnetförvara vapnet. om
kännedomhaskallpolismyndighetenoch omoch personsammaen

verksam-operativapolisensförviktigtsärskiltDettaförhållandet. är
het.

följsförvaringsbestämmelsernaKontroll10.7.6 attav

låtaskyldigförvaringsföreskrift är attsärskildmeddelatsDen som
följs.föreskrifteninspektera att

befogenhet närmaredirekt attdag ingeniharTillståndsmyndigheterna
skjutvapen.sinaförvararvapeninnehavareenskildhurkontrollera en
exempelvisvapenlagenmedförenligt attdet ärtveksamtDet är om

säker-inköptpåkvittouppvisaskalltillståndssökandekräva att en
lagstadgadskjutvapen ärförvaringdeladeftersom enhetsskâp, av

sökandenuppmärksammaendastkanTillstândsmyndighetenmöjlighet.
hur han attdennetillfrågaochförvaringsbestämmelserna avserom

förvaringsfrågan.lösa
kravuppställsSäkerhetsskåp ettiskjutvapen somförvaringAtt av

förvaringsbe-kontrollera attmöjligheterna attinnebärvapenlageni att
hindraringet attdåfinns enökar. Detföljs somstämmelserna

styrkernågot sättvapeninnehavarenfordrartillståndsmyndighet att
innehavtilltillståndmeddela avFörkravet.uppfyller atthanatt

intygföretersökandensåledes krävamyndigheten attkanskjutvapen
sådant.inköptkvittoellerSäkerhetsskåpinstalleratom

våldsbrottslighetutredareochtillståndsmyndigheternabl.a. avFrån



208 Förvaring SOU 1998:44

har det emellertid krav möjlighet tillrests vidare kontrollen av
förvaringen, dvs. inspektion förvaringsutrymmenaatt skall fåav
företas. Också den statistik stulna/förkomnaöver skjutvapen finnssom
tillgänglig talar starkt för det behövs kontrollatt närmare atten av
förvaringsbestämmelserna följs.

1987 års vapenutredning föreslog bestämmelse denatten om som
har tillstånd inneha skulle skyldigatt låta tillståndsmyn-attvapen vara
digheten inspektera förvaringsutrymmen för och tillhörandevapnet
ammunition. Inspektionen skulle föregås underrättelse frånav en
tillståndsmyndigheten. Utredningens förslag dockmötte starkt
motstånd från mängd remissinstanser och förslaget ledde inte tillen
lagstiftning.

Även 1995 års vapenutredning mycket vinna påatt attanser vore
tillståndsmyndigheten fingeatt möjlighet i vissa fall inspekteraatt en

vapeninnehavares förvaring sina skjutvapen. Mycket talar också förav
den allmänna inställningenatt till sådan kontroll ären numera

annorlunda vad den tidigareän varit. Av väsentlig betydelse härvidlag
naturligtvisär formerna för inspektionen.
I och med förvaringsbeståmmelsernaatt straffsanktioneras blir i och

för sig bestämmelserna husrannsakan tillämpliga. Proportionali-om
tetsprincipen, alltid skall beaktas i samband med användningsom av
tvångsmedel, begränsar dock för genomföra husrannsa-utrymmet att
kan på grund misstanke bristande förvaring. Det hade därförav om
varit värde i vapenlagen in bestämmelseatt till-taav en som ger
ståndsmyndigheten företarätt inspektion sådanaatt utan atten
förutsättningar måste för handen för husrannsakanattsom vara en
skall få företas föreligger. Emellertid måste vissa viktiga aspekter i
sammanhanget beaktas. främstaDen naturligtvisär inspektions-att en

inte i alltför högrätt grad får kränka den enskildes integritet. I och för
sig kan det anföras inspektioner dessutom,att vilket ofta ärsom-
fallet här, skall genomföras i den enskildes bostad alltid i viss mån-

ingrepp iär den enskildes personligaett sfär. Den sigägnarsom en
så farlig verksamhet nyttjande skjutvapen måste dock,pass som av
enligt utredningens mening, finna sig i samhället vidtar vissa mättatt
och för kontrollera säkerheten kringsteg verksamheten.att Däremot

det tveksamtär det finns anledning medge inspektionsrättattom
beträffande alla vapeninnehavare. Det finns också anledning att
fundera formerna föröver inspektionen.

När det gäller förvaring enligt de allmänna förvaringsbestämmelser-
utredningen uppvisande kvitto på inköptatt säker-na menar av

hetsskåp, eller intyg från någon trovärdig sådant finnsattperson om
hos vapeninnehavaren, tillräcklig kontrollåtgärd.är Förutomen

3 SOU 1989:44 191 ff., 1990/9l:l30 43.s. prop. s.
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också anförasnämligenkan detenskildes integritettill denhänsynen
medgerfall inteitillståndsmyndighetens attvart vapen-att resurser

kontrollerasutsträckningnågonförvaring iinnehavarnas större genom
kanbestämmelsernabrottflagrantVid misstankeinspektion. motom

fråga.ihusrannsakan kommadessutom
ofta frågameddelas detförvaringsföreskrift ärsärskildNär om en

fall kansådanafarliga sådana. Isärskiltskjutvapen ellermängdstörre
förvaringen.inspekteramedgebefogat rättdet attattvara mer

sådantillståndsmyndigheten rättdärförföreslårUtredningen att ges
förformernameddelats. Vadförvaringsföreskriftsärskildnär avser

densådantpåden företas sättviktigtdet attinspektionen är ettatt
Inspektionen börmöjligt.måni så litenintegritet kränksenskildes som

besöket.god tid föreåtgärden iunderrättelseföregåsdärför omenav
minståtgärdenmeddelandefåbörVapeninnehavaren ett parom

alltid företasinspektionenVidare börinspektionen.föreveckor av
tillstândsenheten, elleranknytning tillharnågon nära avensom

inspek-genomföra sådanaförordnatshartillståndsmyndigheten att
Åtgärden polisverksarn-led iexempelvis intefårtioner. ett annanvara

förvar-inspekteraenkomsyfteutföras i klartendastfårhet attutan
in-dennaturligtvisdetta liggerskjutvapnen. Iingen att somav

iställetillträde tillsigfår beredainteförvaringen annatspekterar
förvaringsutrymmet.bostaden justän

särskiltdenellertillståndsmyndighetenDen vägrar somsom
ellertill böterdömasförsta handkan isådant ändamålförförordnats
kap.bestämmelserna i 6månader för brotti högstfängelse motsex

återkallabli frågaocksånaturligtviskanvapenlagen. Det attom
vapentillstånden.

skyldighetenfastslårinförasbörövergångsbestämmelseEn attsom
förvarings-beträffande sådangäller endastinspektion företaslåtaatt

ikraftträdande.lagensefter denmeddelatsföreskrift nyasom

ochsammanslutningarsVapenhandlares,10.7.6
förvaringmuseets

ord-nuvarandedenändringförslag tillingalämnarUtredningen av
ochsammanslutningarvapenhandlare,särskilt berörningen, som

tillståndsmyn-bestämmelsernakan endastNoteras att som germuseer.
samlats iförvaringsföreskriftsärskildmeddeladigheten rätt enatt

skjutvapenförvaringkapitlet rörandeparagraf i m.m.av
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Återkallelse tillståndll m.m.av

Äterkallelse innehavstillstånd11.1 av

Gällande rätt11.1.1 m.m.

polis-återkallasvapentillstândfårvapenlagen1 §Enligt 6 kap. ett av
myndigheten om

missbrukattillståndshavaren vapnet,a
medoaktsamhetvisat vapnet,tillståndshavarenb

innehaolämpligsigvisatpå atttillståndshavaren sätt vapen,c annat
ñnns, ellerlängreintetillståndetförförutsättningarnad

tillståndet.återkallaanledningskälignågonfinns attdete annars
enligtåterkallasfårammunitioninnehatillstånd sammaEtt att

§ VL.6 kap. 2ochdi §lgrunder ea,angessom

ske.återkallelse börfrågan närutförligtbehandlarrådallmännaRikspolisstyrelsens om
personligai denbristergrundåterkallelsebeträffandedet, avBl.a. sägs att

vapentillstånd änåterkallaskäl förföreligga starkare ettattprincip börilämpligheten,
regel-omständighetervissavidareI rådenvapenansökan. somavslåför angesatt en

Dessa närärvapeninnehav omprövas.fortsattamedföramässigt bör att personsen
innehavaren

användning,tillkommitskjutvapenhand därförstabrott, ifördömts grovt
jaktlagstiftningen,frihetsstraff för brotttilldömts mot

missbrukat vapen,
förvaringförregleråsidosatt vapen,avgrovt

narkotikaalkohol,missbrukar etc.,ellerasocialitetallvarligförfallit till
ellerrattfyllerifördömts grovt

ifrågasättas.lämplighet kanhanssjukdom,allvarligsådandrabbats attav
också tillsammansförseelser kanochbrottallvarligamindreför sigochflertal iEtt

återkallelse.förskälutgöra en
förut-återkallasvapentillstånd kanEttsärskilt: omd vapenlagensägs1 §Om 6 kap.

tillförhållandeiförändratsväsentligt sättvapeninnehavetför ettsättningarna
längreintebehovtillståndsgivningen, vapnetvid t.ex. avomständigheterna om

börtillståndetändradesåregel attsägaskanFörutsättningarnaföreligger. varasom
beviljatsskulletillstånd intesådana omomständigheternaär attåterkallas,kunna om

allaåterkallalångtalltförföraskulle dockDet attsituationen.denifrågan prövats nya
självständigmåsteärendeenskiltvarjeIskett.förändringarsådana endärtillstånd

markeratydligtförfrämst1992,årinfördes attdpunktenunderFörutsättningen
kaninte längretillståndshavarenfall däri sådanafår ske även t.ex.återkallelseatt

inte längreenhandsvapeninnehaskälsynnerliga ettnär attbehovha vapnet,avanses
tillstånd.förkravenuppfyllerinte längreföreligger eller när personen
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bedömning göras. Som exempel på typfall med dennaett punkt densom avses attanges
inte aktivär medlem i skytteförcningsom normalt inte ha behov innehaattanses av

målskyttevapen RPS FS 1996:6, 17 kap..

l1.1.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Vapenutredningens enkät till landets vapenregisterenheter

Omkring 90 tillståndsenhetema harprocent på frågornaav svarat om
återkallelse. En uppskattning utifrån detta är 500-600 tillståndatt att
inneha skjutvapen återkallas år. Siffran relativtär konstant årenper
1992-1995. Första halvåret 1996 den något lägre. Omkringvar
40 återkallelsema harprocent föregåtts omhändertagandeav av av

Det allmänna intrycketvapnet. är praxis varierar delatt mellanen
distrikten.

Återkallelsema bygger i huvudsak på följande grunder:
a tillståndshavaren har missbrukat vapnet

missbruk av vapen 1,8 %-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .använt till ändamål tillståndetän beviljatsannat förvapnen 0,4 %- . . . . . . . . . . .b tillståndshavaren har visat oaktsamhet med vapnet
ingen uppgift-

c tillståndshavaren har visat sig olämplig innehaatt vapen
dömts för rattfylleri 22,7 %- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dömts för våldsbrott utan förekomst skjutvapen %15,9av- . . . . . . . . . . . . . .missbruk alkohol narkotika el.av annat %15,0- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .drabbats allvarlig sjukdomav 10,5 %- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dömts för brott våldsbrott, förekomstgrovt skjutvapen 8,1 %av- . . . . . . .åsidosatt regler för förvaringgrovt 6,5 %- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dömts för brott där skjutvapen förekommit %4,8- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dömts för brott jaktlagstiftningenmot 2,9 %- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d förutsättningar för tillstånd föreligger inte längre
bristande behov m.m 7,6 %- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e anledningskäligannan
självmordsförsök, mindre allvarlig brottslighet %3,7- m.m. . . . . . . . . . . . . . .

I omkring 90 fallen såledesprocent utgör vapenlagens förut-av

2I enkäten ställdes frågan vad återkallelsema huvudsakligen grundat sig på. Register-
myndigheterna fick olika alternativ, "dömts för våldsbrott"t.ex. och "förutsätt-som
ningarna for tillstånd föreligger inte längre. Med bland alternativen fanns dock inte
exempelvis dömts för flera brott mindre allvarlig art eller risk för missbrukav avt.ex. självmordbenägenheo, varför registermyndighetemavapen huvudsakligen

åter-kallelserpå sådanaangett grunder under annan skälig anledning. I förhållande
till bestämmelserna i vapenlagen borde i stället flertalet kanske allat.o.m.av - -de fall ligger bakom 3,7 % räknassom under tillståndshavarenssumman
olämplighet inneha skjutvapen.att Bland finns faktiskt inte angivet någotsvaren
exempel på "annan särskild anledning i lagens mening.
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undergrupperkanoch b sägasvilkaavsättningar snarast varaaa-c
Ävenskjutvapen.innehatillståndåterkallelsegrunden för atttill c av

anledningskäligunder "annanenkätsvareniandelden angettssom
hit.räknashuvudsakbör i

behovbristandegrundpååterkallelseSärskiltll.l.3 avom

innehavarenvapentillstånd äråterkallaför attgrunderna ettEn attav
helautoma-beträffandedet inte,ellerhar behovlängreinte vapnetav

skäl".synnerligaföreliggerlängreenhandsvapen,ellertiska vapen
föreliggertillståndför"förutsättningargrundenunderfallDessa ryms

rubriceringunder dennafallandraEmellertid ävenlängre".inte ryms
anledningmedåterkallas attfårelativtdetoch avär somvapen

ha behovkanlängre vapnet.inteinnehavaren avanses
behovha oavsettskalljägarexamenmed antasEn vapen,avperson

grundpåaktuelltblifrämstkan detDärför attaktiv ellerhan ärom
målskyttevapeninnehavtillstånd tillåterkallabehov"bristande avav

jakt.förenhandsvapensamt
detåterkallastillståndflertill inteanledningen ovanavFrämsta att

fram-små möjligheterharpolismyndigheternaskäletangivna är att -
till-förförutsättningarnakontrolleraresursmässigt attalltför att-

emellertidharenheterna10föreligger. Drygt procentstånd alltjämt av
innehavförskälenföljtårendeunder attgängnågon senaste tre upp

kvarstår.tårgaspistolfalli några ävenskjutvapenhelautomatisktav
harpolismyndighetenregel sketthar attUppföljningen genomsom

demochhelautomatiska attuppmanattillskrivit innehavarna vapenav
dehurtillfrågatsdeharSamtidigtbehovsinastyrka vapnet.av

medundanaktiva skyttarfall har sorteratsnågotIförvarar vapnen.
aktivitetskyttarnaskännedomhaft godskjutledarehjälp omsomav

till-Deminimeras.kunnattillskrivnaantaletvarvidkunskap,och
polisenstillpositivavaritfallflestadehar iinnehavarnafrågade

frånfå inproblemnågravaritinte större attdet harkontroll och svar
medanbehovstyrkt sittflertalet vapnetvaritharResultatetdem. att av

Överlag fårin det.låta lösaellersäljatillincitamentfåttandra attett
åter-därfall,fåtalendastochpositivtmycket ettförfarandet somses

den igällerDetsammaöverklagats.hartillståndet skett,kallelse av
förvaringssättet.företagnasammanhanget översynen av

föreslagitenkätsvar,i sina atthar,Tillståndsenheterna upp-en
tidsbe-antingenskelämpligen börbehovetföljning genomm.m.av

skyttesammanslutningarför attåläggandeellerlicensergränsade ett
organisationen.lämnarmedlempolismyndigheten närtill enrapportera

4.10.2.avsnittbehandlat iutredningenfrågor harDessa
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11.2 Omhändertagande skjutvapenav m.m.

11.2.1 Gällande rätt

Polismyndigheten får besluta med tillhörandeatt ett ammunitionvapen
skall handtas om om
a det finns risk missbrukas,att ellervapnet
b det är sannolikt tillståndet innehaatt att kommervapnet att
återkallas och det finns särskilda omständigheter kräver ettsom
omhändertagande.

Om risken för missbruk är överhängande, får eller armnuni-vapen
tion handtas även sådant beslut.utanom ett En sådan åtgärd får
vidtas polismän, jakttillsynsmän förordnatsav länsstyrelsen,som av
personal vid Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade

Åtgärdentjänstemän vid länsstyrelsen. skall skyndsamt anmälas till
polismyndigheten, omedelbart skall pröva omhändertagandetsom om
skall bestå 6 kap. §4 VL.

I Rikspolisstyrelsens allmänna råd står det bl.a. omhändertagandeatt ett med anledning
risk för missbruk förutsätterav sådanvapnet risk konstaterats.av att Vidare deten att

inte skall någon regel omhändertasvara dåatt det är sannoliktvapen tillståndetatt
kommer återkallas,att det endastskall kommautan att i fråga det finns skål för detom
i det enstakafallet RPS FS 1996:6, 17.4 kap..

11.2.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Vapenutredningens enkät till landets vapenregisterenheter

Drygt 80 tillståndsenheternaprocent har på frågornaav svarat om om-
händertagande. En uppskattning utifrån detta är omkring 500att vapen
omhändertas år. Siffran relativtär konstantper under åren
1992-1995. Första halvåret 1996 den något lägre. Omkringvar
35 fallen har inteprocent lett till följande återkallelseav en av
vapentillståndet. Orsakerna till detta har framför allt varit brottatt
kunnat styrkas respektive visat sig så ringa grund förvara natur attav
återkallelse inte förelegat. Många dessa fall har i stället resulteratav
i erinran. En relativt vanlig orsak haren också uppgetts attvara en

fått sina Omhändertagnaperson som grund psykiskvapen ohälsaav
blivit så frisk han kunnaatt innehapass sina igen.anses vapen
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Erinran1 1.3

Gällande11.3.1 rätt m.m.

riksdags-Införlagstiftningen.erinransinstitut iformelltfinns ingetDet
justitieutskottet,emellertiduttaladeårs vapenlagbehandlingen 1973av

idiskuterades, detförvaringsbestämrnelsernasamband medi attatt
medtillfyllestkundeåterkallelsestället förfall ivissa attvara--

fråga erinranförvaringen ellerbrister ipåpekande omett enomom
felandeför få denföreskriftersärskildameddelamöjligheten attattatt

återupprepande3.och förhindrasigbättra ett
handläggningenrörandebeslutiJustitieombudsmannen har ettett av

uttalat bl.a.innehatillståndåterkallelseärende att vapenavom
till"Med hänsynerinran.meddelamöjlighetenbeträffandeföljande att

reglerad iintemeddela erinran ärmöjligheternafrågan attatt om
hinderformelltnågotdet föreliggerinteförfattning kan jag motattse
vapeninne-anledning erinrarpå förekommenpolismyndighetatt enen

dei vapenlagenbestämmelse ännågonocksåhavare annanom
lämpligdettadenförvaringsföreskrifterna, årallmänna att enanserom

sådanvisst fall. Förrättelse iåstadkommaåtgärd för attettatt en
måstevägledningtillräckligvapeninnehavarenkunnaskallerinran ge

konkretion. Enviss gradhauppenbarligenemellertidden aven
laglydnadskall visavapeninnehavarenhållen erinranallmänt attom

meningsfull.exempelvis knappastframståromdömeoch gott som
ha klarterinranutformardenmåste vidarePolismyndigheten när en

dessförinomförfarandeinformelltsigdetför sig rör ett ramenatt om
vapenlagen.tillsynsuppgifter enligt

förhållandenfaktiskaNuvarande11.3.2

vapenregisterenhetertill landetsenkätVapenutredningens

fall,lindrigareisig erinrananvändermyndigheterna95 procent avav
föreligger,tillståndet inteåterkallaskäl förtillräckligadär att

enstakabrottslighet,ringarattfylleri,fallenstakaexempelvis vid av
omhändertagande1976:511enligt lagenomhändertagande avom

för-oaktsamtellerförvaringbristandeLOB,berusade personer
farande med vapnet.

3 JuUl973:38 27.Bet. s.
666-1995.4 februari 1996, dnr29beslut denlOzs
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Återkallelse11.4 vapenhandelstillståndav

11.4.1 Gällande rätt

Ett tillstånd driva handelatt med skjutvapen får återkallas polis-av
myndigheten om
a tillståndshavaren har åsidosatt bestämmelse i denna lag elleren en
föreskrift eller villkorett meddelats med stöd lagen,som av
b tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,

förutsättningarnac för tillstånd inte längre finns, eller
d det finns någon skälig anledningannars återkalla tillståndetatt
6 kap. VL5.3 §

Ett beslut återkallelse handelstillståndetom gäller omedelbartav
endast i de fall då så har förordnats i beslutet. Ett sådant förordnande
får meddelas det finns särskilda skäl 10 kap. 2om § VL.

Enligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd bör förordnandeett áterkallelsen skallattom
gälla omedelbart meddelasendasti undantagsfall. I övrigt hänvisastill de allmänna råd

gäller för återkallelse innehavstillstánd,som dock gällerav alternativa lösningaratt -såsom byta försumligt.ex. att föreståndareut bör övervägasen i dessafall RPS FS-1996:6, 17.3 kap..

Lagen 1992:1300 krigsmateriel KMLom

Som nämnts under avsnittet tillstånd driva handel medom att
skjutvapen kan vapenhandlare också driva handel meden stöd ettav
s.k. tillhandahållandetillständ, meddelats Inspektionen försom av
strategiska produkter ISP. Ett sådant tillstånd kan också enligt 16 §
KML återkallas. Förutsättningarna dockär annorlunda, jämfört med
vapenlagens bestämmelser. Sålunda kan tillstånd återkallasett om
a tillståndshavaren åsidosatt föreskrift i lagen krigsmaterielen om
eller föreskrift, villkor eller bestämmelse har meddelats med stödsom

lagen ellerav
b det finns andra särskilda skäl återkallelsetill

Det sagda innebär vapenhandlare,att fått sitt handelstillstånden som

5Bestämmelsen återkallelse handelstillståndet erhöllom sin nuvarandeav utforrrming
lagändring, trädde i kraft dengenom l januari 1992, då rekvisitensom under punkter-

b och infördes.d Punkten b ansluterna till det samtidigt införda kravet handeln
skall bedrivas yrkesmässigt för tillstånd skall fâ meddelas.att Med punkten d avsågs

klangöraatt myndigheten haratt göra allsidig prövningatt alla omständigheteren avkan påverka lämplighetensom vapenhandlareatt fortsätter sin handelav SOUen
1989:44 139 och 140, 1990/91:l3O 64s. och 65, SFS 1991:1181.prop. s.
6I förarbetena sägs sådanasärskilda skälatt kan något de ovillkorligaattvara av ex-porthindren inträder. I övrigt bör meddelat tillståndett endast återkallas denommottagande kommer istaten väpnad konflikt med eller får inre väpnadestatannan

oroligheter prop. 1991/92:174 55, 56, 83 och 84.s.
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stödkan fortsätta driva handel medenligt vapenlagen återkallat, att av
Någon samordning mellan de bådatillhandahållandetillstånd.ett

hänseende finns inte.lagstiftningarna i detta

faktiska förhållanden11.4.2 Nuvarande

till landets vapenregisterenheterEnkäten

tillstånd 1989 uppgicktill omkring 240 årFrån ha uppskattats latt
250vapenhandelstillstånd. Cirkaunder hösten 1996 till 933antalet nya

januari 1992.enkäten, meddelats efter den 1tillstånd har, enligt
sedan kravenhandelstillstând ha återkallatsSåledes bör omkring 550

skärptes år 1992.

Äterkallelsema grunder7,följandefördelar sig

%72,3yrkesmässigtHandeln bedrivs inte . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . %14,5för tillstånd föreligger inte längreFörutsättningar i övrigt . . . . . . . . . . . . %8,2anledningAnnan skälig . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . %2,7sambandmed näringsutövningenBrott harsom .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. %1,4Annan misskötsarnhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . %0.9Annan brottslighet . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Information till tillståndsenheterna11.5

11.5.l Gällande rätt m.m.

skjutvapenEnskilda innehavare av

psykiskför vårdpå sjukvårdsinrättningden intagenOm är av ensom
kanskjutvapen och deteller kan tänkas innehastörning innehar antas

skall den läkaresådantinte bör innehaden intaget ettatt somvapen,
förhållandet till polismyn-anmälaför vården omedelbartansvarigär

föreskrifterfolkbokförd. Närmaredär patientendigheten i den ärort
och 13 kap.Socialstyrelsen 6 kap. 6 § VLmeddelasanmälan avom

2 § VF.
ellervapenlagenskyldig till brottdomstol funnit någonHar mot

skjutvapenbrott vid vilketvapenförordningen eller till använts,annat

anledning"7 skäliglängre och Annantillstånd föreligger inteFörutsättningar för
konkurs, upphörandeinnehållerbådaeftersombör räknas t.ex.gruppernasammaneg.

hänfört dessamyndigheterberoende på någraoch liknandeverksamheten attav -
kategorin.till den andrakategorierna, vissa hänfört demtill medangrunder en av
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skall kopia domen eller beslutet sändas till polismyndigheten i denav
dömdes folkbokföringsort. Motsvarande gäller för bl.a. person som
driver handel med skjutvapen eller ingår i styrelsen i skyttesam-en
manslutning. Domstolen skall också underrätta polismyndigheten om
den lämnat yrkande förverkande helt eller delvis bifallutanom
17 kap. 3 § VF.

Information sådana omständigheter kan medföraom ettsom
ifrågasättande vapeninnehav misstanke brottt.ex.av en persons om-

finns ofta hos polismyndigheterna, andra enheter eller andramen-
polismyndigheter den lokala tillståndsenheten.än finnsDet inga enhet-
liga regler för hur sådan information skall nå de olika tillstånds-
enheterna. Tjänsteföreskrifter rapporteringsrutinernaöver utarbetas
inom varje myndighet för sig.

Justitieutskottet uttalade i betänkande från 1995/96 detett äratt
viktigt det vid våldsbrott prövninggörs vapentillståndatt en av om
skall återkallas. Utskottet utgick från under pågåendeatt man
utredningsarbete dvs. 1995 års vapenutredning såg över rapporte-
ringsrutinerna inom polisen det gällde brottnär borde föranledasom

vapentillståndg.återkallelse av

Vapenhandlare

Polismyndigheten skall minst gång årligen låta granska handlarensen
inköpsförteckningar och försäljningsförteckningar med bilagor samt,

anledning finns till det,när handlarens lager skjutvapen 5 kap.av
8 § VF.

Bestämmelsen i vapenförordningen domstols underråttelseskyl-om
dighet gäller också beträffande vapenhandlare. I fråga dessa skallom
underrättelse sändas till polismyndighetenäven i den där rörelsenort
bedrivs 17 kap. 3 § VF.

I övrigt gäller förfarande hos polismyndigheten församma vapen-
handlare för enskilda i fråga brottvapenägare Varjesom om m.m.
myndighet har således änsteföreskrifter angående rapporterings-egna
rutinerna.

8Bet.1995/96:JuU12 20.s.
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11.5.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Enskilda innehavare skjutvapenav

Enkäten till landets vapenregisterenheter

registerenheter läkare inte fullgör sin anmälnings-Många attanser
erhåller någotskyldighet i önskvärd grad. Vissa de aldrigattanger

gårbesked från läkare med psykiska störningar. Detom personer
mellanfrån enkätsvaren de förekommer variationockså utläsa attatt

för återkallelse. Några myndigheterdistrikten i fråga denna grundom
socialtjänsten underrättadedet önskvärt ocksåattanser vore om

fall vapeninnehav kunde ifrågasättas.polisen därom
anmälningar brottvissa myndigheter allaInom samtpasserar om

vapentillståndsenheten, inom andra har denomhändertagandeblad ut-
informera vapentillståndsenhetenredande personalen skyldighet atten

ifrågasätta vapeninnehavet. Inomfall det kan bli aktuellti de att
vapenhandläggareninformationsflödet tillmånga myndigheter synes

fungerar betydligt inom andra. Oavsettfungera bra, medan det sämre
detmyndigheten, upplevshur det fungerar på den ettsomegna

dåligt.myndigheter fungerarinformationen från andraproblem att
dettillgång till register inomVapenhandläggaren har endast egna

föranleda ifrågasättandeförhållanden bordepolisområdet och ettsom
från andra områden.vapentillståndet sällanrapporterasav

det centralaföreslår samkörning mellanFlera enheter vapen-nyaen
föreslagitsmöjlighetregistret och belastningsregistret. En somannan

det personbladmarkeras med "V" ilägga tillär att ruta somen som
centrala vapenregistretbrottsutredning. Om detvidupprättas nya

misstänks fördåslagning hela landet kanmedger över personman, en
uppgift dettaför vapeninnehavet, fåbrott har betydelse näromsom

"V-markerad"i personbladetpersonbladet Om ärupprättas. rutan
automatiskt kunnatill hemdistriktetborde i sådana fall underrättelseen

sändas.

Vapenhandlare

vapenregisterenhetertill landetsEnkäten

inspektiongenomför den årligapolismyndigheternaMajoriteten avav
tredjedelkap. 8 § VF, medanföreskrivs i 5vapenhandlarna ensom

är. I vissavapenhandlarnahinner med kontrolleraendast vartannatatt
skerKontrollenmellan inspektionerna.fall går det längre tidännu

vapenhandlarna.besök hosgenomgående personligagenom
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flesta återkallelser januariDe skett sedan den 1 1992 har sinsom
handeln bedrivsgrund i inte yrkesmässigt enligt de regleratt som

infördes vid den tidpunkten. förhållandeDetta uppmärksammas huvud-
Ävensakligen vid de årliga inspektionerna. i fråga andra för-om

hållanden kan leda återkallelsetill handelstillståndet tyckssom av
denna information framför vid inspektionen hosallt inhämtas vapen-
handlarna.

Frågan information förs in i landet har tagitsom om vapen som upp
i avsnitt 8.3.

flesta informationen övrigt tillfredsställandeDe i inomärattanser
område. Några förslag finns oannonserade inspektio-deras tätare,om

regelbundna besök närpoliserna inom respektivener, av ansvarsom-
råde fall för fåspridning avgjorda vid högre instansersamt attav en
bättre kontroll gällande praxis. Vidare föreslås samkörningöver

handelstillstånd.mellan RAR-systemet och registret över

överväganden11.6 och förslag

Återkallelse innehavstillstånd11.6.1 av

vapentillstånd återkallas förutsättningarna härförEtt skall ärom
det fakultativa viduppfyllda. Det betyder pröv-momentet,att

ningen återkallelse skall ske, bort.tasav om
grunderna för återkallelse sammanförs tillnuvarande femDe

grunder, nämligentre om
visat sig olämplig innehaa tillståndshavaren att vapen,vara

längre finns, ellerb förutsättningarna för tillståndet inte
finns någon skälig anledning återkalla tillståndet.c det attannars

sammanförs de nuvarande två paragraferna rörandeSlutligen
dels dels ammunition, till paragraf.skjutvapen, en

betänkande i januari 1994,Vapenlagsutredningen, lämnade sittsom
vapentillstånd, främst medsåg återkallelsebestämmelsernaöver om av

uppfyller godtagbara kravinriktning bestämmelserna rätts-om
redovisade bl.a. följande, till vilketsäkerhet. Vapenlagsutredningen

sig. "Reglerna återkallelse1995 års vapenutredning ansluter avom
vapenlagstiftningen, både medvapentillstånd viktig delär en av

vapeninnehavarnas rättssäkerhet och till intressethänsyn till attav
förutsättningar-missbrukas. därför betydelsefulltinte Det är attvapen

i vapenla-för återkalla vapentillstånd på klart sättatt ett ett angesna
ordning lagtex-Enligt vår uppfattning tillfredsställandeär attgen... en

förutsättningarna för återkallelsede alternativaten tre avanger
in sådan egendom tilltillstånd inneha skjutvapen eller föraattatt
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Sverige och den exemplifieringen tänkbara situationernärmareatt av
framgår Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd... Viav

reglerna återkallelse i huvudsak klart utformade.ärattanser om
Bestämmelsen vapentillstånd kan återkallas finnsdet skäligatt ett om
anledning för det kan intryck för allmänt hållen. Vi harattge av vara
dock inte funnit något exempel på den uttryckligen legat grundtillatt
för återkallelsebeslut... kan finnasDet emellertid oförutsebaraett
situationer då det skulle stötande vapentillstånd inte kundeettvara om
återkallas. skälet behövsAv det denna förutsättning för återkallelse.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd utförligager-
instruktioner hur förekommande situationer bör bedömas. dessaIom
anvisningar återges bl.a. vad anförts i lagförarbeten och hänvisassom
till rättsfall våräven det sistnärrmda enligt uppfattning skulleom
kunna i omfattning. Tillståndshavaren har möjlighetgöras större att
överklaga polismyndighetens beslut till domstol. Vägledande avgöran-
den kan erhållas från Regeringsrätten. Sammanfattningsvis vi attanser

förbestämmelserna återkallelse vapentillstånd uppfyller godtagbaraav
rättssäkerhetkrav på
års första1995 vapenutredning har i hand, behandla bestämrnel-att,

återkallelse i materiellt hänseende. Inledningsvis kan detserna om
konstateras lagtexten, jämte de anvisningar finns i Riks-att som
polisstyrelsens allmänna råd, i tydlig. Med hänsyn till det otalärstort
varierande fall kan förekomma inom dylikt rättsområde,ettsom

svårauppkommer det naturligtvis ofta gränsdragningsproblem. Detta
kan knappast lösas detaljerat angivandedock ettgenom mer av
grunderna för återkallelse. klargörande rättsområdetEtt närmare av
bör i stället ske rättspraxis, vilken Rikspolisstyrelsensgenomgenom
försorg bör spridas till alla berörda enheter polisväsendet. Denav om-
ständigheten polismyndigheten i mål återkallelseäratt partnumera om

leda enhetlig konsekvent praxis.torde vidare till ochmeren
innehållsmässigtUtredningen vapenlagen väl reglerar deattanser

situationer återkallelse tillstånd inneha skjutvapenvid vilka attettav
bör ske. Någon utökning grunderna inte nödvändig. Däremotärav

inteutredningen lagstiftningen bör skärpas så till vida detatt attmenar
skall möjlighet för tillståndsenhet återkalla vapentill-att ettvara en en
stånd under de givna förutsättningarna, skyldighet görautan atten
detta. Att ytterligare lämplighetsprövning vid sidangöra aven

uppfyllda inteprövningen huruvida grunderna för återkallelse är ärav
fakultativa tillstånd får återkallas börmotiverat. Det att ettmomentet,

tillstånd återkallas förut-alltså bytas skall under deut mot att ett
skullesättningar sådan utformning bestämmelsenEnsom anges. av

deninnebära pedagogisk vinst i skärpande riktning samtidigt somen

9 1994:4, 76 ff.Vapenlagen och EG; SOU s.
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ägnad främjaär enhetlig och konsekvent tillämpning.att Utrymmeten
för godtycklighet skulle nämligen härigenom minska och tillståndsen-
heternas uppmärksamhet skulle skärpas beträffande de fall där åter-en
kallelse vapentillståndet bör ifrågasättas.av

De första grunderna för återkallelse a-c, tillståndshava-tre är att
missbrukat visat oaktsamhet med eller påvapnet, sättvapnetren annat

visat sig olämplig inneha I den utredningattvara vapen. som
företagits har det framkommit de två förstnämnda grundernaatt
tillämpas i relativt liten utsträckning, medan den tredje grunden denär
i särklass tillämpade. Alla grunderna tillståndshavarensmest rörtre
personliga lämplighet inneha Utredningen dessaatt attvapen. anser
med fördel kan slås till grund, nämligen tillstånd kanattsamman en
återkallas tillståndshavaren olämplig innehaär attom vapen.

Den grund för återkallelse innebär förutsättningarna förattsom
tillstånd inte längre finns d, i första hand sikte på situationentar att
tillståndshavaren inte längre den aktivitet lågutövar till grund försom

tillstånd gång beviljades, dvs. inte längre har "behov"att en av
Polismyndigheterna har i dag liten möjlighet kontrolleravapnet. att att

behov alltjämt föreligger. Olika förslag hur skulle kunnaom man
åtgärda detta har diskuterats. Som exempel kan 1987 årsnämnas att
vapenutredning föreslog skyttesammanslutningar skulle åläggasatt en
rapporteringsskyldighet beträffande medlemmar slutat, vilketsom av-
visades justitieministern.många remissinstanser och ocksåav av
Även års1995 vapenutredning ställer sig negativ till sådan lösning.en
Utredningen i stället införandet tidsbegränsade licenserattmenar av
se avsnitt 4.10.2 kommer medföra dagens problem dettai hån-att att
seende framdeles inte kommer lika aktuellt. Genom ha denatt attvara
kontinuerliga uppföljning skälen för innehavet tidsbegränsadeav som
licenser medför, kommer "onödiga vapeninnehav försvinna.att
Endast den kan uppvisa han aktivt nyttjar för detatt vapnetsom
ändamål tillståndet kommer få fortsätta innehaatt attsom avser,

Förnyas inte tillståndet inom den stadgade tiden, upphörvapnet. rätten
inneha Som komplement till bestämmelsen tidsbe-att vapnet. om

gränsade licenser vilken inte kommer beröra de tillståndshavareatt-

° Justitieministern lämnade följande motivering till sitt ställningstagande. "Utred-
ningens förslag lägga pâ skytteföreningarna anmäla utträde förening kanatt att enur

effektivt kontrollsynpunkt. Emellertid mindredet lämpligtär från andravara ur
synpunkter inteoch bör genomföras. Bl.a. bör undvika ålägga enskilda ideellaattman
organisationer förhållanden till myndigheter kan föranleda åtgärderatt rapportera som

enskild Särskilt gäller detta i förhållande tillmot medlemmarna elleren person.
tidigare sådana. Inget hindrar dock polisen enkel förfrågan hos till-att genom en-
ståndshavarna reda på de fortfarande medlemmar i någonär skytteföreningtar om
SOU 1989:44: 167 ff., l990/91:130 45 ff..s. prop. s.
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finns idag kan tillståndsmyndigheterna följa innehavar-attsom upp-
skäl inneha kvarstår, på det gjorts vissasättatt vapnetnas som av

beträffandeenheter b1.a. helautomatiska tillskrivaattvapen, genom
tillståndsinnehavarna förfrågan förmed huruvida skälenen om
innehavet kvarstår. Vid uteblivet kan det finnas anledning attsvar
företa kontroll tillståndshavaren. gällerDetsammanoggrannareen av

vapeninnehavare inte på förfrågan skjutvapensetten enom svarar om
tillverkningsnummer eller detmärkning möjligtgör attannan som
identifiera skjutvapnet.

sista grunden för återkallelse det finns någonDen är att annars
skälig anledning återkalla tillståndet. grund för återkallelseDennaatt

tillståndet torde användas sällan. Alla huvudsakliga skäl förmycketav
återkalla tillstånd de andra grunderna. Utredningeninomatt ett ryms

vapenlagsutredningendock skäl attanser av samma som angav- -
möjlighet återkalla tillstånd bör kvarstå.denna att ett

1 1 .6.2 Omhändertagande

Omhändertagande skjutvapen skall ske förutsättningarnaettav om
härför uppfyllda. betyder det fakultativa vidDetär att momentet,
prövningen omhändertagande skall ske, bort.ett tasav om

finns vapenförordningenDen bestämmelse i dag i attsom om
polisman får omhänderta skjutvapen innehavaren inteett om
medför tillståndsbeviset för i vapenlagen.in Detsammavapnet, tas
gäller den anslutande bestämmelsen jakttillsynsmänatt samtom
personal vid Kustbevakningen och Tullverket i dessa sammanhang

jämställasskall med polisman.

Utredningen omhändertagande skjut-bestämmelsenattanser om av
välklart utformad. materiellt hänseende denIär stämmervapen

med situationer önskar reglera. Någon utökningdeöverens avman
för omhändertagande skjutvapen alltså inte nödvändig.grunderna ärav

lagstiftningen bör skärpas så till vidaDäremot utredningen attmenar
liksom det fråga återkallelse vapentillstånddet när är ettatt om av-

deinte skall möjlighet omhänderta skjutvapen underatt ettvara en-
förutsättningarna, skyldighet detta. detgivna Närgöraattutan en

finnsgäller omhändertagande skjutvapen i sådant fall där detett enav
risk för det kan komma missbrukas detta särskilt viktigt. Detäratt att
fakultativa får omhändertas i vissa fallskjutvapenmomentet, att ett

skall omhändertas under debör alltså bytas skjutvapenut mot att ett
förutsättningar bestämmelsen ägnad främjaEn sådan är attsom anges.

samtidigt polisensenhetlig och konsekvent tillämpning upp-en som
omhändertagandebeträffande fall därmärksamhet torde skärpas de ett
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skjutvapen bör komma i fråga.ettav
En bestämmelse polisman får omhänderta skjutvapenatt ettom om

innehavaren inte medför tillståndsbeviset för finns i dag ivapnet
12 kap. 5 § vapenförordningen. Eftersom fråga tvångsmedelär ettom
bör bestämmelsen in i vapenlagen. gällerDetsamma den anslutandetas
bestämmelsen i nuvarande 12 kap. 6 § vapenförordningen attom
jakttillsynsmän har förordnats länsstyrelsen personal vidsamtsom av
Kustbevakningen och Tullverket vid tillämpningen den Omnämndaav
bestämmelsen likställs med polisman. Någon ändring i sak inte.avses

11.6.3 Erinran

Tillståndsmyndigheterna bör fortsättningsvis tillämpa för-även
farandet med meddela vapeninnehavare erinranatt en en om
särskilda bestämmelser i vapenlagen.

Utredningen finner inget invända tillståndsmyndigheten, föratt mot att
åstadkomma rättelse i visst fall, erinrar vapeninnehavareatt ett en om

någon vapenlagens bestämmelser. JustitieombudsmannenSomav
beslut,påpekat i vilket framgår Rikspolisstyrelsens allmännaett av

råd, det dock viktigt tillståndsmyndigheten utformar dennaär att
erinran på riktigt För sådan erinran skall kunnasätt.ett att en ge
vapeninnehavaren tillräcklig denvägledning måste konkret. Envara
allmänt hållen erinran vapeninnehavaren skall visa laglydnadattom
och omdöme exempelvis knappast meningsfull. Polismyndig-ärgott
heten måste vidare den utformar erinran ha klart för sig detnär atten

sig informellt förfarande inom för dess tillsynsupp-rör ettom ramen
gifter enligt vapenlagen. således fråganDet inte beslutär ettom som
kan överklagas, vilket klart bör framgå handlingden tillställsav som
vapeninnehavaren.

Utredningen har i stället för dagens förfarande medövervägt att, en
formlös erinran, föreslå lagreglerat förfarande med varning,ett en

körkortslagen.liknande bestämmelsen i En sådan reglering skulle
emellertid kräva varningarna kunde registreras i vapenhanterings-att

Arbetet med centralt vapenhanteringssystem pågårsystemet. ett nytt,
för närvarande och det ovisst det kommer finnasär att utrymmeom
för registrera varningar. Vidare finns det skäl formelltatt att tro att ett
förfarande med meddelande varning skulle medföra ökadav en

" J0:s beslut 29den februari 1996, dnr 666-1995 finns refererat i avsnitt 11.3.l.
2 I stället för körkortet eller körkortstillstândet återkallas körkortsinnehava-skallatt

meddelas varning i vissa fall, varningen särskilda skäl kanren om av ansesvarar en
tillräcklig åtgärd 22 § körkortslagen.
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arbetsbörda för handläggarna vapentillstånd föräven rätts-samtav
väsendet i de fall besluten överklagas. Sammanfattningsvis anser
utredningen inte sådant förslag, i dagsläget, bör läggas fram.att ett

Återkallelse11.6.4 vapenhandelstillståndav

Ett vapenhandelstillstånd skall återkallas förutsättningarnaom
härför uppfyllda. Det betyder det fakultativa vidär att momentet,
prövningen återkallelse skall ske, bort.tasav om

godkårmande föreståndareEtt för handelsrörelse fårsom
återkallas denne inte längre uppfyller de personliga kvalifi-om
kationerna.

Samma motivering anförts i fråga återkallelse innehavstill-som om av
stånd för enskilda gäller beträffande vapenhandlarna. Utredningen
föreslår därför det fakultativa vid prövning huruvidaatt momentet av

Återkallelseåterkallelse skall ske bort i dessa fall.äventas av
vapenhandlartillståndet skall således ske förutsättningarna härförnär

uppfyllda.är
Uppskattningsvis har omkring 550 handlartillstånd återkallats efter

lagändringen 1992, flertalet bristande yrkesmässighet. Enp.g.a. om-
fattande sanering branschen har således skett de åren,senasteav
vilken får betraktas mycket tillfredsställande. sammanhanget kanIsom

propositionendet dock påpekas uttalandet i några tiotalatt att
transaktioner år bör kunna tjäna lämplig riktlinje för kravetper som
på yrkesmässighet" inte bör föranleda antalet dettransaktioner bliratt
allenarådande kriteriet för bedömningen handels yrkesmässighet.av en
En väl dokumenterad seriös handeloch stabil med skjutvapen bör
kunna vid mindre antal transaktioner år,ävenaccepteras ett t.ex.per

verksamheten också innefattar reparation eller försäljningom vapenav
vapenrelaterad utrustning eller handeln exklusivaav om avser vapen

med begränsade avsättningsmöjligheter. Vidare bör nedgång ien
handeln under något år kunna accepteras.

Den bristande samordningen mellan vapenlagen och lagen om
krigsmateriel bör uppmärksammas. mindreDet lämpligtär att en
handlare, fått sitt handlartillstånd enligt vapenlagen återkallat, kansom
fortsätta driva handel med stöd sitt tillhandahållandetillstånd enligtav
lagen krigsmateriel. En sådan samordning mellan lagstiftningarnaom
kräver dock ytterligare utredning och ligger utanför vapenutredningens
uppdrag.

13 l990/9lzl30Prop. 39.s.

8 180498
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I dag finns det inte någon bestämmelse godkännandeatt ettom som
föreståndare för handelsrörelse kan återkallas. Detta enligtären
utredningens mening brist. En sådan bestämmelse bör itasen upp
vapenlagen, i kapitlet återkallelse tillstånd. Om godkännandeettom av
sålunda återkallas och rörelsen med detta saknar godkänd före-en
ståndare kan handelstillståndet återkallas på grund förutsätt-attav
ningarna för tillstånd inte längre finns.

I övrigt har utredningen intrycket bestämmelserna åter-attav om
kallelse fungerar väl. Rikspolisstyrelsens allmänna råd i fråga välär
utvecklade och exemplifierade. Vad saknas på området årsom en
bättre uppföljning rättspraxis, distribution denna in-samtav av
formation till de olika tillståndsenheterna.

11.6.5 Information till tillståndsenheterna

Information från läkare

Läkares anmälningsskyldighet utvidgas till gälla be-ävenatt
träffande patient inom öppenvården på grund psykisksom av
störning uppenbart olämpligär inneha skjutvapen.att

Allvarliga händelser, vid vilka människor har hotats, kommit till skada
eller dödats, har inte sällan berott psykisk labilitett.o.m. hos gär-
ningsmannen. efterhandI har ofta kunnat konstatera gärnings-attman

i allt högre grad visat på försämrad psykisk hälsa,malmen prov en
upprepade besök hos läkare inom öppenvården.t.ex. dagIgenom

gäller läkares anmälningsplikt enbart patienter intagna på sjuk-ärsom
värdsinrättning för värd psykisk störning. Patienter inom öppen-av
vården berörs inte, varför information rörande dessa inte når till-
ståndsmyndigheterna. Med hänsyn till den nuvarande politiska
inställningen, med psykiska störningar i möjligaatt störstapersoner
mån skall integreras i samhället och därför färre sådanaatt personer

tidigare intagna påän sjukhus för vårdär sina besvär, dettaär ettav
växande problem vapenutredningens perspektiv förebyggasett attur
brottsligt användande skjutvapen.av

För i möjlig mån undvika "vansinnesdåd"att av personer som
innehar skjutvapen utredningen det viktär störstaatt attanser av
tillståndsmyndigheterna, i väsentligt utsträckning vadstörre än ärsom
fallet i dag, får information vapeninnehavare befinner sig iom som
riskzonen, alltså visar sådan psykisk instabilitet detattpersoner som

olämpligt de inneharär skjutvapen. Utredningen föreslår därföratt att
den nuvarande anmälningsskyldigheten utvidgas till gälla ävenatt
patienter inom öppenvården. En läkare undersöker patientsom en som
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innehar eller kan inneha skjutvapen uppenbarligen inteantas men som
bör inneha sådant skall alltså liksom i dag gäller beträf-ett vapen, -
fande förhållandet till polismyndigheten iintagna patienter anmäla-

folkbokförd. inte meningenden patienten Det härvidär är attort
omfattande prövning huruvida patientenläkaren skall ärgöra en av

lämplig inneha skjutvapen eller inte. Föreligger det emellertid,ettatt
på grund den psykiska störningen, risk för missbrukarten avav av

anmäla förhållandet till till-skjutvapen bör detta föranleda läkaren att
ståndsmyndigheten. sedan tillståndsmyndighetens sakDet när-är att

saken. Vid tillämpningen bestämmelsen bör ledningutredamare av
gäller beträffande körkortshavare.kunna hämtas från den praxis som

gäller nämligen motsvarandeEnligt § körkortslagen17 an-a en
för fall läkare vid undersökningmälningsskyldighet det enen av

uppenbart olämplig innehakörkortsinnehavare finner denne att
körkort.

anmälningsskyldighet för läkare kaninvändning utvidgadEn mot en
inskränker den personliga integriteten.den i högre gradattvara

verksamhetden väljer sigUtredningen dock ägnaattattmenar som
till skada ellervilka lätt kan användasmed skjutvapen, rentatt av

samhället i möjlig mån sökerdöda människor, måste finna sig i att
invändning det kanförhindra missbruk En är attvapnen. annanav

läkarhjälpmänniskor egentligen skulle behövafinnas risk för att som
sitt vapentillstånd. Dennainte söker sådan rädsla då äventyraattav

överdrivas.risk bör dock inte

polismyndigheteroch mellanInformation inom

bör medföraförhållandenInformation att en personssomom
polismyndigheterna,finns många fall inomvapentillstånd ifrågasätts i

enhetligafinns inganår inte alltid tillståndsenheten. Detdenmen
Tjänsteföreskrifterskall förmedlas.för hur informationen överregler

myndighet för sig. Inominom varjerapporteringsrutinerna utarbetas
infonnationsflödetsärskilt mindre fungerarvissa myndigheter de- -

påtillgänglig informationbetydligt Mängdenbra, inom andra sämre.
handläggarnagrad på den tidolika enheterna beror i högde av

tidenheter finns det intevapentillstånd till förfogande. Vid mångahar
kontrolleraomhändertaganden ellerigenom alla attatt t.ex. upp-

skerolika myndigheterInformation mellangifterna i RAR-systemet.
misstänkt för brott imycket liten utsträckning. Atti är ettpersonen

till-oftast inte den aktuelladelges såledesdistrikt detänannat egna,
ståndsmyndigheten.

händelsealldeles ovanligexempel inte ärEtt tyvärren --
älgjakten,polisornråde underfrån västsvensktföljande, hämtad ett

hösten 1997.
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Ett jaktlag skickade hem jägare kraftigt berusad. Mannen i taxi,sattesen som var en
med sitt skjutvapen ett kulgevär, klass 1. Mannen så berusad hanattvar senare,
väg taxin, ramlade och somnadei buske. Taxichauffören visste inte vad hanut ur en
skulle sig till med och varför han larmade polisen. Mannensta vapnetmannen - -
lämplighet inneha vapentillstånd ifrågasattes händelsen. Vid kontroll iatt p.g.a. en
aktuella register visade det sig blivit omhändertagen enligt lagenatt mannen om
omhändertagande berusade LOB vid två tidigare tillfällen; i april 1996ochav personer
i juli 1997. Denna information hade dock inte nått tillståndsenheten.

Tjänsteföreskrifter rapporteringsrutinerna inom polisområdeettom
tidigare lokalt ochupprättas, inte föremål förnämnts, ärsom

lagstiftning. Frågan fastare dessa föreskrifter handhasatt styraom upp
och bör fortsättningsvis handhas Rikspolisstyrelsen.även Attav- -

gå in på tjänsteföreskrifterna ligger således utanförnärmare vapenut-
redningens omrâde. Utredningen vill dock peka på vikten fråganattav

rapporteringsrutinerna behandlas med allvar eftersom dessa ärom av
väsentlig betydelse det gäller förhindra missbruk skjutvapen.när att av
Frågan hur rapporteringen bäst skall ske särskilt aktuell inomärom
de storlän bildats. Större enheter kan innebära risk förnya som en
försämrad kontroll minstinte handläggarna vapentillståndsom av-
på myndigheterna blir allt färre. därDet särskilt viktigt medär

tjänsteföreskrifter i Vidare bör fråganämnet.noggranna om en sam-
ordning mellan de olika polismyndigheterna, för information inomatt

polisomrâde nåskall uppmärksammas.ett ett annat,
I diskussionen kring det centrala vapenhanteringssystemnya som

håller på arbetas fram, fråganhar samkörning mellan vapentill-att om
ståndsregistret och belastningsregistret tagits En sådan samkör-upp.
ning skulle troligen lösa flestade problemen i fråga bristandeom
information inom och mellan de olika polismyndigheterna. Denna
fråga kräver emellertid överväganden demnärmare än ut-som
redningen har kunnat in på.

Information från andra myndigheter

De väsentliga källorna till information omständigheter börsomom
medföra ifrågasättande polismyndig-vapentillstånd ärett av en persons
heterna själva, registrering ochOmhändertagna brottsmiss-genom av
tänkta läkare kommer i kontakt med medsamtpersoner, som personer
psykiska störningar. har under utredningens gång framförtsDet
förslag myndigheter borde åläggas anmälnings-andraävenattom en
plikt i fråga kan olämpliga inneha skjut-attom personer som vara

Socialtjänsten har exempel sådan instans.angettsvapen. som en
förhållandenMed den utökade skyldigheten för läkare anmälaatt

inneha skjut-rörande vapeninnehavare kan olämpliga attsom anses
dock tillståndsenheternas möjlighetutredningen att attvapen, anser
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tillfredsställande åläggaerhålla information tillgodoses på Attsätt.ett
långt.exempelvis sociala myndigheter sådan plikt gå förattvoreen

läkare,väsentligt motiverat ålägga undersökandeDet är att enmer
sådan anmäl-har vidare kunskaper psykiska störningar, ensom om

ningsskyldighet.

Vapenhandlare

få information hurklart överlägsna metodenDen att vapen-om en
genomföra regelbundna kontroller verksamheten.handel sköts är att av
utredningen genomfört hos landets registerenheterden enkätAv som

ofta underlåteremellertid myndigheterna alltförframgår attatt
kontroller-kontrollerna. årligen genomföragenomföra de stadgade Att

skyldighet för tillståndsmyn-vapenhandlarnas verksamhet är enna av
villframgår vapenförordningen. Utredningendigheterna som av

kontrollsynpunktskyldighet åtföljs. Urinskärpa vikten denna ärattav
så alltiddet allvarligt inte sker.att
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Knivförbudslagen12

12.1 Gällande rätt

och andraförbud beträffande knivarEnligt lagen 1988:254 om
knivardet förbjudet innehafarliga föremål knivförbudslagen är att

däreller inom skolområdeföremål allmän platsoch andra farliga
dockbedrivs. Förbudet gällergymnasieundervisninggrundskole- eller

utrustning förföreskrifter ingår iföremålet enligt särskildainte om
med hänsyneller innehaveteller visst uppdragviss tjänst annarsom

omständigheterbehov och övrigatill föremålets innehavarens ärart,
befogat.

innehafår under inga förhållandenunder 21 årPersoner ärsom
straffbart överlåtaeller springknivar. Detspringstiletter är att

spring-gatustridsvapeneller andra s.k.knogjärn, kaststjärnor samt
förbjudetår och ocksåunder 21och springknivar tillstiletter personer

saluhålla sådana.överhuvudtagetatt
ireglernaoaktsamhet bryteruppsåtligen ellerDen motsom av

fängelse i högstellerstraffas med böterknivförbudslagen sex
tillringa fall döms intemånader. I ansvar.

saluhållitsöverlåtits ellerinnehafts,föremålKnivar och andra som
inteförverkade, detskall förklaras ärbestämmelsernai strid mot om

oskäligt.uppenbart

Föremålen12. 1

Knivar m.m.

eller skärvapenandra stick-knivar,enligt lagtextenFörbudet avser
liv elleranvändas brottavseddaföremåloch andra är motatt somsom

föremål kansådanaomfattar i princip utgörahälsa. Förbudet som
ochbrottsbalken olaga hotkap. § ävenenligt 4 5 avsessomvapen

tillpropositionernabrottsbalken. Iförverkanderegeln i 36 kap. 3 § 2.i
medexempel vadknivförbudslagen finns det upp-som avses

räkningenl.

1989/90:l29.1987/88:98 ochProp. prop.
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S.k. gatustridsvapen

Även s.k. gatustridsvapen faller naturligtvis under innehavsförbudet
på allmän plats Sådana föremål får vidare inte överlåtas tillm.m.

under 21 år eller saluhållas.personer
I propositionen till knivförbudslagen utmärkande för s.k.attangavs

gatustridsvapen deras enda funktion iär princip de kanatt är att
användas Vidare "De föremål förbudetsom vapen. angavs: som
omfattar har i lagtexten definierats knogjärn, batonger, kaststjär-som

och andra sådana föremål särskilt ägnade användasärnor attsom som
vid brott liv eller hälsa. Förutom de i lagtexten angivnamotvapen

exemplen omfattar förbudet olika former gatustridsvapenav som
karatepinnar, rivhandskar, skarpslipade mejslar, blydag-strypsnaror,

s.k. precisionsslangbågar, morgonstjärnor, kedjor hargar, som
försetts med handtag ölburkar har fyllts med Tillsamt cement.som
den förbjudna kretsen hör emellertid föremål kan användasäven som
till ändåän sin konstruktion särskiltannat ärvapen men som genom
ägnade användas vid brott liv eller hälsa. Somatt motsom vapen
exempel på denna kategori kan metallbälten, konstrue-nämnas tunga
rade för förutom bälte kunna användas slagvapen.att som som- -

Utanför tillärnpningsområdet för denna paragraf faller däremot i
princip knivar och andra stick- eller skärvapen. Detsamma gäller
verktyg och andra bruksföremål, inte särskilt har konstrueratssom
eller modifierats för användas Begränsningen markerasatt som vapen.
lagtekniskt kravet på förbjudnade föremålen skallattgenom vara
"sådana" knogjärn, batonger och kaststjärnor "särskilt"samtsom
ägnade användas vid brott liv eller hälsa. Detatt ärmotsom vapen
alltså föremål våldsanvändning.typiskt avsedda förärsettsom

I propositionen till ändringen i knivförbudslagen 1990 angavs
vidare: Avgörande för vad skall hänföras till den förbjudnasom
kretsen föremålet sin konstruktionär särskiltatt är ägnat attgenom
användas vid brott liv eller hälsa. skallDet alltsåmotsom vapen vara
fråga föremål typiskt avsedda för våldsanvändning ochärsettom som

således inte har något naturligt legitimt användningsom-annatsom
råde.

Det kan batonger inte med i uppräkningen i lagtextenärnoteras att
efter ändringen år 1990.

2 Prop. 1987/88:98 17.s.
3 Prop. 1989/90:l29 s.15.
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12.1.2 Allmän plats

knivförbudslagen har innebördallmän plats iBegreppet somsamma
sålunda plats, inom-i brottsbalken. Med allmän platsdet har avses

frekventeras allmänheten.utomhus, upplåten för ellereller är avsom
tidertillträde till platsen endast under vissaOm allmänheten har är

exempel kantider inte Somplatsen allmän under dessa men annars.
delarför allmänheten tillgängligaparker,nämnas vägar, torg,gator,

trañkområden, väntsalar, buss-, spårvagns-flygplatser och andraav
allmännatåg, båtar, bussar och andratunnelbanestationeroch samt

Även affärslokaler,hotell,kommunikationsmedel. restauranger,
kyrkogår-bad- och campingplatser,biografer, idrottsområden,teatrar,

tidi mån och under denallmänna platser, allt dendar o.dyl. utgör
enskildaUndantagna delsallmänheten har tillträde till dem. är

mark dittillträde, dels skog ochområden dit allmänheten inte har
brukarnågon allmänhet intevisserligen tillträdeallmänheten äger men

finnas.

innehavsförbudetfrån12.1.3 Undantag

särskilda före-föremål enligtbeträffande sådanaUndantaget som
på exempelvisuppdrag siktetjänst eller visstskrifter ingår i viss tar

befogenhetreglementsenligbärs med stödbatonger t.ex.avav ensom
ordningsvakter.väktare ellerpoliser,

medgäller innehavundantaget,Beträffande det andra somsom
omständig-och övrigabehovföremålets innehavarenshänsyn till art,

sambanddepartementschefen iuttaladebefogat,heter är att anse som
"Utfommingenomarbetades år 1990:undantagsbestämmelsenmed att

tillförbud knivarrealiteten totaltinnebär iundantagen motett somav
springstilet-användningsområde,har något legitimtsin inte t.ex.typ

förinnehavomfatta alla formerocksåFörbudet kommer attter. av
bärsknivarskäl, exempelvisfinns något godtagbartvilka det inte som

innehavsådantförbudet faller däremotsjälvförsvarssyfte. Utanföri ett
Vägledan-samhället.rimligt och naturligt iframstårkniv somsomav

det fråganormalt kunnaför tillämpningen bör ärde ettomvara om
våldsanvändningökar risken förknivinnehav typisktsådant settsom

polisenprinciper böröverensstämmelse med allmännasamhället.i I
Över knivför-huvud böravstå från ingripa.falli tveksamma tagetatt

med fogdet inteförnuft och generositet, såmedbudet tillämpas att
specialmoti-sfärenpersonliga Iingrepp i denkan uppfattas ettsom

hänförahandi första"Behovetveringen anfördes vidare: är avsett att
arbetehär betydelsefriluftsliv. saknartill arbete eller Detsig ettom

liknandeochknivarInnehavyrkesmässigt eller privat.utförs av
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föremål måste också i utsträckning befogat i samband medstor anses
jakt, fiske, idrott och camping. Det bör tillräckligtt.ex sport, attvara

det framstår naturligt bär med sig föremålet medattsom personen
hänsyn till något arbete eller friluftsliv han har varit ellerär,som
kommer bli engagerad Som exempel kan hantverkarenämnasatt en

under hel arbetsdag bär med sig knivar och andra arbets-som en
redskap han kommer behövas i arbetet. måsteDet dockvet attsom
krävas kniven eller redskapet till sin behövs för det arbete elleratt typ
det friluftsliv aktuellt i det särskilda fallet. Som ytterligareärsom
exempel kan hår kniv används inom skolområde,nämnas att en som

vid slöjdundervisning, också avsedd undantagen frånärt.ex. att vara
förbudet. Föremål inte har något praktiskt användningsområde isom
sammanhanget skall naturligtvis inte undantas. Undantaget generellttar
sikte på sådana innehav knivar och andra farliga föremålav som
framstår legitima och naturliga utifrån allmän samhälleligsom en mera
bedömningsgrund. Vid den bedömningen naturligtvis allmäntär sett
föremålets betydelse liksom det sammanhang i vilketart storav
föremålet innehas. I de flesta fall måste exempelvis innehav av en
mindre fickkniv, pennkniv, godtas. Endast det finns speciellatyp om
omständigheter det finns påtaglig risk förgör att attsom en mera
kniven kommer användas innehav sådana knivaräratt som vapen av
avsedda omfattas förbudet. Också mindre slidkniv,att t.ex.av en en
s.k. morakniv, bör kunna godtas i många sammanhang. gällerDetta
dock inte vid exempelvis nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd
med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där
många människor träffas eller uppehåller sig. Beträffande springsti-
letter, springknivar och gatustridsvapen läget naturligtvis heltär ett

Innehav sådana föremål allmän plats bör knappast kunnaannat. av
godtas. praktiken gällerI således totalförbud innehaett mot att

skolområden.föremål detta slag på allmän plats och inomav

12.2 faktiskaNuvarande förhållanden

Utredningen behandlade knivförbudslagen ingående i sitt förra be-mer
tänkande Förbud allmän plats SOU 1996:50.mot vapen m.m.,
Utredningen förslog därvid förbudet innehav farliga föremålatt mot av
på allmän plats och inom skolområde skulle omfatta skjutvapenäven
och sådana föremål enligt vapenlagen jämställs med skjutvapensom

sådana föremål särskilt ägnade användas vid hotärsamt attsom om
brott liv eller hälsa dvs. och liknande. Vidaremot vapenattrapper att
innehavsförbudet skulle gälla fordoni på allmän platsäven samt att en

4 Prop. 1989/902129 12 och 21.s.
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straffskala för skulle införas, med straffmaximum påbrottgrovt
fängelse högst Betänkandet påi år. har varit remiss. Deett ute-
förslag bereds för närvarande inomutredningen lämnadesom
Justitiedepartementet.

Utredningen konstaterade vidare i betänkandet dels knivför-att
budslagen borde arbetas in i vapenlagen, dels starka skäl talade föratt

Ävens.k. gatustridsvapen generellt borde förbjudas. dessaatt
konstateranden kommenterades flera remissinstanser. Majoritetenav

fördem uttalade någon mening i frågan har därvid uttryckgettav som
uppfattning beträffande förbud innehavde delar utredningens motatt

gatustridsvapen.av
gatustridsvapen kan det tullen år 1997När det gäller nämnas att

springstiletter och springknivar,beslagtog bl.a. 166 ijärilsknivar, 155
hälften försedda kniv.kaststjärnor och knogjärn, med50 24 varav

Överväganden12.3 och förslag

Knivförbudslagen arbetas in i vapenlagen.
gatustridsvapen föreslås inte.Något totalförbud s.k.mot

gatustridsvapenTotalförbud s.k.12.3.1 mot

förbudpå införa generellt förbud, dvs.Tanken över-ett mot attatt ett
diskuterats i mångainneha vissa farliga föremål, harhuvudtaget sam-

1959 årssamband med införandetFrågan väcktes redan imanhang. av
tillfällen.har sedan dess varit vid antalstilettförordning och ettuppe
remissin-förordade fleraknivförbudslagens införande år 1988Inför

hadedepartementschefen uttalade hontotalförbud och attstanser ett
existensberättigande,någotsvårt s.k. gatustridsvapen hadeatt attse

allmänförslaget förbjuda dem påvarför hon uppfattadenärmast att
årsgenerellt förbud. 1987plats förstaett steg mot ett merasom

ikraftträdan-knivförbudslagen eftervapenutredning, utvärderadesom
dockUtredningen ansågfrågan i sitt slutbetänkande.det, atttog upp

omnämndesalla konsekvenser bl.a.det svårt överblickaattvar
föremål,användningsområden för vissa farligaspeciella t.ex.som

bete ochsportfiskare för skjutaslangbågar vilket användes utattav
inställning deladestotalförbud skulle föra alltför långt. Dennaatt ett

förbudslagstiftning inte bördepartementschefen menade attsom enav
Departementschefen noteradelängre vad klart motiverat.ärän som

bra ochförbudet tycktes ha fungeratdärvid det dåvarande att ettatt
Justitieutskottetåterhållsamhet.förespråkatflertal remissinstanser

förmycket taladebehandling propositionenuttalade vid sin attattav



Knivförbudslagen 1998:00SOU

generellt förbud innehav stiletter och gatustridsvapenett mot av
allvarligt borde detta bordeövervägas, ske i anslutning till denattmen

förutskickats.utvärdering lagen departementschefenav som
Först bör det påpekas gatustridsvapen" juridiskttermen äratt sett

mycket oklar. Emellertid begreppet ofta och utredningenär haranvänt
inte kunnat finna adekvat beteckning. Begreppet användsen mer
därför fortsättningsvis samlingsnamn för föremåläven deettsom som

I nuvarande knivförbudslagen föremålen "knogjärn,avses. anges som
kaststjärnor eller andra sådana föremål särskilt ägnadeär attsom
användas vid brott liv eller hälsa". förarbetenaImotsom vapen
förekommer omfattande exemplifiering, återgetts inärmareen som
avsnitt 12.1.1. detta går det visserligenAv relativt lätt sluta tillsigatt
vad typiskt gatustridsvapen. Med hänsyn till denutgör ettsom
karaktär föremål uppkommer det ändock svåraav som avses av-
gränsningsfrågor i denna del.

Utredningen har ingående möjligheten införa allmäntövervägt att ett
förbud gatustridsvapen. Varje försök i den riktningen harmot
emellertid strandat på det svåra, för inte omöjliga, isägaatt att
tillskapa definition tillräckligt skarpt det förbjudnaavgränsaren som
området. När det gäller det nuvarande förbudet innehav på allmänmot
plats bidrar begreppet gatustridsvapen i sig självt, förenat med den
miljö förbudet till i klargöra vadatt stort settsom avser, som menas.
Annorstädes blir det problematiskt bestämma vadgenast attmer som
skulle omfattas förbudet. själva verket måsteI i så fallav man nog
hitta på någon samlande benämning förbjudnade föremålen,annan
eftersom intede skulle få innehas på någon oberoendeplats, detav om
förekommer någon "gata" i närheten eller och det i övrigtav om
skulle finnas något praktiskt användningsområde. Såvitt utredningen
kan förstå skulle möjligaden enda lösningen räkna vilkaattvara upp
föremål förbjudna, varvid det skulle krävas ingåendeärsom en
legaldeñnition varje särskilt föremål, så inte bara ändradattav en
benämning kan till föremåletleda undantas från förbudet.att

bakgrundMot det anförda avstår utredningen från framläggaattav
något förslag till generellt förbud gatustridsvapen, hur önskvärtett mot

sådant måänett vara.

5 Prop. 1987/88:98 11, SOU 1989:44 262, 1989/902129 15 och bet,s. s. prop. s.
l989/90:JuU35 ff.lls.
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vapenlageninarbetning iEnl2.3.2

traditionelltår och harmångafunnits ibestämmelser harVapenlagens
ammunition.såsomföremål,hörandedärtillochskjutvapenavsett

särskilt knivar,riktade sig1988 ochtillkomKnivförbudslagen mot
användasföremål ägnadeoch andrastick- och skärvapen attandra som

bestämmelsesärskildhälsa. Iellerlivvid brott mot envapen
gatustridsvapen.s.k.ocksåomnämndes

föremålfarligainnehavsförbudetföreslagitharUtredningen motatt
föremålsådanaochskjutvapenbl.a.gällatillskall utvidgas ävenatt

förtalarMycketmed skjutvapen.jämställs attvapenlagenisom
och medIgenomföras.del kommeri dennaförslagutredningens att

bestämmelserdeblandförs insålundaskjutvapen somatt m.m.
ochknivförbudslagenmellansuddasknivförbudslagen gränsentar upp

vapenlagen ut.
uppdelninganföraskaninvändning motEn avensomannan

allaberörvapenlagen inteiologiskadetbestämmelserna är att vapen,
börföremål. Antingenhörandedärtillochskjutvapenendast manutan

kalla"skjutvapenlagen"förvapenlagennuvarande samtkallasåledes
"knivförbudsla-passandeför något änbestämmelsernade andra mer

lagarna.arbetabörellergen" sammanman
knivför-inarbetakonsekventdetUtredningen är attmestattmenar

bestämmelserså allavapenlagen,ibestämmelserbudslagens att som
ställe.ochsamladeblir ettrör sammavapen





239SOU 1998:44

Påföljd vid13 brott m.m.

13.1 Gällande rätt

13. 1 1 Vapenbrott
.

Brott normalgradenav

ha till detuppsåtligen innehar skjutvapenDen rättutan attettsom
till någon inte hareller lånar skjutvapeneller överlåter rättut ett som

årtill fängelse i högstför vapenbrottinneha döms ettatt vapnet
stycket vapenlagen.§ första9 kap. 1

två årår tilländrades från fängelse i högstStraffskalan ett genom
1993infördes årsamband med brott1971.lagändring I att grovten
följdnormalgraden,straffmaximum för brottändrades som enav

år.till fängelse i högsthärav, ett
för olagaregelmässigtbestämmelsenbrott enligtTidigare kallades

ändrades nomenklaturenvapenlagoch med 1996 årsvapeninnehav". I
"vapenbrott".tillför sådant brott

Grovt brott

vapenlagen,stycket är§ förstai 9 kap. 1 grovtbrott,Om nämnssom
och högstmånaderfängelse i lägsttillvapenbrottfördöms grovt sex

stycket VL.andra§år 9 kap. 1fyra
1993.juliinfördes den 1brottstraffskalan förnuvarandeDen grovt

lagändringentillförarbetenaI angavs:
illegalaförekomstenmellansambandotvivelaktigtfinns"Det avett

vidskjutvapenAnvändningenvåldsbrottslighet.och avvapen
omvittnatDet15-20 åren. ärdeunderhar ökatvåldsbrott senaste

alltrån upplevsväpnadeförrisken etthandelnfrån inte minst somatt
arbetsgrupppersonalen. Enförproblempressandeochstörre mer

BRÅ-PMockså irådet harBrottsförebyggande rapportinom en
vapenstöldersåvälredovisatbankochbutik,Våld i att1992:3 post

ökatharmed skjutvapenrånochökarinsmuggling attvapenavsom

1993:208.SFS1992/93:l41,1971:236 ochSFS1971:109,Prop. prop.
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starkt. Det ofta fråga livsfarligaär gärningsmännen harom vapen som
manipulerat på eller sätt.ett annat

Senare tids uppmärksammade vapenstölder inger Jagstor oro. ser
särskild risk i extremistiska politiska beväpnar sig,att inteen grupper

bara de enskilda medlemmarna beväpnar sigatt ocksåutan att
organisationerna sådana skaffar sig tillgång till mängdstorsom en
farliga Utvecklingen också internationellt med politiskavapen.

Ävengrupperingar inger också allvarliga farhågor. motiven bakomom
anskaffandet tillstånd inte sällan på goda grunder kanutanav vapen
misstänkas framtideni begå andra mycket allvarliga brottatt medvara

högre straffvärdeän det ofta svårtär styrka brottslig viljaatt en
avseende specifikt sådant brott, rån, krävsett fört.ex. attsom
straffrättsligt för förberedelse skall kunna krävas Här liggeransvar ut.

intresse detett sträng olaga vapeninnehavetattav genom en syn
kunna stävja denna gärningar. Ett kraftfullt ingripandetyp motav
olovliga innehav bör kunna minska förekomsten illegalaav vapen av

och därigenom medverka till kampen den allvarligavapen mot
våldsbrottsligheten.

Jag föreslår därför straffrnaximum för brott vapenlagen höjsatt mot
till fyra års fängelse.

En höjning maximum gradindelning brottet skulleutanav en av
dock leda till straffskalan blev alltför vid för kunna tillatt att vara
avsedd ledning för rättstillämpningen. Jag föreslår därför att en
särskild skala för brott skall införas. Skalan bör utformas pågrovt

jag föreslagitsätt beträffande flera andra brott i dettasamma som
lagstiftningsärende. Som brott bör särskilt bedömas brott undergrovt
former medför kan befaras komma till brottsligattsom vapnen
användning, exempelvis innehav livsfarliga saknarav vapen som
lagligt användningsområde och innehav mängdstörre Vidav en vapen.
fastställandet straffvärdet hos olaga vapeninnehav huvudär överettav

mängden betydelse. Att olovligentaget samla på sigstorav vapen av
mängd särskilt farlig främststor militär karaktär,typen vapen av av

vilka rimligen aldrig kan förvaras från spridningssynpunktett
betryggande i sigsätt, fara förutgör kretsstörrestoren en av

och måste ha högt straffvärde.ettpersoner anses
sänkningen maximum för normalgraden endast ledutgör iettav

strävandet i förekommande fall minska överlappningen mellanatt
straffskaloma för olika grader brott och skall givetvis inteav samma
tolkas mildras.på gärningstypen börattsom synen

2 Prop. 1992/931141 51 ff., SFS 1993:208.s.
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Ringa brott

harvapenlagen,stycketförsta§i 9 kap. lgärning,Om nämnssom
ellertill böterdömsringa,brottetoaktsamhet eller ärbegåtts omav

stycket VL.tredjekap. §månader 9 lhögstfängelse i sex
årstill 1973förarbetenainämndesbrottpå ringaexempelSom

ellerdelöverlåtelseellerupplåtelseinnehav,olagavapenlag av
till-och för sigi ärellertilltillbehör ettett vapen somvapen av

svårreparabeltnågoteller harskickobrukbartiståndspliktigt årmen
förrnildrandenågon klartföreliggaalltiddetmåsteövrigtfel. I

uppsåtligt olagabedömaskall kunnaföromständighet ettatt man
iammunitionfinnsvilket dettillbrukbartinnehav ett vapenm.m. av

oaktsamhetsbegreppetfrågaIringa brott.marknaden ett omsom
kunna krävasbordeundersökningspliktgradvissframhölls att aven

lånexempelvistilllämnarden över somett annan,envapensomav
vägledningytterligareSomellerreparationför Översyn.eller

förstraffbarhetenfrågautbildats ipraxistill denhänvisades omsom
hafordonkörkortspliktigtföra attlåter utanden ettannansom

fordonetföratillståndharförarenkontrollerat attom

vapenlagenAndra brott13.1.2 mot

i högstfängelseellertill böterdöms,vapenlagenkap. 2 §Enligt 9 sex
oaktsamhetelleruppsåtligenmånader, den avsom

detanvändaskjutvapeninnehamissbrukar atta rätten ettatt genom
till,berättigadeller honhandet ärändamålför något änannat som

3 §förvaring i 5 kap.vidanvändningbestämmelsenb bryter mot om
föreskrifter§ ellerkap. 4i 5stycket eller motandra transportom

stödmedmeddelatsförvaringi frågavillkoreller vapen somavom
lag,dennaav

fråga§§ ikap. 1-3förvaring i 5bestämmelsernabryterc mot om
skyttesamrnanslut-innehasammunitionellerskjutvapen avsomom
bevakningsföretagauktoriseradeellerförhuvudmänningar, museer

vapenhandlare,innehasskjutvapenfrågaeller i avsomom
beslutföljereller intetill detha ettammunition rättinnehard utan att

inlösen,ammunition förlånma överatt
innehaharintenågon råtttillammunition attöverlåtere som

ammunitionen,
tillstånd, ellermed skjutvapenhandelf driver utan

kap.l1med stödmeddelatsharföreskrifterbryterg avmot som
tillammunitionelleröverföra ettolovligen§1 att vapengenome

3 147-148.1973:166Prop. s.
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land.annat
Ansvar för otillåtet innehav ammunition skall inte dömas iav ut

ringa fall.
Enligt 9 kap. 3 § vapenlagen döms, till böter, den uppsåtligensom

eller oaktsamhet bryter föreskrifter har meddelatsmot medav som
stöd 11 kap. 1 §f underlåta på föreskrivetattav att sättgenom
anmäla utförsel eller utlåning skjutvapen, eller underlåter inomattav

månad föreskrivet anmäla tillsätt polismyndighetenen att ett vapen
lämnats till skrotning.

Särskilt brott förvaringsbestämmelsernamotom

Som kan dennämnts använder skjutvapen han harnyss ettsom som
för förvaring dömas för brott vapenlagen, han intemotannan om
själv har tillstånd inneha skjutvapen Vidareatt kan dentyp.av samma

inte vidtar betryggande åtgärder i samband med skjutvapensom att
skickas eller yrkesmässigt eller den brytertransporteras motsom en
särskilt meddelad förvaringsföreskrift dömas för brott vapenlagen.mot
Detsamma gäller slutligen för den bryter förvaringsbestäm-motsom
melserna i fråga skjutvapen eller ammunition innehasom som av
skyttesammanslutningar, huvudmän för eller auktoriserademuseer
bevakningsföretag eller i fråga skjutvapen innehasom som av
vapenhandlare kap.9 2 § b och VL. Denna uppräkning ärc
uttömmande. De allmänna förvaringsbestämmelserna alltså inteär
straffsanktionerade såvitt enskildaavser personer.

13.1.3 Brott knivförbudslagenmot

Påföljden för brott lagen 1988:254 förbud beträffande knivarmot om
och andra farliga föremål böter eller fängelseär i högst månader.sex

1995 års vapenutredning har i sitt förra betänkande, Förbud mot
på allmän plats föreslagit särskild straffskala förvapen attm.m. en
brott skall införas, varvid fängelse i högstgrovt år skall kunnaett

utdömas.

4 SOU 1996:50 71 ff.s.
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Förverkande13. 1 .4

ammunitionochskjutvapenFörverkande av

nuvarandeibrottföremål förvaritharEtt som avsessomvapen
inteförverkat, detskall förklarasvapenlagen§eller 29 kap. l § oma

varitharammunitiongälleroskäligt. Detsammauppenbartär som
förställeteller 2 § I§ di 2 vapnetbrottföremål för e.avsessom

Omförverkat.förklarasdess värdekanammunitionen etteller vapen
förklarashör tillammunitionfårförverkat vapnetförklaras även som

kap. 5 VL.förverkad 9
personal vidlänsstyrelsenförordnatsJakttillsynsmän samtsom av

tjänstemänförordnadesärskiltellerTullverketochKustbevakningen
sådanpolismänbefogenhethar att talänsstyrelsenvid somsamma
enligtförverkadkanskäligeni beslagegendom antas varasom

VL.6 §9 kap.vapenlagen

knivförbudslagenföremål enligtfarligaFörverkande av

stridöverlåtits isaluhållits eller motinnehafts,Knivar m.m. som
ochknivarbeträffandeförbud1988:254i lagenbestämmelserna om

förverkadeförklaraslag§enligt 5föremål skallfarligaandra samma
oskäligt.uppenbartdet inte ärom

betänkandetibestämmelserna närmarebehandladeUtredningen
m.m.platspå allmänFörbud mot vapen

vapenförordningenBrott13. 1.5 mot

dömsTill böter
driverrörande denbestämmelservissabryterden sommotsom-

reparation,för översynskjutvapendenvapenhandel eller emottarsom
skrotning,eller

fåtthaskjutvapenupplåtereller attöverlåter utanden ensom-
tillståndsbeviset,duplett av

ellerförföreståndareochsammanslutningstyrelse förden museum-
sammanslutningenkontroll överintebevakningsföretag utövarsom

skjutvapeninnehavbevakningsföretagetsellerrespektive museets av
ellerriktigtde förvarasoch över att

Rikspolisstyrelsenanmälan tillunderlåter göraden omattsom-
eller harpunvapen.fjäder-luft-,kolsyre-tillverkningellerinförsel av

5 ff.1996:50 77SOU s.
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Till penningböter döms
den bryter vissa föreskrifter rörandemot bevis tillståndsom tillom-

innehav skjutvapen och ammunition,av
den har vård dödsbo eller konkursbo och underlåtersom om att-

skriftliggöra anmälan härom till polismyndigheten inomen tre
månader från dödsfallet eller beslutet egendornsavträdet,om

inte medför tillståndsbevis eller motsvarande eller införseltillstånd-
medförs°,när ellervapnet

den lånar skjutvapen följaut vad föreskrivitssom utan att som-
härom 14 kap. 1 § vapenförordningen.

13.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Vapenbrott

Enligt direktiven skall utredningen gör utvärdering denen av
skärpning straffet för olaga vapeninnehav och olovlig överlåtelseav

skjutvapen, trädde i kraft den juli1 1993.av Därvid skullesom
övervägas det finns anledning genomföra ytterligare straffskärp-attom
ningar.

Utredningen har till grund för utvärderingen dels tagit del denav
samling hovrättsdomar angående olaga vapeninnehav tagitsav insom
i Rättsfall för Hovrätterna RH 1996 437 ff, dels undersökt praxiss.
under de två åren vid Helsingborgs och Umeåsenaste tingsrätter, vid

avdelning vardera Stockholms och Göteborgs tingsrätteren av samt
vid Hovrätten för Västra Sverige.

De 15 hovrättsdomar redovisats i RH först och främst vidsom ger
handen olaga innehav skjutvapenatt regelmässigt utgöraav ettanses
brott sådan normalstraffet skall fängelse.art att Beträffandeav vara
straffnivån hovrättsdomarna inte någon klar bild vilka be-ger av

Ådömningar domstolarna för olika situationer.gör sidan före-ena
kommer två domar angående avsågade hagelgevär, där innehaven inte
ansågs utgöra brott där särskildagrovt omständigheter ansågsmen
minska straffvärdet. I dom avseende innehav avsågaten ettav
hagelgevär, pistol och 28 skarpa skott ansågs dock det olagaen
vapeninnehavet och medförde fängelse åttagrovt månader.som
Å andra sidan finns redovisad dom, där innehavet ett korten avsett

6 Den har med medföra skjutvapenertappatssom att kunna visautan att uppföreskriven handling dock friär från han inom vecka därefter hosansvar, om en
polismyndighet styrker vidhan tiden för förseelsenatt hade inneharätt ochatt vapnet
omständigheterna vid handen förseelsen haft sin igrund tillfälligtatt förbiseendeger
14 kap. 2 § vapenförordningen.
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ochammunition"medpistol, ansettssannolikthandeldvapen, en
särskilt farligtinnehaveteftersombrott, ettavsett vapenutgöra grovt

tillammunitionskarpjämte vapnet.
deavsågtidunderdomenuppmärksammadeDen senaremest

gård iAngelsHellsrazziaviduppdagades motvapenbrott ensom
HelsingborgsvidåtaladesTio1996.septemberiHasslarp personer

revolvrartvåpistoler,fyrainnehavolagaförtingsrätt gemensamt av
ocksåtvå demladdade,samtligahagelgeväravsågatoch avett vapen

ochpistolskarpladdadvarsinutanförinnehavför enrestaurang aven
Samtligahagelgevär.avsågatytterligareinnehavfördem ettavav

demfängelsestraff, tvådömdes7 tillvapenbrottförtilltalade grovt av
Hovrättenmånader. överiochhalvt årochsju itvå år,i ettett en sex

påföljdfastställde i frågadomsluttingsrättensBlekingeochSkåne om
sänkt frånstraffetficktilltalade,debeträffande somutom en av
innehållerdomskälår. Hovrättenshalvtochär tilltvåfängelse ett ett

förfrågananalys gemensamtintressant grupp avenansvaromaven
isom olikaförvarade iinnehav är utrymmenför envapenavpersoner

dettaidärhändock lämnasfåranalysanläggning. Denna samman-
förredogörelseefterhovrätten,uttaladepåföljdsfråganIhang. en

frågaföljande: Detbl.a. ärproposition,ovannämndainnehållet i om
ochskarpladdadeflertal,innehavorganiseratför ettett avansvar

innehavetRedanammunition ettjämteskjutklara avavm.m.vapen
straffvärdeharhagelgeväret,avsågade motsvarardet ett somvapnen,

detriktning talarskärpandevapenbrott. Iförstraffminimum grovt
varitRisken haråtkomliga.lättförvaratsförhållandet att vapnen

användning.brottsligtillskulle kommaöverhängande att vapnen
prövningstillstånd.meddelade intedomstolenHögsta-

värdeocksådom° kantingsrättHelsingborgsfrånEn vara avannan
mc-organisa-tillanknytningmedTvåredovisa.närmareatt personer

vapeninne-olagaochhäleriföråtaladesBandidos grovttionen grovt
niohagelgeväravsågatkulsprutepistol, samtavseendehav, etten

de bl.a.åtaladesVidarekulsprutepistol,tillpiporoch femslutstycken
med åttapistolavseendevapeninnehav, patroner,olagaför grovt en

frågahäleri iförljuddämpareoch grovtrevolver ensamt omenen
bestämdeochåtalenbiföllTingsrättensprängmedel.militäramängd
månader.årtvårespektiveäri fyrafängelsetillpåföljden sex

fann kundeintehäleribrottenBlekingeochSkåne attHovrätten över
straffvärdeså högthadealls intebrottenoch ettattgrovaanses vara

må-två årfängelse itillStraffen sänktesantagit.tingsrätten sexsom

1021/96i mål B1996november7 8dom dentingsrättsHelsingborgs
1144/96i mål Bjanuari 19973den3 Blekinge domSkåne ochHovrättens över

1375.1995, DBdecember9 13dentingsrätts domHelsingborgs
1026.1996, DBfebruari20den° Blekinge domochSkåneHovrättens över
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nader respektive är månader.ett Det kan anmärkassex domarnaatt
också avsåg brottslighet.annan

I övrigt det inteär alldeles lätt reda vilketatt straffvärdeut domsto-
larna olikaatt vapenbrottanser typer har. Ofta förekommerav sådana
brott tillsammans med brottslighet, vilket medförannan det svårtäratt

bedöma huratt mycket den påföljdenav hänförgemensamma sigsom
till vapenbrottet. Det saknas enligt utredningens mening anledning att

i detalj gå in pâ de observationermera gjorts vid domsgransk-som
ningen. Det kan generellt konstateras innehavsett att automatvapenav
och avsågade hagelgevär regelmässigt bedöms brott.som grova
Beträffande andra skjutvapen praxisär varierande. Det finns i fallvart

tendens till i allt fleraen att fall bedömer innehavman pistolav som
vapenbrott,grovt förhållandena sådanaär detom kan befarasatt att
kommer tillvapnet användning i den aktuella situationen. Om polisen

anträffar hos någonvapnet besökert.ex.som restaurangen anses
brottet ha högre straffvärdeett vadän falletär närsom vapnet
anträffas i samband med husrannsakan hemma hos någon. Det kan
också märkas avsevärd variation i straffmätningenen inom skalan för
nonnalbrott. Det förekommer brottatt nomtalgraden föranlederav
fängelse i månader ellersex mer.

överväganden13.3 och förslag

13 3 1 Vapenbrott. .

Ingen förändring i straffskalorna för vapenbrott, vapenbrottgrovt
eller ringa vapenbrott föreslås.

Bestämmelsen straffansvar för den driverom handel medsom
skjutvapen tillstånd inutan i paragrafentas förom ansvar vapen-
brott.

Utvärdering straffskärpningen år 1993av

Det råder inte någon tvekan förändringenatt straffskalanom iav
skärpande riktning beträffande vapenbrott har haft stark effekt påen
domstolarnas på straffvärdet. Vapenbrottetssyn karaktär artbrottav

ha förstärkts, vilket haftsynes till följd det krävsatt mycketnumera
starka skäl huvudsakligen personligav för någonnatur att annan

1 Itvå fall från olika domstolar har innehav avsågat hagelgevär väl bedömtsav sombrott föranlettgrovt fängelse i endast fyramen månader.
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frånredovisade domarnai fråga. Dekommafängelse skallpåföljd än
försigdomstolarna inte drarvid handenockså attHelsingborg attger

innehavtillanknytningbrottslighet medstraff fördöma stränga avut
användning.kommit tilldessaäven attutanvapen

ytterligare,skärpasskulle behövastraffskalanifrågasättsharDet om
emellertidår. Detfängelse i ärstraffmaximummed ett sext.ex.

detta.något reellt behovföreliggerintemening detutredningens att av
betydelsefåendastskulle troligenskärpningytterligareEn som en

formpå dennaallvarligtmycketlagstiftarenmarkering avatt serav
mycketsåändå inteDomstolarna kommer attbrottslighet. nog

nämligenvapenbrotten. Det ärstraffvärdet hoslängre i synen
detvilketfarebrott,med andrajämförelsevidsarmolikt att enman

värderat iredan högtvapenbrottet ärfinnerfrågahär är attom,
detpåstraffbarhet byggerandra brott atttillförhållande vars

tydligasteväl och Detmänniskorsandrarisk förföreligger ve.en
fängelse-föranledermerendelsrattfylleribrottet,välexemplet är som
dock intejämförelse ärmånader. Dennanågrahögststraff som

brotten ärvilketantagandenågotgrund föravsedd somavomsom
förhållandeoffer. Ettantalettillräknar annatfarligast, sommanom

straffvärdetkandomstolarnaobeaktat attlärrmasinte kan är att anse
innefattartill de brottförhållande attför högt iblirpå farebrotten som

förverkligas.faran
på riskenmeddepartementschefensågpropositionårs1992/93I oro

mängdmedsigbeväpnarpolitiska storextremistiska enatt grupper
sådanaibeaktassammanhangi dettakanDet attfarliga manvapen.

högmåls-frågadet inteanledning ärhar övervägasituationer omom
föranledabrott kanvilketordning,allmänhotbrott, väpnat mott.ex.

anledning överfinnasmöjligenkan attfängelse. Detlivstids se
frågaibrottslighet,denförstraffbestämmelserna t.ex. omtypen av

brottsbalkensedanha skettintevilketkårverksamhet,olovlig synes
vapenutred-fördirektivenutanförtorde liggafrågainfördes. Denna

ningen.
behovreelltnågotföreliggadet intetycksSammantaget av en

Detvapenbrott. ärförstraffskalanskärpning grovtytterligare av
med be-förmåtthardomstolarnauppfattning attutredningens att

godåstadkommastraffskärpningenmedintentionernaaktande enav
rimligt,situationeri olika är motvadbedömningenibalans somav
straffrättsligallmäntövervägandenandraocksåbakgrund att avav

frågoriskall görasvärderingarvidtill bildenhör omsomnatur
brott.för olikapåföljd
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Straffansvar för otillåten vapenhandel

I dag gäller den uppsåtligenatt eller oaktsamhet driversom handelav
med skjutvapen tillstånd, enligt 9utan kap. 2 § f vapenlagen kan
dömas för brott vapenlagen till bötermot eller fängelse i högst sex
månader.

Utredningen otillåten handelatt med skjutvapen kanmenar ettvara
minst lika allvarligt brott otillåtet innehav skjutvapen.som m.m. av
Utredningen därför ingen anledning någonser göra skillnadatt på
dessa brott i pâföljdshänseende. De straffskalor gäller försom vapen-
brott enligt nuvarande 9 kap. l § vapenlagen bör därför tillämpligvara
också beträffande den driver handel med skjutvapen tillstånd.som utan

13.3.2 Brott bestämmelsernamot rörande knivar
och andra farliga föremål

Straffstadgandet i lagen 1988:254 förbud beträffande knivar ochom
andra farliga föremål knivförbudslagen arbetas in i vapenlagen. Vad

innehållet i bestämmelsen hänvisasavser utredningens ställnings-
tagande i det förra betänkandet Förbud på allmän plats.mot vapen
m.m..

13.3.3 Straffsanktion vid brister i förvaringen

Förvaringsbestämmelsema straffsanktioneras. Den bryter motsom
bestämmelserna kan dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Straffsanktionen medför bestämmelserna husrannsakanatt om
blir tillämpliga i fråga brister i förvaringen.om

Frågan straffsanktionera de allmännaatt förvaringsbestämmelsemaom
har kommit vid flera tillfällen. Bl.a. föreslog 1987 årsupp vapenut-
redning detta i sitt betänkande. Förslaget ledde dock inte till lagstift-
ning.

z Förbud på allmän platsmot SOU 1996:50,vapen 71 ff.m.m., s.
3 I propositionen uttalade justitieministem: "Det finns i och för sig mycket talarsomför utredningens förslag straffsanktioneraatt överträdelser törvaringsföreskriñerna.av

För fatta beslut kriminaliseringatt ett bör det emellertid krävas sådanom kanatt en
få brottsavhållandeantas betydelse, inte andra negativa verkningaratt väger över

denna effekt det går kontrollera efterlevnaden.samt att att När det gäller personerbetrotts med vapentillstånd har det skettsom allmän prövning derasen av person.
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skärpningamaskjutvapeneller tillgripnaAntalet förkonma är, trots
oroväckande högt.1992, alltjämtförvaringsbestämmelserna ärav
vapeninnehavarnassig uppfattningeni och förUtredningen är attav

årens fokuse-efter deförbättratsförvaringsmetoder avsevärt senaste
förvararabsoluta majoritetenförvaring. Denring på vikten godav en

före-Fortfarandeföredömligtskjutvapensåledes sina sätt.ett
deuppenbart nonchalerarvapeninnehavaredockkommer det att

i skjutvapeninte sällan resulterarbestämmelser finns, vilket attsom
bestämmel-nuvarandealltså inte deTydligenhamnar äravvägar.

vapenin-tillräckliga för allatillståndåterkallelse attav m.m.serna om
påförvarasviktigt detskall inse hurnehavare är ettatt vapnen

straffsank-frågansagda leder tilltillfredsställande Detsätt. attatt om
aktuell.åter blirförvaringsbestämmelsernationera

förvaringsföreskrifternaallmännaskärpning deDen ut-somav
för eventuelltförutsättningarnaföreslagit ändrarredningen ett

skjutva-bl.a. medgerbestämmelser,straffansvar. Med dagens attsom
bedömaalltid lättdelade, det nämligen inteförvaras är att om enpen

förvaringsbe-enlighet medsina ivapeninnehavare förvarar vapen
skallpå skjutvapenmed det införs kravstämmelserna. I och ett attatt

enklare.bedömning betydligtSäkerhetsskåp blir dennaförvaras i
utvidgadeRikspolisstyrelsensbedömningenVidare underlättas av
bristandestraffbestämrnelse riktadföreskriftsrätt på området. En mot

godtagbargrundläggande kravet påhärmed detförvaring uppfyller
förutsägbarhet.

innebärförvaringsbestärmnelsernaallmännaSkärpningen de attav
förvaringsföreskriftsärskildi dag meddelatsde flesta dem ensomav

föreskriften fortsätt-straffas brottoch sålunda kan för ävenmot --
förvaring deupprätthålla slagsningsvis skyldiga görär att somsamma

fall be-något straff för detframdeles riskerai dag, dock attutan
minskaområdet skulle alltsåföljs. straffbarastämmelserna inte Det

med den övrigaligga i linjevilket knappast kanväsentligt, sägas
starktomständighet talarvapenlagstiftningen.skärpningen Dennaav

straffsank-skallförvaringsbestärrunelsernaför de allmännaävenatt
tioneras.

straffsanktion i dettaframförtshar i andra sammanhangDet att en

omständigheter, dettillstånd under vissaVidare kan deras återkallas t.ex. om
Därtill vapeninnehavare underallvarliga brister i vapenförvaringen. kanuppdagas en

förvaringen harbrister ivissa omständigheter drabbas skadeståndsansvar, omav
handling.obehörig skadeståndsgrundandeförorsakat brukatsatt ett envapen av en

sannoliktframstår intesanktionsformer detMot bakgrund dessa att ensomav
självständigförvaringsföreskrifterna har brottsav-kriminalisering generelladeav
kriminalisering skullefrånbetydelse. Det går inte heller bortsehållande attatt en

sådanstöld Enbenägenheten anmälakunna verka hämmande att av vapen.
brott" prop.sig själv förmedföra anmälarenstöldanmälan skulle att angav

1990/91:13O 42.s.
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hänseende skulle kunna medföra vapeninnehavare inteatt amnäler sina
skjutvapen förkomna eller stulna och dettasom i så fallatt skulle
medföra samhället misteatt del den kontroll finns i dag.en av som
Utredningen dock risken härför inte böratt överdrivasmenar och att
den i fall uppvägsvart straffsanktionatt bristande förvaringav en mot
skulle lägga helt tyngd bakom skärpningenen förvaringsbe-annan av
stämmelserna. Med all sannolikhet skulle straffbarheten i sig generellt
medföra avsevärd förbättring vapeninnehavarnasen förvaringav av
sina skjutvapen.

Om straffskalan för de allmänna förvaringsbestämrnelserna bestäms
till böter eller fängelse i högst månader blir bestämmelserna isex
28 kap. rättegångsbalken husrannsakan tillämpliga. Vid skäligom
misstanke bristande förvaring kan då polisen företaom husrannsakan
för utreda brottatt förvaringsbestännnelserna.mot Detta torde
medföra kravet på kontrollatt efterlevnaden uppfylls. Iav samman-
hanget bör det dock påpekas proportionalitetsprincipen,att till-ärsom
ämplig på alla former tvångsmedel, medför förav att utrymmet att
genomföra husrannsakan på grund misstanke bristandeav om
förvaring kan tyckas begränsat, särskilt straffet för brottvara som mot
förvaringsbestärnmelserna i normalfallet torde bli böter.

Sammantaget utredningen förvaringsbestärnrnelsernamenar att såär
viktiga de bör straffsanktioneras.att De särskilda bestämmelserna i
nuvarande 9 kap. 2 § b och kan då utgå och ersättas med brottc att

bestämmelsernamot i förvaringskapitlet eller föreskriftermot om
förvaring meddelats straffas med böter ellersom fängelse i högst sex
månader. Bestämmelsen bör ingå i uppräkningen i den föreslagna
10 kap. 3 § vapenlagen.

13.3.4 Andra brott vapenlagenmot

Den i näringsverksamhet tillståndsom utan skjutvapentar emot
för reparation eller lämnar utgskjutvapen för sådanm.m. åtgärd
till någon inte har rättsom att dömsta tillemot bötervapnet,
eller fängelse i högst månader.sex

Den underlåter anmäla utlåningattsom skjutvapen ellerav att
skjutvapen lämnats till för reparation döms till böter.annan m.m.

Bestämmelsen straff för den inte anmälerom som att ett vapen
lämnats för skrotning flyttas till vapenförordningen.

De föreslagna straffbestämmelserna är direkt följd de ändringaren av
i övrigt utredningen föreslagit. Detsammasom gäller den borttagna
bestämmelsen rörande skrotning skjutvapen, flyttats tillav som
vapenförordningen.



Påföyd 2511998:44sou

brottförbestämmelsernanuvarandebehålls deövrigtI ansvarom
regler.vapenlagensmot

Förverkande13.3.5 m.m.

omfattatillförverkande utvidgasbestämmelsennuvarande attDen om
vapenlagen.iförbuden 9 kap.brottföremål för mot

Ändringen förbud be-1988:254lagenföljdär att omaven
arbetatsknivförbudslagenföremålfarligaoch andraknivarträffande

bestämmelsedenbehandladeUtredningenvapenlagen.in i om
betänkan-förrai sittknivförbudslagenifinnsi dagförverkande som

de.

vapenförordningen13.3.6 Brott mot

skrotning,tilllärrmatsanmälaunderlåterDen ettattatt vapensom
till böter.dömsskrotats,eller vapnetatt

skrotningförskjutvapenlämnardenBestämmelsen ettatt somom
polismyndigheten hartillanmäla dettamånad skallinomsenast en

Straffbestäm-vapenförordningen.tillvapenlagenfrånflyttats över
ändringNågonförordningen.tillockså flyttasföljaktligenbörmelsen

avsedd.sak intei är
skjutvapentagitdenvapenförordningen är även emotiNytt att som

bestämmelseskett. Enskrotninganmäla attskallför skrotning att om
vapenförord-in imed böterhänseende straffasi dettaunderlåtenhet tas

ningen.
för brottbestämmelsernanuvarandedebehållsövrigtI ansvarom

regler.vapenförordningensmot

ff.1996:50, 75SOU14 plats;på allmänFörbud s.mot vapen
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Vapenarnnesti14

amnestiBegreppet14.1

"glömska.betyder"amnestia"grekiskansfrånOrdet kommer som
"straffrihet föribetydelsen"vapenamnesti har använtsBegreppet

tillståndspliktigtinnehavolovligtbestående ivapenlagenbrott avmot
användesochdebattenallmännai denflitigtharvapen. Det använts

efterföljandeförslagetsvidliksomvapenutredningårs1987också av
sambandutskott. Iochdepartementremissinstanser,behandling av

vid olagaansvarsfrihet1993:206SFSlageninförandetmed omav
någotdettajustitieministemdåvarandeinvände attvapeninnehav var

brukadearnnestimed begreppetdåarnnesti, avse enänannat manen
dömdaz. användesUttrycketvissbenådninggenerell grupp avav en

inlånmings-föregickinformationskampanj,polisensdock vid som
begreppetspråkligtMöjligen kan motsettperioden. man --

tillsådant,tillhänför sig utanamnestin inte vapnetinvända somatt
och dessinarbetatemellertid välvapeninnehavaren. Begreppet är

med någotsvårt annatersättakänt. Detallmänt ärbetydelse att
konsulteratocksådeldennaiUtredningenuttryck.gångbart som-

begreppetdärförspråkexperter attregeringskansliets anser-
betydelse.ovannämndanvändas ifortsättningsvis kan

delsvapenanmesti,olikatvåtalakanMan rentyper enavom
lämnaskantillståndspliktigainnebärinlämningsamnesti, att vapensom

inlämnarenoftapolismyndigheten attutantill anonymtin --
innehaftolovligenhanvapenbrottförstraff attriskerar genom
medkombineratinlärnningsanmestidelstillståndspliktigt enenvapen,

innehatillståndansöka vapnet.möjlighet attatt om

benådning"kollektivbetydelse,följandem.fl.Eek avIJuridikens termer anges
Oxfordbrott". Ipolitiskaframföralltådömts,strafffrån sompersoneren grupp

from legalerasingAnmedförklaras someof law act memorydictionary termen
ofgrantedfrequentlyoffender. tocriminal conduct by most groupsofaspect an

merelywhichpardon,wider thanandpolitical offencesofpeople arespect
benådningallmänordböckerAndra nämnerpunishment.ofoffenderrelieves an

för-benådning,och "allmänOrdbokBonniers SvenskaOrdlista,AkademinsSvenska
Ord.Ord förfrisedel "straffrihet,frigivning, nåd,tillgift,låtelse,

54.1992/932141Prop. s.
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14.2 Tidigare svenska erfarenheter

14. 1 Bakgrund

I syfte minska antalet illegalaatt föreslog 1987 års vapenutred-vapen
ning det under viss tidsperiodatt tolv månader skulleen vara- -
straffritt till polisen lämna inatt alla slags och all slagsvapen
ammunition innehade det3.berättigad tillutansom attman vara

Utredningsförslaget blandatmötte mottagande remissinstanser-ett av
Justitieministern ansåg intena. vapenamnesti borde införas.att

Motiveringen till detta bl.a. det högst osäkertatt ivar var om man
någon gradstörre skulle uppnå den avsedda effekten. Det kunde
således starkt ifrågasättas förslaget skulle fâ betydelse för deom
illegala eftersträvar få inlämnade. Inte hellerattvapen som ansågman
hon kunde bortse frånatt möjligheten den fullständigaman att
anonymiteten skulle kunna hindra utredning vissa allvarliga brottav
med inblandade. Justitieutskottet delade bedömningdennavapen

Utredningsförslaget emellertid igen itogs samband med förslagupp
till skärpning straffen för antal brott, däriblandett olaga vapeninne-av
hav. I propositionen bl.a. det synnerligenatt angelägetangavs var att
vidta åtgärder för minska den brottsligaatt användningen skjut-av

det fanns anledningatt till alla möjlighetervapen, att ta attvara
minska antalet illegala skjutvapen och möjligheten med underatt att

kortare tidsbegränsad period medge straffrihet för olagaen vapeninne-
hav i vissa fall inte borde lämnas oprövad. Justitieutskottet ställde sig
bakom förslaget riksdagen 19935.den 15antogs aprilsom av

14.2.2 Lagen 1993:206 ansvarsfrihet vid olagaom
vapeninnehav

Lagen föreskrev den innehade skjutvapenatt eller ammunitionettsom
berättigad till det inteutan skulleatt dömas till för brottvara ansvar

enligt vapenlagen, han frivilligt lämnade detta till polismyndig-om
heten under tiden juli september 1993. Inlänmaren kunde vara-

Egendom lämnades in till polismyndighetenanonym. ochsom vars
inteägare känd tillföll Detsamma gälldestaten. tillvar ägareom en

egendomen spårats denne inte, efter ha fått tillfälle härtill,attmen tog
tillbaka den. Egendom tillfallit skulle förstöras den intestatensom om
behövdes för musealt, militärt eller liknande ändamål.annat

3 SOU 1989:44 199 ff.s.
4 Prop. l990/9l:l30 53, bet. 1990/9l:JuU33 31.s. s.
5 Prop. 1992/93:l41 53 ff., bet. l992/93:JuUl6 20 ff., rskr. 1992/932220.s. s.
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genomförandetfrånErfarenheter14.2.3

ammunitionoch 15050 skjutvapenperioden lämnades 17Under ton
följande.polismyndigheterna., enligtin till

6 698Enhandsvapen .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 10 224Gevär . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 54Helautomatiska vapen . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 74fjäder- och harpunvapenLuft-, . . . . . . .. . . . . . . . . .

innehavtsvilka kunde haäldre årgång,Många avvapnen varav
tidigareEndast 5avsevärd tid.olovligt i procent vapnen varav

deMycket tyder påförkomna.stulna elleranmälda att vapen som
inlärnningsför-påverkadeskriminella kretsar intefanns i nämnvärt av

flesta degällande dehåll gjortsfrån vissaharfarandet. Det att av
kontrol-skjutdugliga. En projektgruppinteinlämnade somvapnen var

dessa70-80konstaterade dock000lerade 3 procentatt avav vapnen
genomförandet ficksamband medmed.möjliga skjuta Ifullt attvar

möjligt ansökadetförfrågningarpolisen flera att omom varanonyma
för sigfick klartdeillegala Närinneha dettillstånd attvapnet.att

tänkte lämnade då inteförklarade somligamöjligt,intedetta attvar
in sitt vapen.

kronor,miljoneruppgick till 7för förfarandetKostnaderna
direktamiljoner tilldessa gick 5årsarbetskrafter. Av13motsvarande

föregickinformationskampanjdenmiljoner tillkostnader och 2 som
totaladeninlånmademed 000inlänmingsperioden. Delat 17 vapen var

dekom in underflestaDe400 krkostnaden cirka vapnenper vapen.
veckorna.två sista

vapenamnestiländers erfarenheterAndra14.3 av

Danmark

årenunderleide-aksjoner",s.k. frittgenomförtDanmark har tre
minskavarit önskanBakgrunden har1995.1986 och1970, atten

oregistrerademängddendå särskiltvapemnängd,landets somvapen
lämnainnebarvärldskriget. Aktionernaefter andra rättfanns kvar att

innehav.straff för olagariskeraregistreringspliktigain attutanvapen
kravVapenlagensefterregistreraockså möjlighetDet att vapnen.gavs

sökandenfåoch detdock intetillstånd nedsatteserhållaför att var
tillstånd.beviljadessom

omkring 12 000lämnadesår 1970leide-aksjonenUnder fritt
omkring 000.endast loch år 1995knappt 10 000år 1986in,vapen

enligt deår 1995länmades intill såAnledningen att varvapen
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danska myndigheterna dels det inte gått särskilt lång tidatt sedan den
aktionen, dels publicitetensenaste inför denna inteatt varit så god.

Norge

När 1961 års vapenlag skulle träda i kraft kungjordes det allaatt som
innehade skjutvapen den l april 1963 skulle ansöka polismästarensom
tillstånd fortsättningsvis inneha dessaatt Detta gällde dock intevapen.
hagelgevär, vilka blev registreringspliktiga först år 1990. Bakgrunden
till bestämmelsen det tidigare "den sivile våpenkontroll"attvar var

tillåtelse till inköp skjutvapengett detta skulle fallasom attav men nu
Övergångenunder polisens kompetensområde. till den registre-nya

ringsordningen innebar inte ingrep dem brutitatt motman motsom
den gamla vapenlagen från 1927. Ville någon inte behålla sitt
skjutvapen kunde han länma in det Den efter den 1anonymt. som
januari 1964 innehade registreringspliktigt tillståndutanvapen
straffades med böter eller fängelse i högst månader. Det har ocksåtre
i tiden efter den 1 januari 1964 funnits viss möjlighet till efter-
registrering Bl.a. har departementet i rundskrivelse årav vapen. en
1992 polismyndigheterna tillåtauppmanat registreringatt av vapen
från andra världskriget, det inte funnits anledning misstänkaom att att

i brottsligaanvänts sammanhangvapnet och vapeninnehavaren iom
övrigt uppfyller vapenlagens krav.

Hösten 1995 tillsatte Kongelige Justis- Politidepartementetog en
vapenutredning bl.a. fick i uppdrag lägga fram förslag tillsom ett
genomförande tidsbegränsad nationell vapenanmesti. Bak-av en
grunden till uppdraget tendens till ökat bruk skjutvapen ivar en av
samband med våldsbrottslighet. Det relativt antalet oregistreradestora
skjutvapen i Norge, inte minst från krigen, ledde fram tillvapen att
frågan genomförandet vapenamnesti Utredningenom togsav en upp.
lade fram delbetänkande i denna del i juniett 1996. Huvudsyftet med
den föreslagna vapenamnestin få bättre översikt och kontrollattvar en

civila skjutvapenöver i privat Utredningensägo. uppfattning attvar
det inte möjligtär på denna uppnå någonvägatt väsentlig minskning

antalet finns i kriminella kretsar. Att uppnåav sådanvapen som en
effekt minskning antalet skjutvapensamt i samhället i övrigt sågen av
utredningen därför sidoeffekt den föreslagna amnestin. För-som en av
slaget innebär möjlighet lämna in innehas olovligt,atten vapen som

också möjlighet ansöka tillstånd till innehavet.men atten om
Samtidigt föreslogs registreringsplikt för hagelgeväräven för-som

förevärvats den 1 oktober 1990. För uppnå bästa möjliga resultatatt
föreslogs lättnad vapenlagens krav avseende behov, särskilt ien av
fråga där eller affektionsvärde behovsgrunden.ärom vapen arv
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Storbritannien

årvapenarrmestier. Dengenomfört fyraharStorbritannien senaste var
Inlärrmarenlämnades in.skjutvapen23 000då1996, närmare

brottsligtiinteåtal, förutsatt använtsinteriskerade att vapnet
sammanhang.

000drygt 130anmestiperiodema,under de fyraSammanlagt har,
000år 1965, 25lämnades inskjutvapen40 500länmats in;skjutvapen

är 1988.och 48 000är 1968

Nederländerna

ivapenamnesti år 1989nationellgenomfördesNederländernaI en
skjutvapen,vissaförsäljninginnehav ochmedsamband typeratt avav

ochansökaförbjudna. Attblevtillståndspliktiga,tidigare inte varsom
illegaltinnehafthadetidigareinnehafå tillstånd varatt manvapen som

lämnadesmånad,varade iamnestin,Undermöjligt.inte ensom
in.000 skjutvapenomkring 11

FN-samarbetet

behand-ochförebyggande brottFN-kongressenVid den nionde avom
våren 1995,i Kairohöllsgärningsmän, antogslingen ensomav

vapenlagstiftningsområdet. Somsamarbete påbeträffanderesolution
blandgenomfört enkätprojektgrupphararbeteled i detta enett en

harinformationeninhämtadedenPâ basis ettmedlemsländerna. av
medlemsländernadessagivits. Enrekommendationer ärantal attav

vapenanmesti ellerrörandebestämmelserbör övervägaattuppmanas
illegala, farligainlämnaallmänhetenför fâliknande attattprogram

skjutvapen.eller onödiga

9 180498
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överväganden14.4 och förslag

Illegala skjutvapen och ammunition skall straffritt kunna lämnas in
till polisen.

Vapenamnesti bör införas

Inte sällan får tillståndsenheterna frågor vad skallsvara om man
göra med skjutvapen innehas tillstånd. Det kanutansom ettvara

i dödsbo den avlidneett innehaftvapen tillstånd, ellersom utan ett
förälder eller närstående funnitvapen hossom någonen deannan

delar bostad med. Ofta vill den anhörige i dessa fall siggöra medav
för den skullvapnet, utan någonatt för brott.ange

Under kortare tid månader âr 1993tre deten i Sverigevar- -
möjligt lämna in illegalaatt straffas för olagautan vapenin-attvapen,
nehav. Under perioden lämnades drygt 17 000 och 15 tonvapen
ammunition in till polismyndigheterna. Resultatet får mycketses som
gott.

Inlänmarens anonymitet skyddad, varför det inte finns någravar
uppgifter kom ifrån eller lämnadeom in dem.var vapnen vem som
Sannolikt kom de flesta inte från i övrigt kriminella kretsar,vapnen

ändå får varje inlämnat värdefulltmen i sammanhanget.vapen ses som
Det torde nämligen inte ovanligt illegalt innehavtatt ettvara vapen
förvaras och hanteras mindre legaltän sådant. Riskennoggrant ett är
i sådana fall illegaltstörre kommeratt ett till användning ivapen
brottsligt sammanhang, antingen innehavaren själv eller någonav av

kommit översom vapnet.
Utredningen i likhet med vad i förarbetena tillanser som angavs-

den lag stadgade ansvarsfrihet vid olaga vapeninnehavsom allaatt-
möjligheter minska antalet illegalaatt skjutvapen måste tilltas vara.
En vapenamnesti led i ansträngningarnaett begränsa denvore att
totala mängden i samhället och framför allt antalet illegalavapen

Utredningen föreslår därförvapen. vapenamnesti återatt införs.en

Innebörden vapenamnestinav

Innebörden arnnestin denär innehar illegaltatt skjutvapenav ettsom
eller ammunition kan lämna in egendomen till polismyndigheten och
i sådant fall undgå för det olagliga innehavet denna.ansvar av

Straffriheten gäller endast beträffande sådan egendom länmassom
in frivilligt. Detta utesluter givetvis alla tillfällen då någon lämnar in

på grundett förestående upptäcktsrisk, ivapen sambandav en t.ex.
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gäller vidareStraffrihetenkroppsvisitation.ellerhusrannsakanmed
efterpolisen,hindrarinnehavet. Ingetotillåtnabara för det t.ex.att en

fortsätterinlämnatundersökningkriminalteknisk attett vapen,av
medsambandkan haandra brottutreda vapnet.som

tillfallain skalllämnatsammunitionochskjutvapen staten, omsom
egendomenfrån detmånaderkänd, inominte är attägaren tre

månader.förvaras inormaltmåste alltsåEgendomenlämnades in. tre
fåeller honskall hankändinlämnad egendomtill ärOm ägaren

intetillbaka egendomen. Tarmånad ägareninomtillfälle taatt en
sinhadenne rätteller kanegendomentillbaka gettanses uppannars

ammunitionoch denskjutvapenDetillfaller dentill egendomen staten.
vapenamnesti bör intebestämmelsenenligttillfallit staten omsom

stället börlcirkulationikommasäljas eller på sätt nytt.utannat
befogatdockdel fall kan detnormalt förstöras. Iegendomen varaen

förbehövsOm egendomenammunitionen.ellerbevara vapnetatt
kriminaltekniskai Statensliknande ändamål,musealt eller t.ex.annat

förstöras.den således intesamlingar, börlaboratoriums
blikan kommahittegodslagenanmärkaskan detSlutligen attatt

ellergällandeuttryckligentillämplig inlämnaren gör vapnetattom
hittegods.skall behandlasammunitionen som

tidenbegränsad ivapenamnestiBör varaen

straffri kan,företeelselåtatid till rentfrånAtt varaenen annanen
fall,i dettadet,gäller dettaSärskiltprincipiellt, ifrågasättas. somom
flerakanskevid två ellerstraffrihetsådanaktuellt medgeblikan att

vapenanmesti kanförockså skälenTill saken hörtillfällen. att en
därförUtredningenvid varje tid.gällande attgöras vapenam-menar

börbegränsad i tiden,skalltidigareinte utannestin varasom --
vidare.tillsgälla
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Ammunition15

Gällande15.1 rätt

ammunitionammunition. Medbestämmelser gällerVapenlagens även
lagen tillämpastill handvapenoch projektilerförstås patroner som

ochsådanatändmedel tilltändhattar och andra patronersamt pro-
massiva kulor,och andrainte hagelgäller dockjektiler. Lagen

fjäder- ellerför luft-, kolsyre-,för elleravsedda armborstprojektiler
förtändhatt avseddapatronhylsorkolsyrepatroner,harpunvapen, utan

avsedda förochtillämpas på,lagenhandvapen start-patronersom
räknas tillammunitionBestämmelsersignalvapen.eller somom
1988:868i lageninnehåller gift finnsellerexplosiva ävensomvaror

1985:426och i lagenoch explosivabrandfarliga omvarorom
§§ VL.kap. och 5-7kemiska produkter l 1

gällerrörande skjutvapenvapenlagenbestämmelserna iFlera av
någraredovisas endastarmnunition. Härbeträffandeockså av

bestämmelserna.
har tillståndammunition.inneha DenförTillstånd krävs att som

särskiltfårför skjutningvisstinnehaeller utanrätt att ett vapen
avseddammunitionentill ärinneha ammunitiontillstånd vapnet, om

till innehavtillståndet ellerändamål rättenför vapnetavsomsamma
meddelasammunition fårinnehaandra fallTillstånd iattavser.

och huvudmänskyttesammanslutningarsådanaenskilda samtpersoner
detinneha skjutvapen,tillståndfår meddelasför att ommuseer som

missbrukasinte kommerammunitionenkanskäligen attattantas
och 8 §§ VL.kap. l2

samlar skjutvapendenfår sålundavapenförordningenEnligt som
ammunition till sådanaför innehaammunitionstillstånd att vapenges

denför ochHuvudmantillstånd inneha.harhan att sommuseumsom
ammunitiontillstånd inneha ävenammunition får vidaresamlar attges

fallfår också i andraammunitionTillstånd innehaandratill attvapen.
meddelasfår dock inteTillståndfinns särskilda skäl.detges, om

föräldrabal-kap. 7 §förvaltare enligt lleller den harunderårig som
innehavetsamtyckt tilleller förvaltarenförmyndarenken utan att

8 och VF.2 kap. 11
tillstånd ellertill den haröverlåtas endast rättAmmunition får som

överlåtsammunitionammunitionen. Ominneha ellervapnetatt genom
9 § VL.vapentillstånd 2 kap.haskall ombudetombud eget
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Bestämmelserna innehav och överlåtelse ammunitionom ärav
straffsanktionerade och sådan egendom varit föremål för brott fårsom
förklaras förverkad. Ansvar för otillåtet innehav ammunition skallav
inte dömas i ringa fall 9 kap. 2 § förstaut stycket d och andrasamte
stycket jämte 5 § VL.

Ammunition skall förvaras lika betryggande sätt skjutvapen.som
Vidare gäller reglerna rörande införsel, överföring, inlösen samt
egendom i dödsbo och konkursbo även ammunition. I fråga om
återkallelse ammunitionstillstånd finns dock särskild bestäm-av en
melse, vilken redovisas i avsnittet återkallelse tillstånd seom av
avsnitt 11.1.1. och ll.6.1.

15.2 Nuvarande faktiska förhållanden

Till utredningen har inkommit vissa synpunkter ammunitionsbe-
stämmelserna. Som exempel kan Svenskanämnas jägareförbundetatt

hela frågan särskiltatt ammunitionstillståndmenar skallom omprövas
tillsammans med bestämmelserna straffbarhet för otillåtet innehavom

ammunition. En kriminalinspektör har vidareav uppmärksammat att
det i bland i brottsutredningar förekommer ammunition inte fallersom
inom vapenlagens tillämpningsområde, skarpa tillt.ex. patroner vapen

inte "handvapen".är Från håll har det framförtssom annat be-att
stämmelsen rörande införskaffande ammunition ombud ärav genom
opraktisk.

Vapenlagsutredningen behandlade den sistnärrmda bestäm-senast
melsen rörande inköp ammunition ombud och kom då framav genom
till de bestå.nuvarande reglerna böratt

Vapenlagen och EG; SOU 1994:4, 92 ff.s.
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överväganden förslagoch15.3

ochgällatillutvidgastillämpningsområde patronerattLagens
på.tillämpaslagentill skjutvapenprojektiler som

fråntillämpningsområde flyttasvapenlagensfrånUndantagen
vissa bestäm-gällervapenförordningen. Detsammatillvapenlagen

och kon-dödsboammunition iochskjutvapenrörandemelser
införsel.kursbo samt

arnmunitionstillståndåterkallelserörandeBestämmelsen av
fakultativavapentillstånd. Detförbestämmelsenmedsammanförs

omhändertagandeochåterkallelsebestämmelsernaimomentet om
bort.tas

språkligt.bestämmelser justerasandraVissa

ammunitionmedbl.a.vapenlagen§kap. 5nuvarande 1 attI anges
på.tillämpaslagenhandvapenprojektiler tillochförstås sompatroner
ochtillämplig påbörvapenlagen patronerUtredningen att varamenar

på. Dentillämpaslagenskjutvapenalla slagprojektiler till somav
byts"handvapen"sådärför ändrasbör utbestämmelsennuvarande att

skjutvapen".mot
begränsadövrigtförammunition harBestämmelserna enom
vapenlag-uppdragutredningens övertillförhållandei attbetydelse se

harUtredningenvåldsbrott.förebyggainriktning påmedstiftningen att
förändringarDebestämmelser.dessain pågåttdärför inte närmare

språkligochredaktionell natur.främstsåledesskett är avsom
avsnittrespektive rörunderhuvudsakiredovisasFörändringarna som

skjutvapen.
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Bemyndiganden16

Gällande16.1 rätt

Vapenlagen16. 1 l
.

föreskrifterfår meddelaRegeringen attom
i frågaskall tillämpasföreskrifter i lagen ävenvissalag ellerdennaa

och §§,kap. 2 3i 1sådanaföremålandra än omangessomom
liv,någonsvid brottanvändassärskilt ägnadeföremålen motär att

säkerhet,personligahälsa eller
projektil frånutgångshastigheten hosanslagsenergin eller ettb en

skallförvärdeunderstiga visstskallskjutvapen att vapnetett anses
enligt kap. 12effektbegränsatvara

innehavskall gällaintetillstånd i kap. 1 §2bestämmelsernac avom
ellerstatliga tjänstemäntillfrånlämnatsskjutvapen över statensom
ellerräddningstjänstenförsvaret,militäratillhör detsompersoner

krigsmateriel,tillverkarräkningförpolisväsendet, den statenssom
skyttesammanslutningar,eller

tillståndfårskyttesarmnanslutningarsammanslutningarandra änd ges
skjutvapen,innehaatt

, ammunitionellerskjutvapenöverföringförskall krävastillstånde av
land; ochtillfrån Sverige ett annat

lånarellerfrån Sverigeskjutvapenföra utf den ut ettattavsersom
och intelandifast bosatttill någonskjutvapen är annatettett som

till polismyn-anmäla dettaskalli Sverige,endastanvändaskall vapnet
kap. l § VL.digheten 11

meddelafårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen
föreskrifter om

signal-ellerinnehatillstånd förfrån kravetundantag start-a att

vapen,
iförutsättningaroch deutbildning, ålderskjutskicklighet,påb krav

skjutvapen,till innehavtillstånduppfyllda förskallövrigt avvarasom
med skjutvapenhandeldrivafå tillståndförkunskapkravc attatt

handel,gälla vid sådanskalli övrigtoch vad som
ändring,vidi kap.bestämmelserna 4iakttasskalld vad utöversom

skjutvapen,skrotningochreparation av
skyttesarmnanslutningarsochvapenhandlares,påkrave museers

skyttesam-ocheffektbegränsadeandraförvaring än vapenvapenav
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manslutningars förvaring ammunition,av
f de förutsättningar i övrigt skall uppfyllda för tillståndsom vara
enligt denna lag,
g utfärdande europeiska skjutvapenpass till dem har tillståndav som

inneha skjutvapen i Sverige,att
h förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande attav

bosatta i Sverige skall få tillstånd förvärva skjutvapen iattpersoner ett
land, ochannat

i krav på den förvärvat skjutvapen i Sverigeatt ochett ärsom som
bosatt i främmande land skall underrätta den förvärvetett staten om
11 kap. 2 § VL.

Regeringen får besluta lagen inte skall gälla skjutvapen ochatt
ammunition innehas främmande militära styrka vidstatssom av en
besök i Sverige inom för internationellt samarbete kap.11ramen
3 § VL.

16. 1 Vapenförordningen

Regeringen har bemyndi Rikspolisstyrelsen meddela föreskriftergat att
bl.a. det europeiska skjutvapenpasset, olika krav för vapenhandelom

och reparationsverksamhet anmälan införsel eller till-m.m., om
verkning kolsyre-, luft-, fjäder- eller harpunvapen, verkställighetenav

lag och förordning registerföringen hos polismyndigheterna.samtav
Regeringen har vidare bemyndigat Statens naturvârdsverk meddelaatt
föreskrifter den s.k. jägarexamen Socialstyrelsen meddelasamtom att
föreskrifter läkares anmälan rörande patient intagen påärom som
sjukhus.

16.1.3 Rikspolisstyrelsens föreskrifter

I enlighet med bemyndigandena har Rikspolisstyrelsen meddelat före-
skrifter âlderskrav för tillstånd inneha skjutvapen, vadattom som

med salongsgevär, tillståndsbevisets innehåll, duplettbevisetsavses
innehåll, tillståndsprövningen avseende vapenhandlare, kunskapskra-

avseende vapenhandlare, särskildvet reparationsbok för vapenrepara-
skrotningtörer, skjutvapen, förvaring skjutvapen för enskildav av

RPS FS 1996:6.
Vidare har Rikspolisstyrelsen meddelat föreskrifter bl.a. till-om

lämpningen EG-vapendirektivet RPS 1996:5, förvaringav om av
skjutvapen hos vapenhandlare och sammanslutningar samt om

Rådets direktiv 9l/477/EEG kontroll förvärv och innehavom av av vapen.
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1986:55 ochRPS FSsammanslutningarhosammunitionförvaring av
FS 1986:25.RPSförvaring skjutvapenavom museers

överväganden och förslag16.2

vapenlagen:bemyndigandena itillFöljande tillägg görs
får föreskrivaRegeringen

inteammunitionellerskjutvapeni lagenvad sägsatt omsom-
föremål,gälla vissaskall

skjutva-tillstånd innehafårsammanslutningarvilka attgessom-
pen,

får innehas,antal skjutvapeni detbegränsningar som-
införselbe-rörandetillämpningenbestämmelsernärmare om-

stämmelserna
tillståndsbevisoch visamedföraskyldighet att upp-

ländersfrämmandebeträffandegällaskallintevapenlagenatt-
Sverigetjänstgöring ividpolismän

får före-regeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen
skriva

mål-jakt,lämpade förskallskjutvapenvilka varaansessom-
skydd,skytte eller

näringsverksamhetitillståndför fåkunskap takrav attatt-
skrotningellerändringreparation,förskjutvapen översyn,emot

verksamhet,sådangälla förskalli övrigtoch vad som
frågai 6 kap. ibestämmelsernaskall iakttas utövervad som-

och ammunition.skjutvapenochförvaring transport avom

bort:vapenlagenbemyndiganden iFöljande tas
ellervapenlagenföreskrivaför regeringenmöjlighet attatt-

andrafrågaitillämpasskallföreskrifter i lagen ävenvissa om
och 3 §§,kap. 2nuvarande lisådanaföremål än omangessom

någonsvid brottanvändasägnadesärskilt motföremålen är att
säkerhet.personligahälsa ellerliv,

vapenförordningen:ibemyndigandenatillFöljande tillägg görs
tillföreskriftsrätt ävenRikspolisstyrelsens attutökarRegeringen

gälla
innehavtilltillståndförgällerskjutskicklighetpåde krav som-

målskyttevapen,av
lämpade förskallskjutvapenvilka varatyper ansessomav-

ändamål,olika
ochförflyttningförvaringbestämmelser samtnärmare om-

skjutvapen.transport av
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De flesta bemyndiganden föranleds omstruktureringen eller skärp-av
ningarna lagstiftningen. Dessa bestämmelser behandlas inärmareav
respektive avsnitt. Här endast någragörs korta kommentarer.

16.2. l Vapenlagen

Tillägg förstatill paragrafen

Bemyndigande för regeringen föreskriva:att

vad i lagensägs skjutvapen elleratt ammunition inte skallsom om-
gälla vissa föremål,

Vapenlagen restriktiv lagär begränsar medborgarnas friheten som
i vissa avseenden. Inskränkningar i lagens tillämpningsområde innebär
lättnader för den enskilde. Regeringen kan därför bemyndigas
föreskriva sådana lättnader. De nuvarande bestämmelserna i kap.1 om
undantag från lagens tillämpningsområde alltså sådanär karaktärav

regeringen får bemyndigas fatta beslutatt härom.

vilka sammanslutningar får tillstånd inneha skjurvapen,attsom ges-
Bestämmelsen endast justeringär vad gäller i dag.en av som

begränsningari det antal skjutvapen får innehas,som-
Bemyndigandet regeringen möjlighet exempelvis bestämmaattger

hur många skall ingå i den s.k. vapengarderoben.vapen som

bestämmelsernärmare tillämpningen rörande infärselbestämmel--
serna,

Bemyndigandet har tillkommit på grund några bestämmelserattav
i dagens vapenlag har överförts till vapenförordningen.

skyldighet medföra och visa tillståndsbevis,att upp-
Bestämmelser härom finns redan i dag i vapenförordningen. Ut-

redningen dock uttalat bemyndigande i frågan bör finnas,att ettanser
i fall fortsättningsvis eftersom bestämmelsevart omhän-en om
dertagande i hithörande situationer har överförts frånav vapen
vapenförordningen till vapenlagen.

vapenlagen inte skall gälla beträjfandeatt främmande länders-
polisman vid tjänstgöring i Sverige,

Bemyndigandet utnyttjas inte för tillfället kan bli aktuellt attmen
utnyttja inom framtid med hänsyn till det arbete pågåren snar som
inom Schengen-samarbetet.
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paragrafenTillägg till andra

regeringenmyndigheteller denregeringenförBemyndigande
föreskriva:bestämmer att

målskyttelämpade för jakt,skallskjutvapenvilka varaansessom-
skyddeller

förekommermarknadenpådetföranledsBemyndigandet attav
används för.ändamål deför detlämpligainteskjutvapen ärsom

näringsverksamhettillstånd iför fåpå kunskap emotkrav taattatt-
ocheller skrotningändringför reparation,skjutvapen översyn, var

verksamhetsådangälla förskalli övrigtsom
verksam-rörande dylikskärpningarnaföranledsBemyndigandet av

vapenhandlare.rörandebemyndigandetmedharmonierarhet och

fråga6 kap. iibestämmelsernaskall iakttasvad utöver omsom-
ammunition.ochskjutvapenochförvaring transport av

förvaringsbestämrnel-skärpningenföranledsBemyndigandet avav
serna.

bestämmelseBorttagen

bort.vapenlagen§bemyndigandet kap. 1i 11Nuvarande tasa
lättnadvapenlageninskränkninginnebäranförtsSom enavenovan

tillämpbaradetutvidgninggällerMotsatsvisenskilde.denför att aven
Bestämmelserfrihet.enskildesideninskränkninginnebärområdet en
Bemyndigan-beslutfattariksdagenbör endastkaraktärsådan om.av

utgå.såledesdel bördet i denna

Vapenförordningen16.2.2

föreskriva:RikspolisstyrelsenförBemyndigande att

innehavtilltillståndgäller förskjutskicklighetpåde krav avsom-
målskyttevapen,

vapenförordningen3 §i 2 kap.bestämmelsenNuvarande om
skallregeringenfördetaljeradalltförskjutskicklighet attär naturav

beslut härom.fatta
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vilka skjutvapen skalltyper lämpade för olikaav som anses vara-
ändamål,

Rikspolisstyrelsen, kontinuerligt kan följa marknadenssom ut-
veckling på sätt än regeringenett harannat möjlighet till, bör
lämpligen ha föreskriftsrätt området.

bestämmelsernärmare förvaring förflyttning ochsamtom transport-
skjutvapenav

Bemyndigandet föranleds skärpningama i förvaringsbestämmel-av
och innebär endast utvidgning den föreskriftsrättserna påen av

området Rikspolisstyrelsen redanhar.som
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Rikspolisstyrelsens17 ansvar

skjutvapenfrågorför

iuppgifter dagRikspolisstyrelsens17.1

vapenlagen, hanterastillämpningenVapenfrågor, rörande m.m. av
han-illegala skjutvapenpolisbyrån. Frågorhuvudsakligen på m.m.om

polis-indelad i sektioner därPolisbyrånrikskriminalen.hos ärteras
någonfinns inteskjutvapenfrågor. Detförrättssektionen har ansvar

de ingårmed frågorna,enbart sysslareller enhet utansomgrupp -
Riks-vid sektionen.i arbeteundantag delmed annatett som en-

nationell s.k. "vapenlagstiftningenenligtpolisstyrelsen skall con-vara
Europeiska unionen.länder inomförhållande till övrigapoint" itact

inkommenderingdärför ärStyrelsen har en person somgenom en
projektledarehansamtidigtmed dessa frågor,sysselsatt bl.a. ärsom

vapenhanteringssystem.rörande polisensför projektet nya
civiladag, rörandeuppgifter ipolisrättssektionensPolisbyråns

skjutvapen, är att
föreskrifter allmänna råd,ochutarbeta-

rättstillämpning,verka för likartaden-
delstillståndsmyndigheterna,lokalastöd defungera ettsom-

vapenhandläggare,landetsutbildningskonferenser förårligagenom
ellerkonkreta ärendenformella yttranden idels att meraavgegenom

telefonförfrågningar,inforrnellt besvara
och kammar-framförallt till läns-vapenfrågor,iremissinstansvara-

organisationermyndigheter,förhållande till andraiävenrätter men
m.m.

jägarorganisa-ochmed de olika skytte-samarbeteupprätthålla visst-
tionerna,

tillståndföreskrifter ålderskrav föriRikspolisstyrelsen har dag meddelat sattom
tillstándsbevisets innehåll,med salongsgevär,inneha skjutvapen, vad som avses

kunskapskravettillståndsprövningen avseendevapenhandlare,duplettbevisets innehåll,
skrotningreparationsboksärskild för vapenreparatörer,vapenhandlare,avseende av

enskild RPS FS 1996:6.skjutvapen förförvaringskjutvapen, av
EGzstillämpningenföreskrifter bl.a.Rikspolisstyrelsen meddelatVidare har avom

förvaringRPS 1996:5,9l/47/EEG,innehavdirektiv kontroll och omav vapenom
förvaringsammanslutningarvapenhandlare ochskjutvapen hos samt avomav
förvaring1986:55 ochsammanslutningar RPS FSammunition hos avmuseetsom

1986:25.skjutvapen RPS FS
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delta i Statens naturvårdsverks centrala ledningsgrupp i jägarexa--
mensfrågor,

fungera nationell contact point"som övriga EU-länder,gentemot-
delta i Schengensamarbetets arbetsgrupp Arms and ammunition",-
delta i samarbetet med övriga nordiska länder i frågor rörande-

vapenlagstiftningen,
följa den internationella utvecklingen i frågor rör vapenlagstift-- som

ningen.

överväganden17.2 och förslag

Utredningen förslår särskild enhet,att har till uppgiften som att
hantera vapenfrågor, inrättas Rikspolisstyrelsen.

Något slagit utredningen under arbetets gångsom bristenär på
samordning dels mellan olika enheter inom Rikspolisstyrelsen och
polismyndigheterna, dels mellan olika myndigheter hanterarsom
vapenfrågor. Vidare saknas det kontinuerlig uppföljning ochen
samordning uppgifter kan till ledning iav brottsföre-som vara
byggande verksamhet och för lagstiftningsarbete på området. Sålunda
skulle det värdet.ex. årligen redovisarattvara av man en samman-
ställning de statistiska uppgifter finns tillgåav på området.att Ensom
bättre samordning och uppföljning skulle sannolikt innebära att
behovet utreda vapenfrågoratt i den ordningav hittills varitsom
fallet, dvs. med så ständigt pågåendegott statliga vapenutred-som
ningar, skulle minska väsentligt.

Utredningen har föreslagit rad förändringar i vapenlagen ochen
vapenförordningen. Härigenom utökas Rikspolisstyrelsens arbetsupp-
gifter. Förutom de frågor idag hanteras Rikspolisstyrelsen till-som av
kommer sålunda:

kontinuerligt följaatt de olika skyttesarnmanslutningar harupp- som
respektive ansöker få tillstånd innehaatt skjutvapen,attom egna

yttrande frågaiatt udda ändamål,avge om samt-
meddela föreskrifteratt vilka skjutvapen lämpadeär förom- som

jakt, målskytte och skydd, vilka kunskaper den i näringsverksam-som
het skjutvapen förtar reparation,emot skrotning skall besittam.m.

meddela ytterligaresamt föreskrifter i fråga förvaring skjutva-om av
pen.

Vidare behöver Rikspolisstyrelsen, med anledning förslagen iav
betänkandet arbeta fram rutiner för bl.a.:

den utökade anmälningsskyldigheten rörande utlåning skjutvapen- av
överlämnande tillsamt för reparationannan m.m.,

tillståndsförfarandet rörande förvaring hos samt- arman,
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förvaringsutrymmen.inspektionen av-
Riks-önskvärttidigareockså, nämnts, attdetSlutligen somvore

kontinu-i dagfalletvadutsträckning äränipolisstyrelsen större som
In-vapenfrâgor,hanterarmyndigheter t.ex.samrådde mederligt som

och För-Generaltullstyrelsenprodukter,strategiskaförspektionen
svarsmakten.

dels mötabättre sätt,funktionerdagenssamordnadels ettFör att
Rikspolisstyrel-utredningenföreslårarbetsuppgifterna, attutökadede

polisbyrån,undersorterandelämpligenarbetsgrupp,inrättar ensen
beståbörArbetsgruppenfrågorna.nämndadehanterakan avsom

kontinuerligtupprätthållabörRikspolisstyrelsen ettfrånpersonal men
berörsorganisationermyndigheterandramedsamarbete samt avsom

rikskrimina-tillkopplinghavidarebör näraGruppenvapenlagen. en
stödytterligareochnormgivarefungerabörArbetsgruppenlen. som

juridiskadenpåkallatsärskilt närvilkettillståndsmyndigheterna, är
personalneddragningar.minskardistriktenikompetensen ute p.g.a.

vapensituationenrörandeårligsammanställaockså rapportbörDen en
olikatillförslagâretunderdyktfrågorvilken samtii landet, uppsom

framföras.kanlösningar
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arbeteInternationellt18

Allmänt18.1

årendeharcivila skjutvapen senasteregleringenrörandeFrågor av
vapenlag-skärptländer harMångaländer.fleraiaktualiseratsalltmer

internationellt.samarbeteutökatgårtrendenochstiftningen mot ett
olikainomsamarbetevisat sighar detta samman-minst ettInte genom

och in-tillsattsarbetsgrupperdärpoliskårer,ellerslutningar staterav
be-ochinhämtasvapenlagstiftningarländersolikaformation om

pågårarbetedel detkorthetiNedan somarbetas. presenteras aven
sammanslutningar.sådanaolikainom

NationernaFörenta18.2

behand-ochbrottförebyggandeFN-kongressenniondedenVid avom
1995,vårenKairohölls i antogsgärningsmän, enlingen somav

crimeofforregulationbenämnd Firearms preven-resolution purpose
imple-ochantagitsocksåsedermeravilkensafety,publiction and

Rådet. Innebörden i är attSociala stortochEkonomiskamenterats av
andraochinornstatligamedlemsstatermellan samtsamarbeteett

regelbundetvidmakthållasoch ettbörorganisationer upprättas genom
skjutvapen.rörandebestämmelserinformationochdatautbyte omav

be-sådanatillrelateradefrågorbeträffandestudieVidare att en
projektgrupphararbeteled i dettaSomgenomförs.stämmelser ett en

Justice",CriminalandPreventionCrimeCommission"theinom on
genomförtRådet,SocialaochEkonomiskadet entillhörsini tursom

prelimi-isammanställtsharEnkätenmedlemsländerna.bland enenkät
basisPårekommendationer.vissaochslutsatser avmednär rapport

innehållandedatabasvidareharinformationeninhämtadeden en
uppdateraskommerDatabasen attvapenbestärnrnelser upprättats.

United"thetillgängligoch kommerregelbundet genomatt vara
kommerArbetetNetwork. attInformationand JusticeCrimeNations

bearbetningochinformation samtinhämtningvidaremedfortsätta av
databasen.utvecklande av

1996/28.1995/27 ochResolutionerna
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Av den information samlats in från olika ländersom 46 harst följan-
de särskilt.noterats

Den tiden har mångasenaste funnit anledningstater höja nivån- sinatt vapen-reglering.
De flesta reglerarstater ägande, import, och tillverkning- export skjutvapen påav ennationell nivå, även det i många länder förekommerom administrationenatt och

kontrollen efterlevnaden reglerna föranstaltasav regionalaav eller lokala myndig-av
heter.

Mycket harstater de inte harrapporterat någraatt förbud eller- restriktioner be-
träffande ägande, import, eller tillverkningexport skjutvapen.av

De flesta tillåter ägandestater skjutvapen för ändamålenjakt,av mâlskytte,- samling
och skydd eller egendom. 39 av 46av person kräver någon formstater licens elleravliknande för skjutvapen skallatt införskaffas.

Många harstater det förekommerrapporterat att illegal import skjutvapen.- Färreav
harstater problemrapporterat med skjutvapen. Deexport flesta har inteav någrastater

substanstiellabevis för det förekommeratt olaglig tillverkning skjutvapen.av
Flera harstater mängdrapporterat olikaatt källor används för- en spåra vilkaatt

vägar beslagtagnaskjutvapen tagit, bristande samarbeteatt mellanmen olika enheter
otillräckliga databasersamt ställer till problem.

Det tycks finnas behov utökat internationelltett samarbetebeträffandeav- utredning
brott där skjutvapen importeratsm.m. av eller illegaltsom exporterats använts, särskilt

i de fall skjutvapen transporterats eller flera länderett mellan tillverkninggenom och
slutligt beslag polisen.av i

I den preliminära har bl.a. följanderapporten allmänna slutsatser
dragits.

Kontroll import och skjutvapen inteav export iär sig tillräckligt förav- förhindraatt
olaga handel med skjutvapen,

Frånvaron effektiv vapenlagstiftning iav medlemslandkanett underminera- inte bara
lagstiftningsâtgärder även den faktiska kontrollenutan i medlemsland,ett annat

Tillverkning och handel med skjutvapen för civilt bruk kräver effektiv- inhemsk
reglering och internationell samverkanoch kontroll,

Effektiv inhemsk vapenreglering kräver samverkan på alla nivåer inom- regering,
lagstiftningsenheter, affärsverksamheter, medier och allmänheten för åstadkommaatt
förebyggande brott välstånd och individuellsamtav säkerhet.

Iden preliminära har vidare bl.a. följanderapporten rekommendatio-
getts.ner

Inhämtandet information från olika länderav bör fortsätta, liksom- arbetet medm.m.
vidareutveckla databasen;att
The Commission Crime Prevention and Criminal Justiceon bör- med-uppmuntra

lemsstatema överväga, i de fallatt de inte redan gjort detta, bestämmelser civilaomskjutvapen rörande
i säkert användandeoch säker förvaring skjutvapen;av

adekvatastraff för allvarliga brott innefattandemissbruk skjutvapen;av
iii vapenamnestieller liknande för allmänhetenattprogram uppmuntra lämnaatt

illegala, farliga eller onödiga skjutvapen;
iv licenssystemett säkerställer befinnersom att sig i riskzonen förpersoner som

missbruka skjutvapenatt förhindras inneha och användasådana;att
v inkluderandeett kravvapensystem, märkning skjutvapen vid tillverkningav
och vid import, kan till vid brottsutredningar,som nytta minskavara stöldbe-
gärligheten och tillförsäkra registreringen vapenägare.av
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Justice bör övervägaCriminaland attCrime PreventionThe Commission on- utbildnings-vapenreglering, utarbetacivilprinciper rörandedeklarationutarbeta överen
illegalaaktivt spårasåväl självamedlemsländernaatt vapenuppmuntrasamtprogram

vid förfrågningar.behjälpligaländerandrasom vara
spåramöjlighetolika ländersundersökningföreta attföreslåsInterpol bör att aven- förflyttningfrågapraxis iundersökatullensVärldstullorganisationen böroch omvapen

vapen.av

UnionenEuropeiska18.3

kontrolldirektivjuni 1991den 18utfärdadeministerråd ettEU:s om
EG-vapendirekti-91/477/EEGoch innehavförvärv vapenavav -

1996,aprilden 1EG-anpassadesvapenlagstiftningensvenskaDenvet.
Vapenlagsutredningenz. informationUtbyteutredningefter avaven

Förmedlemsländerna.mellanskall skeskjutvapenöverföring avom
ipoints.k. "contactSvenskbildats.nätverkändamål hardetta ett

vidareskallMedlemsstaternaRikspolisstyrelsen.sammanhangdetta är
kontroller gränssina samtkommissionen yttreinformera omavom

Kommissio-innehavbestämmelsernationellasina vapen.m.m. avom
Slutligenandratillinformationvidarebefordra denna stater.skallnen
inomdomstolen,ochEuropaparlamentettillkommissionenskall en

tillämpningensituationdenöverlämnatidviss avrapport somomen
åtgärder.tillförslagåtföljdbehovvidresulteratdirektivet av

Schengensamarbetet18.4

Schengenkonventionen m.m.

förrörlighetenfriadenförverkligandetpåskyndasyfteI att av
Frankrike,ingickreglerRomfördragetsmedenlighetipersoner

avtal,mellanstatligtår 1985Benelux-staternaoch separatTyskland ett
vidpersonkontrollernaavvecklasuccessivtutanför EU-ramen, attom

rättsligaochpolisiäradetutvecklaochde gränserna attgemensamma
Schengengränsstadeningicks iavtalDettamellansamarbetet staterna.

Är under-1990Schengenavtalet.brukar benänmasochLuxemburgi
vilkenSchengenavtalet,tilltillämpningskonventiontecknades en

genomföraföråtgärderpraktiska attbestämmelserinnehåller om
andravid de inregränskontrollerna gränserna, samtavvecklingen av

rättsligtochpolissamarbeteexempelvissamarbetsâtgärder,nödvändiga
gränskontroller. Dennaenhetligadataskydd ochsamarbete, yttre

innehåller deSchengenkonventionen,kalladtillämpningskonvention,

1996:67.SFS2 1995/96:52,1994:4,SOU prop.
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viktigaste reglerna för samarbetet. Schengenkonventionen började till-
ämpas och gränskontrollerna upphörde den 26 1995 mellan sjumars

de EU-länder dåav anslutit sig till Schengenavtaletsom förutom de
förut nämnda grundarstaterna, även Portugal och Spanien.

Varje stat är medlem i EU harsom rätt delta i Schengensam-att
arbetet. ÖsterrikeItalien, Grekland och och de nordiskasenast EU-nu
länderna Danmark, Finland och Sverige, har undertecknat avtal om
anslutning till samarbetet och deltar till fullo i samarbetet och besluten
i verkställande kommittén och organövriga De tillkomnasenare
länderna deltar dock inteännu i det praktiska samarbetet och gräns-
kontrollerna övriga Schengenländermot har inte avvecklats. Detsam-

gäller Norge och Islandma särskilda samarbetsavtalvars under-
tecknades i december 1996, samtidigt med de nordiska EU-ländernas
anslutningsavtal. Sammantaget ingår alltså alla EU:s medlemsländer,

Storbritannienutom och Irland, i samarbetet. Dessutom Norgeär och
Island knutna till samarbetet.

Schengensamarbetet kan sägas provisorium iett avvaktan påvara
att regler kan trädagemensamma i kraft i hela EU. I Schengenavtalet
föreskrivs också EU-regler haratt företräde framför Schengen-regler.
Schengensamarbetet syftar, tidigare nämts, tillsom genomföra friatt
rörlighet för allapersoner personkontrollerattgenom vid gränserna
mellan de länder deltar i samarbetet avskaffas,som dvs. vid de inre
gränserna. Som led i kompenseraett bortfalletatt personkontrollerav
vid gränserna innehåller Schengensamarbetet långtgåendeett polisiärt
och rättsligt samarbete, främst inriktat på det praktiska vardagsarbetet.
Bland innebär dettaannat utökat informationsutbyteett och också en
möjlighet för direkt operativt polissamarbete deöver inre gränserna.

Högsta beslutande i organisationenorganet Verkställandeär kom-
mittén, består Schengenländernassom ansvarigaav ministrar. Central-

Schengensamarbetetsärgruppen högsta tjänstemannaorgan. Härunder
finns bl.a. antal arbetsgrupper,ett däribland arbetsgrupp I hand-som
har polis- och säkerhetsfrågor. Denna arbetsgrupp har i sin olikatur
undergrupper, handhar frågor rörandevarav en och ammunitionvapen
Sub-group Arms and Ammunition.on

Vapenfrågor inom för Schengensamarbetetramen

Schengenkonventionen innehåller bestämmelser vilka typerom av
skjutvapen inom de avtalsslutande ländernasom skall förbjudna,vara
kräva tillstånd eller anmälan. Bestämmelserna är minimikrav; detett

tillåtetär för medlemsländerna haatt strängare lagstiftning.en

3 Sverige har dessförinnan deltagit observatör sedan den 1 majsom 1996.
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utsträckningikonventioneniBestämmelserna stormotsvaras av
bestämmelserDirektivets ärEG-vapendirektivet.bestämmelserna i

ochkonventionenEftersomdetaljerade.omfattande ochdock mermer
ihelt överensstämmadirektivet reglerar ämne attutanmensamma

uppkommasannoliktskulle detdetaljer,ochomfattningfråga om
Över-parallellt.gälldedessatillämpningssvårigheteravsevärda om

för EU-bestämmelser,konventionensfördärförskäl talarvägande att
direktivet.medi ochöverspeladedel, skallländernas varaanses

vilkenenligtkonventionen,ii 134har stödslutsatsDenna art.
deden månendast i ärtillämpasskallbestämmelserkonventionens
dockdel börIslandsochNorgesFörgemenskapsrätten.medförenliga

tillämpliga.delbestämmelser i dennakonventionens vara
arbets-Schengensamarbetetdet inomfinnsSom nämnts enovan

dockarnmunitionsfrågor. Denna mötsochför skjutvapen- gruppgrupp
huvudsakligenfrågordessadärförminstsällan, inte att numera

emellertid Cen-beslutade1996I majEG-vapendirektivet.regleras i
uppdragiamrnunitionsgruppenoch attVapen-tralgruppen att ge

skjutvapenanvändandeochinnehavillegaltutarbeta rapport avomen
nödvändigaframförahärtillanslutningiländerna ocholikai de

informa-densamla inmedarbetarGruppenrekommendationer. attnu
närvarande harFörgrund förtillskall liggation rapporten. mansom

illegaladenomfattningennämligenfrågor,femsigkoncentrerat av
ochålderfrågaipå dessakvalitetenmedtrafiken omvapenvapen,

och desskaliber, rutt.ursprungvapnens

Europol18.5

Konventionenjuli 1995.26denundertecknadesEuropolkonventionen
kunnaberäknasochmedlemsstatersamtliga EU:sratiñcerasskall av

konventionennyligen tillträttSverige har1998.kraft underiträda
Europol.polisbyrån,europeiskadenkonventionen upprättasGenom

förkriminalunderrättelseorganuppgiftEuropols främsta är ettatt vara
inforrnationsutbytetunderlättaskallEuropoli EU.medlemsstaterna

analyseraochsammanställainhämta,medlemsstaterna,mellan
återföratill medlemsstaternaunderrättelser,ochinformation attsamt
demunderrättaochdemberörunderrättelserochinformation omsom

underlättagärningarbrottsligaolikasamband mellan samtupptäckta
relevantöverlämnamedlemsstaternaipolisutredningar attgenom

Europol förskallEuropol. Härutöver attfinns hosinformation som
nationellahos deeffektivitetenökamellan ochsamarbetetförbättra

specialkun-fördjupadeochrådgivningbistå medpolismyndigheterna

bet.l997/98:2JuU.4 1997/98:l64,Prop.
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skaper vid utredningar och tillhandahålla strategiska och övergripande
underrättelser för främja effektivaatt och rationella operationer i
medlemsländerna utarbeta allmännasamt lägesrapporter. Slutligen
skall Europol bistå medlemsstaterna med råd och forskning inom
områdena för utbildning, organisation och utrustning, brottsföre-
byggande arbete och tekniska och vetenskapliga polis- och utrednings-
metoder. Europol kan också under vissa reglerade formernoggrant
utbyta information och underrättelser med andra länder och organisa-
tioner med andra EU-organsamt art. 3.

Europol skall alltså verka inom för det mellanstatligaramen
polisiära samarbetet i EU. Europol kan i anspråktas de faktiskanär
omständigheterna visar det förekommeratt brottslig organisationen
eller struktur påverkar två eller flera medlemsstatersom och medsom
hänsyn till brottslighetens omfattning, svårhetsgrad och konsekvenser

detgör nödvändigt med handlandeett frångemensamt medlemsstater-
sida. Europol underär dessa förutsättningarnas behörigt sigägnaatt

informationsutbyte rörande vissa särskilt allvarliga brott. Dessa
brott narkotikahandel,är människohandel, olaglig handel med nukleära
och radioaktiva ämnen, handel med stulna fordon och den brottslighet

förknippadär med illegala immigrationsnätverksom inom tvåsamt,
år från konventionens ikraftträdande, terrorism. Rådet kan härutöver

Europol i uppgift arbetage med andra formeratt brottslighet blandav
dem räknas i bilaga tillsom konventionenupp elleren särskilda
former denna brottslighet.typ I bilaganav av olikaomnämns brott

liv, hälsa ellermot frihet, brott enskild och offentligmot egendom
bedrägerisamt och slutligen olaga handel och på miljön. Iangrepp

den sistnämnda kategorin olaga handeltas med ammunition ochvapen,
sprängämnen Förutom de på detta definieradeupp. sätt brotten kan
Europol också användas den penningtvättmot hänger ihop medsom
dessa brott visssamt brottslighetmot ingår i Europolsannan be-som
hörighet. Med detta brott begås för skaffaavses som att tillresurser
sådan brottslighet ingår i Europols behörighetsom och brott som
begås för underlätta elleratt utföra sådana gärningar eller för att
undvika lagföring och straff för gärningar sådant slag art. 2.av

Organisationen uppbyggdär kring både nationella och internationel-
beståndsdelar. Inom varje medlemsstat skall det finnas nationellen

enhet skall enda förbindelselänksom mellanvara Europol och
medlemsstaterna. Varje medlemsland skall också enligt konventionen
sända minst sambandsman till Europols huvudkontoren skallsom
ligga i Haag i Nederländerna. Sambandsmännen deär nationella
enheternas i Europol.representanter Europol kommer dessutom haatt

anställda underrättelsetjegna änstemän och analytiker datateknikersamt
och administrativa tjänstemän. Den övergripande ledningen Europolav
handhas styrelse medan den dagligaav ledningenen utövas av en
direktör på fyra år.utsesom
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samarbetenordisktEtt18.6

ochJustis-norskatagitsharsamarbetenordiskttillInitiativ avett
harRepresentanters ländernanordiskadefrånPolitidepartementet.

lagstiftnings-olikadiskuteraförsammanträffat1997hösten attunder
länderna.olikadelikartade itillämpningsproblem äroch som

1998.underfortsättaförväntasSamarbetet

RikspolisstyrelsenochJustitedepartementetfrån5 tjänstemänharSveriges delFör
deltagit.
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Kostnader19

Allmänt19.1

bestämmelsernaskärpningarförslag tillfleralämnarUtredningen av
tillstånds-vidprövningensåsomvapeninnehavrörande attm.m.
kontrolle-skallinnehavetsjälvaochskallgivningen strängare attvara
och bättreförvaringeninspektioni formt.ex. avavnoggrannare,ras

återkallelsetillkan ledaförhållanden ettuppmärksamhet på avsom
resurskrävande. Desådan karaktärFörslag ärtillstånd. naturenavav

påinviss måndock iuppstår kanhärigenomkostnader sparassom
ochbrottslighetutgifter förminskadei formområden,andra t.ex. av

revidera-denförhoppningutredningensocksåskador. Det attandra är
ivilkettillämpa,och lättaretydligareskalllagstiftningende attvara

frigörs.sig innebär att resurser

specifika kostnaderna19.2 De

särskildformRikspolisstyrelsenihosfunktionenförstärktaDen av en
omdispositionmöjliggörasförsta handbör i avgenom envapengrupp

vapenfrågor,allaarbetsuppgifter såpersonalensnuvarande attden som
särskildatill denflera olikahandläggsi dag styrs vapen-personer,av

denågotarbetsuppgifter utökasRikspolisstyrelsens genomgruppen.
Rikspolisstyrelsenutredningen lämnat, attförslag t.ex. genom

och derasskyttesarnmanslutningarnadelsföljaskallkontinuerligt upp
för kunnamarknadenutbudetdels attmärkesfordringar, vapenav

ändamål. Dessaför olikalämpligavilka skjutvapen äravgöra som
denutökningeventuellt krävaarbetsuppgifter kanutvidgade aven

beredashandi förstafråga börpersonalstyrkan. Dennanuvarande
Rikspolisstyrelsen.inom

nämligenavgiftsfinansierade,förslagutredningens ärNågra av
förvaratillståndår,efter feminnehavstillståndet attförnyelse av

ellerskjutvapenutlåninganmälanhosskjutvapen avomannan,
reparationförtill samtskjutvapenöverlämnande m.m.annanav

reparationförskjutvapennäringsverksamhettillstånd i ta emotatt
avgiftsfinan-sedan tidigareredansistnämnda förslaget ärdetm.m.

ökningverksamhet. Denför sådangodkännandedåsierat, avsom
börkräveråtgärderdessatillståndsmyndighetemahos somresurserna
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täckas de avgifter betalas in. Det därvidär möjligtav som att
utredningens förslag till avgiftstaxa finns i vapenförordningensom
behöver justeras något.

Den utökade prövningen förutsättningarna för erhållaattav
prydnads- och minnesvapen kan komma kräva ökadeatt resurser.
Emellertid det troligtär bestämmelserna har avhållandeattmera en
effekt så till vida många dem i dag slentrianmässigfatt av som
skulle ansöka sådant tillstånd fortsättningsvis avstår frånom att
inkomma med ansökan. Det inte möjligtär i dag bedöma i vilkenatt
mån belastningen på tillståndsmyndigheterna kommer öka elleratt
minska. För det fall det, sedan förlaget genomförts, visar sig att
tillstândsmyndigheternas inte räcker till bör övervägaresurser attman
höja avgiften för ansökan tillstånd till innehav skjutvapen förom av
dessa ändamål. I sammanhanget kan det tillståndsmyndig-nämnas att
heterna sannolikt kommer behöva lösa in fler vadatt än ärvapen som
fallet i dag. Det finns därför all anledning kostnadsmässigtatt överse
hanteringen inlösenförfarandet.av

Begränsningen den s.k. vapengarderoben till omfattaattav tre
skjutvapen, med den utvidgade prövning måste någongöras närsom
söker tillstånd inneha fler skjutvapen, kommeratt sannoliktom att
medföra ökad belastning för tillståndsmyndigheterna. Här bören man
överväga höja avgiften för ansökan innehavstillståndatt förom
skjutvapen dessautöver I samband härmed kantre. överväga attman
tillämpa den utökade ansökningsavgiften beträffandeäven andra
ändamål jakt. En förhöjdän avgift skulle nämligen kunna ha en av-
hållande effekt i fråga det antal skjutvapen önskarom som en person
inneha, samtidigt det klart motiveras tillståndsmyndighetenattsom av

i dessaäven fall skall skäl finns förpröva medge tillstånd tillattom
fler skjutvapen. Tillståndsmyndigheten bör alltid iaktta restriktivitet
i fråga det antal skjutvapen och beviljas till-om som en samma person
stånd för.

De vidare åtgärder inte direkt kan finansieras avgiftersom genom
eller liknande inspektionenär de särskilt meddelade förvarings-attav
föreskrifterna följs i den mån de inte utförs led i tillstånds-ettsom-
myndigheternas arbete den vapenamnestin. Kost-samt permanenta-
naden för dessa brottsförebyggande åtgärder kan tidigareman, som

emellertidnärrmts, räkna med tjäna in på andra områden, iatt t.ex.
form minskad brottslighet. Sannolikt kan dock räkna medav attman
kostnaderna till del täcks redan de besparingarstor denav som
förenklade lagstiftningen medför. Som exempel kan närrmas att storen
del den tid tillståndsenheternas handläggare har till sitt förfogandeav
för vapenärenden, går till upplysa vapeninnehavare till-att om
lärnpningen olika bestämmelser, förvaringsbestämmelserna.t.ex.av
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Författningskommentar20

Oftast har dettillfällen.vid antal rörthar ändratsVapenlagen ett stort
förinomkunnatförhållandevis små ändringarsig göras ramensomom

tillförändringar, lettGenomgripanderegelverket.rådandedet attsom
vapenkungörelse,års1934införts, har skettregelverknytt genom

tidigareårs vapenlag. Denoch 1973vapenförordning1949 års
densystematiskspråklig ochefter översyn,infördes,vapenlagen en

1996.april1
såvapenlag,föreslålämpligtmindrekan snartDet att en nysynas

utredningenEmellertid harinfördes.års vapenlagdet 1996efter att
bestämmelser-materiellaförändringar dedels omfattandeföreslagit av

såväl iplaceringparagrafernasförändringardels omfattande avna,
bestämmelserhar fleraminstvapenförordning. Intevapenlag som

Utredningenförordning ellertillfrån lag tvärtom.därvid omplacerats
bestämmel-förnödvändigomstrukturering göradenna är attattmenar

fortsätt-vapenlagenframför allt förlåttbegripliga, attmenserna mer
andraochskärpningarpå sådantskall bli hanterlig sättningsvis attett

smidigarebetydligt änpå sättgenomförasskall kunnaändringar ett
tidmoderndet iexempel kanfallet dag. Som nämnasvad i attärsom

vapenlagstiftningenrevideringarpågåttständigt harså gott avsom -
avlöst den andra.havapenutredningenden synesena

Medskall införas.vapenlagföreslår alltsåUtredningen att en ny
vapenför-tillbestämmelserna harkopplingtill denhänsyn nära som
vapenför-tillförslaglämnatutredningenharordningen även en ny
här,dock intekommenterasbestämmelser utanordning. Dess

betänkandet.avsnitt irespektivebehandlas i
förbud be-1988:254lagenföreslår vidareUtredningen att om

vapenla-iarbetas införemål skalloch andra farligaträffande knivar
därför upphöra.föreslåsNärrmda laggen.

andraimåsteföljdändringarvissa görasvapenlag medförEn attny
1992:1300lagenvapenlagen,hänvisar tilllagar t.ex. omsom

1996:701och lagen1996:627säkerhetsskyddslagenkrigsmateriel,
landSverigesvidbefogenheter gränsTullverkets ett annatmotom

dettaiinteändringarunionen. DessaEuropeiskainom tas upp
sammanhang.
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Vapenlagen

1 kap. Inledande bestämmelser

§1
Den s.k. knivförbudslagen arbetas in i vapenlagen, varför vapenlagens
tillämpningsområde utvidgas. Paragrafen således tidigaremotsvarar
1 kap. l § vapenlagen jämte den i SOU 1996:50 föreslagna 1 § av
lagen 1988:254 förbud på allmän platsmotom vapen m.m.

2 §
Paragrafen tidigare 1 kap. 2 § vapenlagen.motsvarar

3 §
Paragrafen tidigare kap.1 3 § vapenlagen.motsvarar

4 §
Paragrafen tidigare l kap. och5 6 §§ vapenlagen. Emeller-motsvarar
tid har tillämpningsområdet utvidgats till gälla alla skjutvapenatt som
vapenlagen tillämpas på. Tidigare omfattades endast ammunition till
handvapen"

.

5 §
Paragrafen tidigare 1 kap. 8 § vapenlagen, tilläggetmedmotsvarar att

sådana föremåläven i den tidigare knivförbudslagensom angavs
omfattas undantaget. Bestämmelsen har i övrigt endast justeratsav
språkligt.

6 §
Paragrafen tidigare kap.2 1 § vapenlagen med tilläggmotsvarar av
kravet på tillstånd för i näringsverksamhet skjutvapen föratt ta emot
reparation, ändring eller skrotning.översyn,

Tillståndskravet för i näringsverksamhet skjutvapen föratt ta emot
reparation innebär skärpning jämfört med det tidigare kravetm.m. en
på godkännande för bedriva sådan verksamhet. Förutsättningarnaatt
för sådant tillstånd skall få meddelas i kap.3 3 § vapenla-att anges
gen.

§7
Paragrafen är ny.

Den stånd vårda sigär själv eller sin egendom ochattsom ur
härigenom under förvaltare enligtär 11 kap. § föräldrabalken7satt

inte lämpligär betros med skjutvapen. En sådan får alltsåatt person
inte får meddelas tillstånd enligt vapenlagen. Bestämmelsen är en
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vapenförordningen,§kap. 11jämfört med tidigare 2skärpning som
tillståndñck meddelasförvaltare inteharbl.a. denstadgade att som

till innehavet.samtycktförvaltarenskjutvapeninneha attutanatt

8 §
vapenlagen.kap. 2 §tidigare 2Paragrafen motsvarar

9 §
Bestämmelsenvapenlagen.§tidigare 2 kap. 17Paragrafen motsvarar

språkligt.har endast justerats

ammunitionellerTillstånd inneha skjutvapen2 kap. att

§1
Paragrafen är ny.

"behovskall hatillståndssökandestadgastället förI att avatt en
giltigtharendast denmeddelasfårtillståndskjutvapen att somanges

skälgiltigaändamålolika utgörDeinneha skjutvapen.skäl att som
stycket a-fandraändamålen i ärangivnaDei lagtexten. enanges

med-tidigaretillståndvilkaändamål för ävensådanakatalog över
i dennasaklig ändringNågonstycket.fjärdegällerdelades. Detsamma

avsedd.del inteär
vissaförekommakan deti lagenpreciserasändamåldeUtöver som

påochförutseskanändamål, vilka inte ettvanligamindre meranges
Somgodtas.bör kunnavissa falländå igenerellt sätt men som

förräddningstjänstenanvändsskjutvapenexempel kan nämnas avsom
produk-utveckla/testaförföretaggasbehållare ellerpunktera attatt av

förekomskjutvapen ävensådanaTillstånd förskyddsvästar.t.ex.ter,
styckettredjebestämmelsen i årlagstöd. Genomdirekttidigare, utan
föreliggaskalldetlagreglerat. Kravetförfarandet attnumera

undantagsfall,idet baramedförtillståndskäl försynnerliga att rena
sådantmeddelabli frågakanföreligger,skäl härfördå starka attom

tillstånd.

2 §
meningen§ förstakap. 5tidigare 2stycketFörsta va-motsvarar

skalldethand sikte görasi förstaBestämmelsen attpenlagen. tar
baraEmellertid det intesökanden. ärvandelsprövningallmän aven

iha betydelsekanpålitlighetochordentlighetsökandens samman-som
exempelvismissbrukas kankan kommaRisk förhanget. attatt vapnet

tänkaskannågonmedbostaddelarsökandenockså föreligga somom
sammanhang.brottsligtioriktigtpå sätt,hantera t.ex.ettvapnet

bestäm-ålderskrav. DebestämmelseinnehållerstycketAndra omen
vapenförord-stycketfjärde§kap. 3fanns 2tidigaremelser varsom
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ningen jämte Rikspolisstyrelsens föreskrifter. fastslåsNu i lagen att
huvudregeln sökandeär skall ha fyllt 18 år föratt erhållaen att
tillstånd till innehav skjutvapen, beträffande ochutomav start-
signalvapen. Med hänsyn till den strängare anlagts påsyn som
förekomsten prydnads- och minnesvapen bör inte underav personer
l8 år komma i fråga för sådana Det tidigare undantagetvapen.
beträffande sådana har därför tagits bort. Från ålderskravetvapen -
får undantag det föreliggergöras särskilda skäl. I sak ingenom avses
förändring den praxis tidigare gällde i detta hänseende.av som

3 §
Paragrafen och föranledsär främst det på marknaden dyktattny av

skjutvapen mindre lämpligaär för det ändamål detupp som som avses
användas till. Som exempel kan hagelgevärnämnas med militärt
utseende och med betydligt precisionsmöjlighetersämre traditionel-än

hagelgevär.
Ett skjutvapen skall alltså lämpat för det avsedda ändamålet.vara

Med detta skjutvapen skall användas till jaktatt ett skallmenas som
väl lämpat för jaktändamål, såväl i fråga möjlighetvara attom

precisera skotten utförande och prestanda. Detsamma gäller be-som
träffande skjutvapen för målskytte och skydd. För tillståndsmyndig-att
heten skall kunna huruvida visstavgöra lämpat för detärett vapen
ändamål bör Rikspolisstyrelsen, i samråd med Statensgärnasom avses
kriminaltekniska laboratorium, möjlighet meddela föreskrifterattges

ämnet.1

4 §
Punkten 1 rekvisiten för sådan sammanslutning fåranger som ges
tillstånd inneha skjutvapen. Vilka dessa sammanslutningaratt äregna
bestäms, liksom tidigare, regeringen. Bestämmelsen vidareav anger
för vilka huvudsakliga ändamål i frågavarande organisationer får
meddelas tillstånd. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.10.1närmare

Punkterna 2-3 i huvudsak tidigare 2 kap. 3 § och dmotsvarar c
vapenlagen.

5 §
Paragrafen, i vapenlagen,är förutsättningarna försom attny anger
meddela tillstånd till innehav skjutvapen för jakt. Motsvarande be-av
stämmelser fanns i tidigare 2 kap. 3-5 §§ vapenförordningen.

förstaI stycket sökanden måste ha avlagt visarattanges prov som
han kan handha på säkertatt han harsätt godavapnet ett samt att

kunskaper jakt och viltvård för kunna erhålla tillstånd till in-attom
nehav jaktvapen. Vad i detta hänseende liksomär,av som avses
tidigare, den s.k. jägarexamen. Regeringen, eller den myndighet
regeringen bestämmer, beslutar föreskrifternärmare rörandeom pro-
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från bestämmelsen.för undantagliksom förutsättningarnaven,
tillerhålla tillståndsökanden, förstycket måsteEnligt andra att

avlagd jägarexamenenhandsvapen för jakt,innehav utöverettav
för enhandsvapen. Be-särskild användninghan hardessutom visa att

vapenförordningen.kap. §fanns i tidigare 2 5stämmelser härom
hän-föreskrifter i dettabeslutar alltjämtRegeringen närmareom

seende.
vapenförordningen, dvs.kap. 3 §stycket tidigare 3I tredje tas

tillför jaktåndamålanvända skjutvapen ävenbestämmelsen rätt attom
in.övning eller tävling,

6 §
förförutsättningarnai vapenlagen,Paragrafen, attär angersom ny

för målskytte. Motsvaran-skjutvapentillstånd till innehavmeddela av
vapenförordningen.tidigare kap. 3 §bestämmelse fanns i 2de

iaktiv medlemsökanden ha varitstycket måsteEnligt första en
i 4sammanslutningaransluten till någon deförening avsessomav

hänseende.i dettakravenbestämmer deRegeringen nännare
innehavtillstånd tillerhållavidare, förandra stycket krävsEnligt att
särskildpåsökanden visarför målskytte,enhandsvapen attett provav

sökandenvapenförordningenskjutskicklighet. I tidigare attangavs
olikaskyttemärkenvissauppfylla kraven fördärvid skulle som

ochdetaljeradbestämmelsesådanhar. En ärorganisationer naturav
därför i ställetharRegeringenregeringen.svårligen följaskan upp av
meddela före-Rikspolisstyrelsenbemyndigamöjlighet attattgetts

hänseende.skrifter i detta
erhållahelautomatiska skjutvapen. FörstycketTredje rör att

sökandenkrävssådant ärtillstånd till innehav attett envapenav
medlemeller aktivFörsvarsmaktensammanslutning godkänts avsom

i förläng-och syftarkravsammanslutning. Dettasådan äri nytten
i civilahelautomatiskaanvändningentillningen att samman-vapenav

ochårsökanden fyllt 20detSlutligen krävshang skall upphöra. att
de kravHärmedskjutskicklighet.på särskildhar visat somavsesprov

gällaVad bör§vapenförordningen.gällde enligt 2 kap. 3tidigare som
ordninglämpligen iskjutskicklighet bestämsbeträffande somsamma

för enhandsvapen.

7 §
förförutsättningarnavapenlagen,iParagrafen, attär angersom ny

skyddsändamål. Vadförinnehav skjutvapentillstånd tillmeddela av
andrakap. 3 §tidigare 2bestämmelser ifinnsgäller tjänstevapen

vapenförordningen.stycket och 5 § 3
behövsfall då skjutvapensikte på debestämmelsenförsta handI tar

bevakningsföretagauktoriseradeväktare vidi tjänsten. Främst avses
meddelastillstånd skall fåliknande uppdrag. Förmedoch attpersoner

l0 180498
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måste det föreligga oundgängligt behov skjutvapenett för tjänstensav
utförande. Kravet på det skall föreliggaatt oundgängligt behovett
syftar till betona tillståndsmyndighetenatt skallatt särskilt restrik-vara
tiv med meddela tillstånd för skyddsändamål.att

Vidare stadgas tillstånd till innehav skjutvapenatt kan meddelasav
detäven finns synnerliga skäl. Härmed sådanaom uddaannars avses

fall tidigare inte reglerats i lagstiftningen utom såvittsom gäller
vilka behandlades i tidigare 2 kap. 5 § 3gasvapen, vapenförord-

ningen, exempelvis befälhavare på fartyg behöver skjutva-etten som
för skydd vid utlandstrafik eller nordpolsfararepen behöveren som

Ävenskjutvapen för skydd vilda djur. fallermot naturligtvisgasvapen
under bestämmelsen, vilket innebär hotat brottsofferatt t.ex. ett som
behöver tårgasspray för personligt skydd kan få tillstånd innehaatt ett
sådant det föreligger synnerliga skäl.om

Slutligen tidigareäven 3 kap.tas 3 § vapenförordningen, dvs.
bestämmelsen användarätt skjutvapen för skyddsändamålattom även
till övning eller tävling, in i paragrafen.

8 §
Paragrafen delvisär ny.

Första meningen innehåller bestämmelse ovillkorlig tidsbe-en om
gränsning i fråga tillstånd till innehav skjutvapen för målskytteom av
eller skydd enhandsvapen för jakt. Tillståndensamt skall begränsas till

gälla högsti fem år. Dettaatt nyhetär i förhållande till tidigareen
bestämmelser. Bestämmelsen behandlas inärmare avsnitt 4.10.2.

Andra meningen tidigare 2 kap. 5 § tredjemotsvarar meningen
vapenlagen.

9 §
Paragrafen, i huvudsak förutsättningarnaär försom attny, anger
meddela tillstånd till innehav skjutvapen för samlingsändamål.av
Bestämmelsen innebär Rikspolisstyrelsens tidigareatt allmänna råd,

innebar endast samlingsomrädeatt klart definieratett ärsom ochsom
kanavgränsat godtas, upphöjs till lag.

Andra meningen tidigare 2 kap. 4 § andramotsvarar meningen
vapenlagen.

10 §
Paragrafen, är förutsättningarna för meddelasom ny, attanger
tillstånd till innehav skjutvapen med huvudsakligt prydnadsvärdeav
eller särskilt affektionsvärde. Bestämmelsen innebär väsentligen
skärpning i förhållande till tidigare lagstiftning och praxis så till vida

dels det måste föreliggaatt särskilda skäl för innehavet, dels att vapnet
måste varaktigtgöras obrukbart. Slutligen skall restriktivitetstor
iakttas i fråga antalet får innehas för detta ändamål.om vapen som
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i frågarestriktivitetskäl ochsärskildamedVad stor omavsessom
4.10.6.avsnittiantalet närmareangesvapen

11 §
ändamåluddas.k.tillstånd förParagrafen, ettär attangerny,som

Rikspolisstyrelsen. Denfrånyttrandeefterendastfå meddelasbör
därvid iyttrandet böritillståndsärendetrekommendation i gessom

andrafrångåsendastoch börvägandenormalfallet tungt omvara
häremot.talar starktomständigheter

tillståndskäl försynnerligaföreliggamåste attdessutomdetAtt
framgår lmeddelasskall få av

§12
vapenlagen.meningenförstakap. l §4tidigareParagrafen motsvarar

13 §
har iochvapenlagenkap. 8§2tidigareParagrafen motsvarar

språkligt.endast justeratshuvudsak
tillstånd ellerhardenbestämmelsentidigareI den att somangavs

emellertidtillstånd harharDenskjutvapeninneharätt somatt osv.
Dettillståndetskjutvapensådantinnehaockså rätt avser.att som

rättdvs.detparagrafen attmed idärförräcker att senare,ange
sådanaenskildaVidare har samtskjutvapen".inneha personer

med den.museerförhuvudmänoch ersattssammanslutningar

14 §
endastoch harvapenlagen9 §kap.tidigare 2Paragrafen motsvarar

språkligt.justerats
andrastrukits. Itillstånd ellerparagraf harföregåendeiLiksom

ombudöverlåts"ammunitionsyftningsfeletharmeningen genom
ingensakombud". Iförvärvas"ammunitiontilländrats avsesgenom

förändring.

15 §
endastharochvapenlagen§8 kap. ltidigareParagrafen motsvarar

förändring.ingensakspråkligt. Ijusterats avses

med skjutvapenHandel3 kap.

1 §
vapenla-stycketförstalO §kap.tidigare 2stycketFörsta motsvarar

handeldrivaskall hasökanden rättrekvisitet atttidigareDet attgen.
därförharfunktion. Detsjälvständigingendockfyllerallmänheti

strukits lagtexten.ur
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Andra stycket hämtat från tidigareär 5 kap. 3 första§ meningen
vapenförordningen, dvs. juridisk driver vapenhandelatt en person som
skall ha godkänd föreståndare för rörelsen. Vaden sagtssom om
personliga förutsättningar för vapenhandlare skall därvid gällaen
föreståndare. Någon förändring i sak inte avsedd.är

2 §
Första stycket har sin motsvarighet i tidigare 2 kap. 10§ andra
stycket. Nytt det i lagenär tillstånd alltid skall begränsasatt attanges
till vissa skjutvapen och visst antalatt fårtyper ettavse av som
innehas samtidigt, vilket tidigare framgick vapenförordningen.av

Andra stycket har sin motsvarighet i tidigare kap. §4 3 första
meningen vapenlagen.

3 §
Paragrafen, förutsättningarna förär meddela någonattsom ny, anger
tillstånd i näringsverksamhet skjutvapen för reparation,att ta emot
översyn, ändring eller skrotning. I likhet med bestämmelserna rörande
vapenhandlare skall sökanden dels ha de kunskaper behövs för attsom
verksamheten skall kunna bedrivas på seriöst och godtagbart sätt,ett
dels ordentlig och pålitlig. Ledning kan hämtas från de tidigarevara
bestämmelserna rörande vapenhandlare.

4 §
Paragrafen i vapenlagenär tidigare 5 kap. §llmotsvararny men
vapenförordningen.

4 kap. Införsel skjutvapen eller ammunitionav

1§
Paragrafen tidigare 2 kap. 11 § vapenlagen.motsvarar

2 §
Paragrafen tidigare 2 kap. vapenlagen.15 §motsvarar

3 §
Paragrafen tidigare 2 kap. 16 § vapenlagen.motsvarar

5 kap. Utlåning skjutvapenav

1 §
Paragrafen utlåning skjutvapen underrör uppsikt och hämtadärav
från olika stadganden i tidigare 3 kap. vapenlagen. sakI ingenavses
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förändring
.

§2
Paragrafen är ny.

hamåstesjälvskjutvapenlånarsjälvständigt ettdenNytt är att som
endastgällttidigareharDettamotsvarandeinneha etträtt vapen.att

Bestärrnnel-skjutvapen.helautomatiskaochenhandsvapenbeträffande
polis-lämplighet prövatsdenendastsåledes avinnebär att varssen

skjutvapen.innehasjälvständigtfår lovmyndigheten att
l §kap.3tidigareifannstvåveckors-regeln,harVidare som

lånasfårendastskjutvapengällerställetIbort.tagits attvapenlagen,
Tillfällighets-rekvisitet görändamål.bestämtförochtillfälligt ettut

Kravetbestämmelse.dagensmedjämförtflexibel,bestämmelsen mer
normal-Itolkasdock snävt.börtillfälligtfårendastlånetpå att vara

lånagodtas. Attveckor uttvåtillilånendastbörfallet envararsom
vidareföljd böritillfällen tätfleravidtill personenvapensamma

ändamålvisstförskall skelånet ettpåKravetuteslutet. attvara
ändarnåls-rekvisitetMedbestämmelsen. avsesytterligareinskränker

"målskytte,eller attutanjaktförlånasskjutvapen utinte att ett
tillpreciseras,skalllånetillfälle närmarevarjevidlåneändamålet

"pi-eller1998"år36veckaunderJämtlandijaktexempel
1999.oktober6denGöteborgistolskyttetävling

tillskeskallutlåningenamnälangällerstycketandraEnligt att om
avseddutlåningen ärutlåningstillfällevarjeförepolismyndigheten om

kontrollsyn-viktigtbaraintedagar. Detta ärfemi uränatt mervara
operativadesspolisen ibetydelse förväsentligocksåpunkt ärutan av

verksamhet.
frånundantassignalvapenochstycketTredje start-attanger

vapenlag.tidigareifalletliksomi fråga,bestämmelserna var
9.6.3.avsnittibehandlas närmareBestämmelsen

3 §
vapenlagen.§33 kap.tidigareParagrafen motsvarar

§4
förlånasfårendast ut sammastycket ettFörsta att vapenanger

hämtad frånBestämmelsen ärtillståndlångivarensändamål avser.som
vapenlagen.§kap. 13tidigare

harvapenlagen§23 kap.tidigare menstycketAndra motsvarar
riskfinnaskandå detfallsådanatäckaför ävenspråkligtjusterats att

missbrukakommakanomgivning attlåntagarensinågonför att
vapnet.

§5
vapenlagen.6 §kap.3tidigareParagrafen motsvarar
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6 i§
Paragrafen tidigare 3 kap.motsvarar 7 § vapenlagen.

l
i7 §

Paragrafen tidigare 3 kap. 8 §motsvarar vapenlagen.

8 §
Paragrafen iär utlåningskapitlet, har sin motsvarighetny imen
tidigare kap.4 3 § andra meningen vapenlagen.

Andra stycket dockär och innebär anmälningsskyldighetnytt en
motsvarande den gäller vid utlåning i femsom änsom avses vara mer
dagar.

6 kap. Förvaring skjutvapen och ammunitionav

11 §
Paragrafen, innebärär skärpning de generella förvar-som ny, en av

iingsbestärnrnelserna.
iSkjutvapen skall hädanefter alltid förvaras i Säkerhetsskåp eller lika
Jsäkert förvaringsutrymme. Med det sistnämnda förvar-attmenas

ingsutrymmet minst skall likvärdigtutgöra alternativ tillett godkäntett 5
Säkerhetsskåp. Som exempel kan nämnas egenhändigt konstruerat
Säkerhetsskåp eller kassun. Delad förvaring skjutvapen såledesärav å
inte längre godtaget förvaringsalternativ.ett 3

I andra stycket vissa undantag från det generella förvar-anges
ingskravet, nämligen beträffande sådana skjutvapen allmäntm.m.

isom
betraktas mindresett farliga. Sådana skjutvapen skall docksom m.m.

förvaras på sådant det inteett sätt finns risk föratt någon obehörigatt
kommer dem, vilket innebär tidigare förvaringsplatsatt alltjämt l
gäller i dessa fall. Detsamma gäller beträffande ammunition. ;

2 §
Paragrafen i tidigaremotsvarar 5 kap. 1 §stort vapenlagen, dock med
förtydligandet egendomen skall hållasatt under uppsikt samband
med användning och förflyttning med egendomen". När skjutvapenav
och ammunition inte används eller förflyttas skall de nämligen
förvaras i enlighet med första paragrafen.

3 §
Paragrafen, är förutsättningarna för förvaringsom ny, anger av
skjutvapen hos annan.

Bestämmelsen innebär viss uppluckring de tidigare be-en av
stämmelserna i det möjlighetstörre förvaraatt sina skjutvapen hosatt

erbjuds. För få förvara sina skjutvapen hosannan att krävs dockannan
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detellerskjutvapensinahandsjälv kaninteinnehavaren ta omatt
således alltjämtHuvudregeln attskäl. ärsärskildaföreligger enannars

skjutva-sinaförochhandskallsjälvvapeninnehavare ta ansvaraom
tillstånd.vidarekrävshosskjutvapenfå förvaraFör att annanpen.

lämpligtdet är attpolismyndigheten prövaskall vapnenDärvid om
avsnittibehandlas närmareBestämmelsenvisshosförvaras person.en

10.7.5.

4 §
vapenlagen.4 §kap.tidigare 5Paragrafen motsvarar

inte utgörskjutvapenall enMed transport somtransport avavses
i 2reglerasförflyttningsådan som

§5
meningen,tredje5 §kap.tidigare 2stycketFörsta motsvaras av

vapenlagen.5 §och kap.5meningentredjestycketandra10 §kap.2
särskildmeddelatsdeninnebärochstycket attAndra är nytt som

förvaringen.inspektiontillåtaskyldigförvaringsföreskrift är att av
ellertillståndsmyndighetenutförasfårinspektion annanSådan av

skallInspektionenändamål.dettaförförordnatssärskiltperson som
Regeringenförrättningen.tid föregodunderrättelse iföregås enav
inspektion.verkställighetenföreskriftermeddelar ennärmare avom

stickprovskontrollergenomförasendastprincipibörInspektioner som
ibehandlas närmareBestämmelsenanledning.förekommenpåeller

10.7.6.avsnitt

Återkallelse ochomhändertagandetillstånd, vapen7 kap. avav
ammunition m.m.

§1
vapenlagen.och 216 kap.tidigareParagrafen ersätter

specialfallboch§1 ärtidigareenligtåterkallelseförGrunderna a
eftersomutgårochsällanrelativtanvändesDe§grunden i 1 c.av

§i 1grundenstödmedskefall kani dessa c.återkallelse av
arnmunitionstillståndåterkallelsebestämmelsentidigareDen avom

återkallelsebestämmelsengrunderi om§i 2 stort somtog sammaupp
amrnunitionsbe-bestod iskillnaden attgjorde. Störstavapentillståndav

Sverigetillammunitioninföratillståndintestämmelsen attattangav
bestämmel-sammanslagningenföreslagnaMed denåterkallas.fick av

arnmuni-förinförseltillståndocksååterkallamöjligt ettdetär attserna
föreligger.härförförutsättningartion om

förutsätt-sketillstånd skallåterkallelsestadgasSlutligen omatt av
vikteninskärpslydelseMed dennaföreligger. avdettaförningarna

endastvapeninnehavarna attsamtkontroll överpolismyndighetens



296 Författningskommentar SOU 1998:44

lämpliga och skötsamma skall inneha skjutvapen.personer

2 §
Första stycket tidigare 6 kap. 3 §motsvarar vapenlagen.

Andra stycket och föranledsär det i 3 kap.nytt l § fastslagitsattav
juridisk driveratt vapenhandel skall haen tillstånds-person som en av

myndigheten godkänd föreståndare. Brister den godkände förestånda-
i de personliga förutsättningar grunden förren utgör godkännan-som

det bör detta återkallas.
Slutligen stadgas, liksom i förra paragrafen, tillståndet skallatt

återkallas förutsättningarna för det föreligger.om

3 §
Paragrafen tidigare 6 kap. 4 § förstamotsvarar stycket vapenlagen,
med den förändringen skjutvapen med tillhörandeatt ett ammunition
skall omhändertas förutsättningarna för detta föreligger.om

4 §
Paragrafen tidigare 6 kap. 5 §motsvarar vapenlagen.

5 §
Paragrafen i vapenlagen,är vad gällde enligtny motsvararmen som
tidigare 12 kap. 5 § vapenförordningen. Bestämmelsen bör finnas i
lagen eftersom den innefattar omhändertarätt egendom.atten

6 §
Första stycket tidigare 6 kap. 4 § andramotsvarar stycket vapenlagen.

Andra stycket i vapenlagen,är nytt vad gälldemotsvararmen som
enligt tidigare 12 kap. 6 § vapenförordningen. Bestämmelsen är
föranledd 5 § införts i vapenlagen.attav

7 §
Första stycket tidigare 6 kap. 6 § vapenlagen.motsvarar

Andra stycket och innebärär utvidgad anmälningsskyldighetnytt en
för läkare till omfattaäven patienter i öppenvård.att Bestämmelsen
behandlas inämnare avsnitt l1.6.5.

8 kap. Inlösen

Kapitlet i sin helhet tidigaremotsvaras 7 kap. vapenlagen.av
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9 påkap. Förbud allmän platsmot vapen

tidigare §§ lagenKapitlet i vapenlagen, 1-2är nytt motsvararmen
föremål,förbud beträffande knivar och andra farliga1988:254 om

Förbudde tillägg utredningen föreslog i sitt förra betänkandemed som
allmän plats SOU 1996:50.mot vapen m.m.

Straff och förverkande10 kap.

1 §
vapenlagen.huvudsak tidigare 9 kap. 1 §Paragrafen imotsvarar

kap.med stadgandet i tidigare 9Bestämmelsen har dock kompletterats
medför driver handelnämligen straffansvaret den2 § som

bedöms såledeserforderligt tillstånd. sådant brottskjutvapen Ettutan
vapenbrott, straffskala är strängare.numera som vars

2 §
istraffbestämmelsenParagrafen i vapenlagen,är motsvararmenny

andraförbud beträffande knivar ochtidigare lagen 1988:254 om
i förrautredningen föreslog sittfarliga föremål, med det tillägg som

1996:50.på allmän plats SOUbetänkande Förbud mot mm.,vapen

3 §
kap. §Bestämmelsen tidigare 9 2a motsvarar a.

kap.medför straffansvar för brott 1Bestämmelsen ochb är motny
6 § c.

för kap.medför straffansvar brott 5Bestämmelsen ochc är motny
8

för brottoch medför straffansvard Bestämmelsen är motny
stödmeddelats medeller föreskriftbestämmelserna i 6 kap. mot som

6 kap. 5av
vapenlagen.tidigare 9 kap. 2 § dBestämmelsene motsvarar

kap. 2 § vapenlagen.f Bestämmelsen tidigare 9motsvarar e
9 kap. 2 § vapenlagen.Bestämmelsen tidigareg motsvarar g

4 §
§för 5 kap. 2och medför straffansvar brottParagrafen är motny

föreskriftstycket för brottandra stycket och 8 § andra samt mot som
kap. §meddelats med stöd 12 1av

5 §
motsvarighet i lagenhaft tidigareParagrafen harär enny, men

vapeninnehav.ansvarsfrihet vid olaga1993:206 om
behandlasvapenamnesti,Bestämmelsen, innebär permanentensom
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inärmare avsnitt 14.4. Det kan dock påpekas särskilt kravet påatt att
överlämnandet skall frivilligt utesluter alla fall då någonvara
överlämnar inför föreståendeett nära upptäcktsrisk, ivapen en t.ex.
samband med kroppsvisitation.

6 §
Paragrafen, harär haft tidigare motsvarighet i lagensom ny, en
1993:206 ansvarsfrihet vid olaga vapeninnehav. Bestämmelsenom
behandlas inärmare avsnitt 14.4.

§7
Paragrafen tidigare 9 kap 4 §motsvarar vapenlagen.

8 §
Paragrafen tidigare 9 kap. 5 §motsvarar vapenlagen, med tillägg av
möjligheten förverka sådanaatt varit föremål för brottvapen som
enligt 9 kap. 2

9 §
Paragrafen tidigare 9 kap. 6 §motsvarar vapenlagen.

Överklagande11 kap.

Kapitlet tidigare 10 kap. vapenlagen.motsvarar

12 kap. Bemyndiganden

1 §
a Bestämmelsen och föranledsär de tidigare bestämmelsernaattny av
i 1 kap. undantag från lagens tillämpningsområde flyttats tillom
vapenförordningen.
b Bestämmelsen tidigare kap.11 1 § bmotsvarar vapenlagen.
c Bestämmelsen tidigare 11 kap. 1 §motsvarar vapenlagen.c
d Bestämmelsen tidigare 11 kap. § dmotsvarar 1 vapenlagen.
e Bestämmelsen är och regeringen möjlighet exempelvisny ger att
bestämma hur många skall ingå i den s.k. vapengardero-vapen som
ben.
f Bestämmelsen och harär tillkommit grund vissa be-ny attav
stämmelser i tidigare vapenlag har överförts till vapenförordningen.
g Bestämmelsen och föranledsär utredningenattny attav ettanser
uttalat bemyndigande härom bör finnas, i fall eftersomvart numera en
bestämmelse omhändertagande i hithörande situationerom av vapen
har överförts från vapenförordningen till vapenlagen.
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vapenlagen.§11 kap. 1tidigareBestämmelsenh motsvarar e
f vapenlagen.kap. l §tidigare 11Bestämmelseni motsvarar

utnyttjaaktuelltkan bliBemyndigandetBestämmelsenj attär ny.
Schengen-samarbetet.tillmed hänsyn

2 §
vapenlagen.2 §kap.tidigare 11Bestämmelsena motsvarar a

före-marknadendet påföranledsochBestämmelsenb är attavny
användsändamål deför detlämpligainteskjutvapen ärkommer som

för.
vapenlagen.§ bkap. 2tidigare 11Bestämmelsenc motsvarar

kap.tidigare 11finns imotsvarighetdelvis EnBestämmelsend är ny.
ibeträffande dengällatillutsträckts ävenhar2 § att somsomc

reparationförskjutvapennäringsverksamhet emottar m.m.
vapenlagen.§ dkap. 2tidigare llBestämmelsene motsvarar

meddelautvidgardeni det rättendelvisBestämmelsen attf är attny
ochskjutvapenochförvaringi frågaföreskrifter transport avom

ammunition.
f vapenlagen.2 §11 kap.tidigareBestämmelseng motsvarar

vapenlagen.2 §kap.tidigare 11Bestämmelsenh motsvarar g
vapenlagen.2 § hkap.tidigare 11Bestämmelseni motsvarar
vapenlagen.2 § ikap.tidigare 11Bestämmelsenj motsvarar

3 §
vapenlagen.kap. 3tidigare 11Paragrafen motsvarar
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1Bilaga

din
Kommittédirektiv

11251

medvapenlagstiftningen Dir.En översyn av
1995:39våldsbrottförebyggasyftet att

1995regeringssammanträde den 30vidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

genomgripande översynskallutredaresärskild göraEn aven
våldsbrott.förebyggainriktningmedvapenlagstiftningen att

satsningi bredledingår motUtredningsuppdraget ett ensom
samhälleskapamålendär ettsamhället är attivåldet ett av

Iförekommer. översynenhanteringavlegaldär endast vapen
vapenlageniändringardeutvärderingdelsskall ingå aven
års1987förslagpåföretogs1973:1176 vapen-avsom

delsskjutvapen,förvaringengällervadbl.a.utredning, enav
knivarbeträffandeförbud1988:254utvärdering lagen omav

radpåskall därutöverUtredarenandrä föremål.farligaoch en
skjutvapen,lagstiftningenpunkterolika överväga omom

ägnadgradtillräckligi är attföremålfarligaandraochknivar
tillföremål kommervapenliknandeellerförebygga att vapen

våldsbrott.vidanvändning
frambehövs läggadär detområdendeskall pâUtredaren

bl.a.utredaren övervägaskallVidarelagändringar.tillförslag
innehavolovligteñerforskaförarbetsmetodema att avom

Utredarenförbättras.föremål kanoch andraknivarskjutvapen,
inter-utökattillmöjligheternabedöma ettdessutomskall

skjutvapen,spridningillegalsamarbetenationellt mot av
unionen.Europeiskasärskilt inom
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Bakgrund

Vapenlagen 1973:1176 innehåller föreskrifter enskildasom
och organisationers m.fl. befattning med och ammuni-vapen
tion. Den inte tillämpligär Lagen kompletterasstaten. av
vapenförordningen l974:123, omtryckt 1991:1257 och av
föreskrifter och allmänna råd utfärdas Rikspolis-som av
styrelsen. Vad gäller tillverkning och utförsel vissa skjut-av

och viss ammunition finnsvapen bestämmelser i lagen
1992:1300 krigsmateriel. Regler hanteringom bl.a.om -handladdning ammunition finns i lagen 1988:868av- om
brandfarliga och explosiva varor.

Utanför vapenlagen faller bl.a. knivar, andra stick- och
skärvapen andra föremålsamt skjutvapen,utan attsom, vara

ägnadeär användasatt vid brott liv eller hälsa.som motvapen
Bestämmelser sådana föremål finns i lagen 1988:254om om
förbud beträffande andraknivar och farliga föremål nedan
knivförbudslagen och, såvitt införsel, i förordningenavser
1990:415 tillstånd till införsel vissa farliga föremål.om av

Vapenlagen har ändrats vid åtskilliga tillfällen sedan den
trädde i kraft 1974. Den övergripandesenaste genomgången av
vapenlagen i materiellt hänseende företogs 1987 årsav
vapenutredning, lade fram sitt slutbetänkande 1989 SOUsom
1989:44. Utredningens förslag ledde bl.a. till bestäm-att
melserna förvärv och innehav ammunition skärptes,om av att
det ställdes högre krav förvaringen ochav vapen
ammunition reglerna återkallelsesamt att vapentillståndom av
förtydligades och i viss mån skärptes. Huvuddelen deav nya
bestämmelserna trädde i kraft den juli1 1992 prop.
1990/912130, bet. 1990/91:JuU33, rskr. 1990/912300, SFS
1991:1181. "

Knivförbudslagen tillkom grundval delbetänkandeettav
från 1987 års vapenutredning och trädde i kraft den junil
1988 prop. 1997/88:98, bet. 1987/88:JuU40, rskr.
1987/88:254. Lagens tillämpningsområde utvidgades seder-

med verkan fr.o.m. den juli1 1990 prop.mera 1989/90:129,
bet. 1989/90:JuU35, rskr. 1989/90:287, SFS 1990:413. I
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förutsattejustitieutskottet attuttalade attdärmedsamband man
företaskommaskulle attlagenutvärdering avaven

på-harutvärderingsådanff.. Enbet.regeringen a. s.
slutförts.intehar ännuJustitiedepartementet,börjats inom men

utredning, Vapen-tillsattes1993börjanI nyenav
ochspråkligdels görauppgiftmedlagsutredningen, att en

sådanaföreslådelsvapenlagen,systematisk översyn av
iinträdeföranleds ettlagstiftningenändringar avsomav

frågor. DetandravissadelsochunionenEuropeiska varta upp
uppgift övervägaprimära attutredningensinteemellertid

ammunition.ochhanteringillegalåtgärder vapenmot av
och EGVapenlagenbetänkandesittframladeUtredningen
remiss-harBetänkandet1994.januarii1994:4SOU

Justitie-inomnärvarandeförberedsochbehandlats
lagråds-avlämnakortinomAvsikten ärdepartementet. att en

betänkandet.grundvalremiss på av
sågenomfördes1993septemberjunitidenUnder en-

1993:206lagenmedenlighetvapenamnesti i omkallad
olovligenvapeninnehav. Denvid olagaansvarsfrihet som
periodenunderkundetillståndspliktigtinnehade ett vapen

drabbasriskerapolismyndigheten atttill attutandettalämna
000till 17leddeAmnestin överinnehavet. attpåföljd förav

ammunitionungefär 15vapendelar tonoch samtvapen
lämnades in.

juli 1993den 1inleddesamnestiperiodenSamtidigt som
olovligochvapeninnehavför olagastraffetocksåskärptes

straffskala försärskild grovtöverlåtelse att engenomvapenav
rskr.l992/93:JuU16,bet.l992/93:14l,infördes prop.brott

1993:208.SFS1992/93:220,
projekt-1992höstenundertillsatteRikspolisstyrelsen en

Syftetvapenmarknaden.illegaladenutredaför attgrupp
polis-åtgärdervilkabildsamladfåhärmed att avenvar
illegalfortsattmotverkaförvidtam.fl. måste attväsendet en
redo-harProjektgruppensamhället.iskjutvapenspridning av

RPSIllegala rapportiarbetesittvisat rapporten vapen
åtgärder, bl.a.förslag tillradinnehåller omDenna1995:2. en

skjutvapeninförselvidrutinerskjutvapen,registrering avav
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prövotid för den församt första gången ansökersom om
tillstånd till innehav Projektgruppen har dock inteav vapen.
utarbetat några förslag till forfattningstext.ny

Behovet översynav en

Våldet har blivit grövre

Våldet i samhället har under år blivit bl.a. hargrövre,senare
antal mycket allvarliga brott förövatsett med användande av

skjutvapen. Vidare har det blivit allt vanligare ungdomaratt
beväpnar sig med knivar och andra farliga föremål. Det
förekommer också i ökad utsträckning kriminelltatt tungt
belastade innehar skjutvapen tillstånd.personer utan

Åtgärder olovligt innehavmot centralärav vapen av
betydelse inom för bred satsning våldet iramen moten
samhället. Tillgång till många gångerutgör förut-vapen en
sättning för brott, exempelvisatt rån penning-motgrova
inrättningar, skall komma till stånd. Förekomsten av vapen
innebär också olika våldssituationer i samhälletatt riskerar att
drabba fler individer och få allvarligare konsekvenser än

Extrema exempel på detta de mycket allvarligaärannars.
våldsbrott begicks förra året i Falun respektive utanförsom

ÅtgärderSturecompagnietrestaurangen i Stockholm. för att
förhindra olovlig tillgång till måste på flerasättasvapen
plan. Målet skall skapa samhälle där endastatt legalettvara
hantering och ammunition förekommer.av vapen

spridningIllegal och illegalt innehav slgutvapen måsteav
förhindras

Överlåtelse skjutvapen till saknar rättav attpersoner som
inneha sådana och olaga innehav skjutvapen måsteav
motverkas. Risken uppenbar sådanaär förr elleratt vapen

kommer användasatt leder tillsättettsenare attsom
människor skadas allvarligt. Att skjutvapen finns lätt
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upptrappningallmäntillockså ledakantillgängliga aven
allalldeles klartdärförmåste göras attsamhället. Detivåldet

bestämmelserenligt deskemåsteskjutvapenhantering somav
bryterförfattning. Den motochlaguppställts i somannan

kraftigsigkunnadärförskall väntabestämmelserdessa en
medkanjämförelse görassida. Ensamhälletsfrånreaktion

narkotika.överlåtelsereaktionerochinsatsersamhällets mot av
tagitsordning harsådanpåEtt vägen genommotsteg en

vapeninnehavför olagastraffskalasärskildinförandet enav
fall brotteti det äröverlåtelseolovligrespektive vapenav

endastsamhälle därmålregeringensuppnå ettFör attgrovt. -
förekommerammunitionochskjutvapenhanteringlegal av -

ytterligareskälfinnas övervägaemellertiddet attkan om
påkallade.straffskärpningar är

emellertid intestraffskärpningar ärgenomföraenbartAtt
andraochutföra rånberedddentillräckligt; attärsom

bereddocksånaturligtvis attmedbrott ärallvarliga vapen
skulledetta brottstraffet förvapenlagen, ävenbryta mot om

Åtgärder därförmåsteredan skett.vadskärpas utöver som
lagligadekontrollensäkerställaför attsättas aväven

ihamnarintedessasamhället, såifinns attskjutvapen som
förmetoderna attmåsteVidare övervägashänder.orätta om
Detförbättras.-illegalt kan ärinnehasefterforska somvapen

införselillegalhurnödvändigt övervägaockså vapenatt av
förhindras.skall kunnaländerandrafrån

iillegalt cirkulerarskjutvapendeHuvuddelen somav
Detprivatpersoner.hosstölderåtkommitsharSverige genom

stölder.sådanaantaletminskaförsökaangelägetdärför attär
förvaringsäkerkravbl.a.skekan avDetta genom

ochförvaring följsreglernakontrollskjutvapen, att omav
beviljasfallet inteenskildatillstånd i dettill attatt segenom

skärpningarDebehovdet finnsför fler än avav.vapen
förslaginfördesavseendendessavapenlagstiftningen i som

år.kraft ivarit ivapenutredning har treårs snartfrån 1987
utvärderinggörafårTiden att avenmogenanses varanu

anledningdetfinnssammanhanget attdetåtgärder. ldessa
innehavoch"förvärvbestämmelserna aväven ta omupp
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ammunition, vilka också skärptes förslag l987 årsav
vapenutredning, bestämmelserna återkallelsesamt om av
tillstånd enligt vapenlagen.

Rikspolisstyrelsen har i sin illegala belystrapport om vapen
flertal frågor betydelse för kontrollenett skjutvapen iav av

samhället lagt fram förslag till åtgärder församt Förbättraatt
denna kontroll. Dessa förslag bör, såvitt skjutvapenavser som
hör under vapenlagstiftningen, följas och Förslag tillupp
författningsändringar utarbetas i den utsträckning dettasom
behövs.

Inträdet i Europeiska unionen medför ökad rörligheten av
och över Detta innebärgränserna. i sig ökadpersoner varor en

risk för olovlig införsel från andra medlemsstater.av vapen
Samtidigt erbjuder emellertid medlemskapet möjligheternya

informationsutbyte ochatt samarbetasättgenom annat
internationellt för motverka sådana risker. Det kanatt finnas
anledning hur Sverige iöverväga längreatt perspektiv börett

för inom för sådantatt samarbete kunnaettagera ramen
medverka till bättre kontroll spridningen inomen av av vapen
unionen.

Reglerna handel med skjutvapen och automatiskaom om
slqurvapen bör överses

frågaEn har uppmärksammats i såväl Rikspolisstyrelsenssom
i andra sammanhang förutsättningarnaär förrapport som att

bedriva handel med skjutvapen och kontrollen sådanav
verksamhet. relativtEtt antal har tillstånd tillstort personer
sådan verksamhet. harDet bl.a. ifrågasätts kontrollenom av
vapenhandlares import skjutvapen tillräcklig. Enärav annan
fråga bör uppmärksammas kraven säkerärsom om
förvaring skjutvapen hos vapenhandlare tillräckligt högtärav
ställda. Många vapenhandlare har tillstånd bedriva handelatt

med automatiska skjutvapen.även Med hänsyn till den
restriktivitet bör gälla för beviljande tillstånd tillsom av
innehav sådana och den begränsning marknadenav vapen av
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tillståndgenerellaifrågasättasdetkanföljer därav, omsom
beviljas.alls börskjutvapenautomatiskamedhandeltill

skjutvapendirektivi EG:sskjutvapenAutomatiska upptas
skallkategoridenunder91/477/EEG varasomvapenav

sådanainnehavochförvärvTillstånd tillförbjudna. vapenav
Vapenlagsutredningen harfall.särskildaibeviljasendastfår

områdetreglergällandeändringnågonföreslagitinte av
styckettredjebestämmelsen i 9 §enligtdettillmed hänsyn att

tilltillståndbeviljaförskälsynnerligakrävs attvapenlagen
anledningfinnsDet attskjutvapen.helautomatiskainnehav av

bl.a.praktiken,itillämpas motbestämmelsedennahurstudera
sportskyttet,inomutvecklingenbakgrund grenarnyaavav

deninomövrigaitillämpningenmed staterjämförasamt att
kartläggningsådan ärEndastunionen.Europeiska genom en

bestämmelsentillleverSverigebedömamöjligtdet att uppom
vapendirektivet.i

allmänpåskjutvapenmedföratillåtetbör inteDet attvara
plats

skjutvapenmedföraförbuddirektdag inget atti motfinnsDet
knivarförgällerförbuddetmotsvarandeplats,allmän som

lag-framståravseendedettaföremål. Ifarligaandraoch
särskilda be-finnsVisserligenstiftningen inkonsekvent.som

kanskjutvapen,förvaringstämmelser varasomavom
återkallelsetillmöjlighetersammanhanget,itillämpliga samt

handhavande. Detoaktsamtvidtill innehavtillstånd ettav
synpunkt-pedagogiskfrånminstemellertid inteskulle vara-

tydligtochklartfannslagstiftningenidet ettfördel omen
platsallmäntill närmedföra skjutvapenförbud även attmot

kanomständighetersärskildagrundintedetta ansesav
befogat.
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Utvärderingen knivförbudet bör slutförasav

Förekomsten knivar och liknande bland ungdomarav vapen
det angeläget dengör påbörjade utvärderingenatt lagenav om

förbud knivar och andra farliga föremålmot slutförs. En sådan
utvärdering bör ske med utgångspunkt i justitieutskottets
uttalanden i samband med lagens tillämpningsområdeatt
utvidgades. Det kan emellertid finnas skäl ocksåatt överväga
andra frågor.

Förbudet inneha knivar ochmot andraatt farliga föremål
gäller i dag endast allmän plats och vissa skolområden.
Det kan ifrågasättas inte förbudet bör utsträckas också tillom
vissa andra platser dit allmänheten kan ha tillträde sommen
inte räknas allmän plats, exempelvis vissa myndigheterssom
lokaler.

En viktig fråga är avgränsningen de föremålannan om av
omfattas förbud saluhållande och åldersgräns förmotsom av

överlåtelse enligt lagen lämpligtär avvägd. Det har bl.a.
ifrågasatts inte Her knivar springknivartyper ochänom av
springstiletter bör omfattas sådana restriktioner.av

En reglering tillhandahållandet börav vapenattrapperav
påövervägas nytt

1987 års vapenutredning lade i sitt slutbetänkande SOU
1989:44 fram förslag till införsel-, saluhållnings-ett och
överlåtelseförbud för Utredningen motiveradevapenattrapper.
förslaget bl.a. med sådana uppenbaratt faraattrapper utgör en
i brottssammanhang. Förslaget kritiserades remissin-av

leddeoch inte till lagstiftningstansema jfr. l990/91:130prop.
f..52s.

Under det året har luft-senaste eller gasdrivnatypen ny av
enhandsvapen, s.k. soft air börjat marknadsföras. Dessaguns,

avsedda förär målskytte med slags plastkula och harett en
relativt ringa effekt. Till det de emellertidär mycket likayttre
ordinära handeldvapen. Detta har bl.a. lett till incidenter, där
polis har uppfattat såsom allvarligt hot och stått iettvapnen
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förRiskennödväm.i atttjänstevapensinaanvändabegrepp att
ocksåvid rånanvändas ärkommaskall attdenna vapentyp

stor.
anledning nyttattairsofts.k.Förekomsten gergunsav
tillhandahållandetregleringform avnågon avöverväga avom

införas.börvapenattrapper

belysasbörkontrollmajligheterPolisens

knivförbudslagenochvapenlagenibestämmelsernaFör att
rimligakrävseffektivt attsätt,upprätthållas ettkunnaskall

förfogande.polisenstillställskontrolltillmöjligheter
påknivinnehaförbudetgäller attÅtminstone motdetnär

saknaskullepolisenframförtsofta attharplatsallmän
kanDeteñerlevnaden.kontrolleramöjlighetertillräckliga att

möjlighetervilkabelysaanledning närmareñnnas attdärför
uppdagabestämmelsergällandeenligtfinnspraktikeni attsom

brottskjutvapeninnehavolagasåväl somingripaoch avmot
bör övervägassammanhanget ävendet omknivförbudet. lmot

gällerdet attarbetsmetodema närförbättramöjligtdet attär
andraochknivarskjutvapen,innehavolagligtuppdaga av

polisensbestämmelsergällandeför omföremål, inom ramen
ibefogenheterpolisensfrågorAllmännabefogenheter. om

JuPolisrättsutredningenbehandlasavseendendessa av
1991:05.

redovisasböråtgärdertänkbaraYtterligare

behov görañnnas attdetkanvad avsagtsUtöver ovansom
föråtgärdertänkbara attsamtligainventeringgenerell aven

användningtillkommerammunitionochskjutvapenhindra att
bättremedföraskulleinventeringsådan enEnbrott.vid

tilltendensersnabbt kunna mötaframtideniförberedskap att
brottslighet.sådanökaden
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Höga krav måste kunna ställas på vapeninnehavareen

En utgångspunkt för utredarens överväganden bör attvara var
och hanterar skjutvapen eller ammunitionen ocksåsom har ett

för egendomen inte kommeratt iansvar händer.orätta Höga
krav måste kunna ställas på den enskilde vapeninnehavaren i
dessa avseenden. Endast den bereddär uppfylla dessaattsom
krav bör anförtros Åhantera skjutvapen.att andra sidan bör
den seriöst använder inte drabbassom onödigavapen av
svårigheter eller kostnader.

Utredningsuppdraget

En vapenlagenöversyn av

Utredaren skall, bakgrund vadmot anförts, göraav ovan en
översyn vapenlagstiftningen med inriktning på möjlig-av
heterna förhindraatt sprids till kriminellaatt eller påvapen

kommer tillsätt brottsligannat användning och lämna de
förslag föranleds denna översyn. I översynen skallsom ingåav
följande.

En utvärdering skall de ändringargöras i vapenlag-av
stiftningen genomfördes på förslag 1987 årssom av vapen-
utredning. I samband därmed skall utredaren särskilt överväga

det finns tillräckliga möjligheter kontrollera bestäm-om att att
melserna förvaring skjutvapen följs.om av

En utvärdering skall också dengöras skärpningav av
straffet för olaga vapeninnehav och olovlig överlåtelse av
skjutvapen, trädde i kraft den juli1 1993. Därvid skallsom
utredaren det finnsöverväga anledning genomföraattom
ytterligare straffskäzpningar.

Vidare skall i ingåöversynen högreöverväga kravatt om
bör ställas för beviljande tillstånd till handel medav
skjutvapen och kontrollen och kraven i övrigt sådanom av
verksamhet bör höjas därvid särskilt frågansamt överväga om
tillstånd till handel med automatiska skjutvapen.
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ibestämmelsernahurundersökaskall ocksåUtredaren
tillståndbeviljandevapenförordningenochvapenlagen avom

helautomatiska skjutvapen,såsomsärskilt farligatill vapen,
EG:smeddessa överensstämmertillämpas övervägasamt om

vapendirektiv.
bestämmelsernahärutöverskall övervägaUtredaren omom

utformadevapenlagen etttillstånd enligt äråterkallelse av
rättssäkerhets-beaktande bådemedändamålsenligt sätt, av

missbrukförebyggakunnaintressetochaspekten att avav
utredaren övervägaskall ävensammanhangetdetskjutvapen. l

informationmöjligheterpolismyndighetens atthur om
tillståndåterkallelseföranledakanFörhållandensådana avsom

förbättras.skall kunna
förinom översynenutredarenskallDessutom ramen

framlagtsharde förslagtillställningoch avöverväga ta som
med undantagIllegalai dessRikspolisstyrelsen rapport vapen,

område.Försvarsmaktensinomfalleråtgärderför sådana som
övrigadeinventeringutredarenskallSlutligen göra aven

förriskenminskaföri frågakan komma attåtgärder som
ochkriminellatillammunition attochskjutvapenspridning av

debrottvid göraanvändning samttillkommervapen
föranleds därav.förslagdeoch lämnaöverväganden som

behandla frågor röruppdragetinte iingår attDet som
f.n.frågorSådana övervägstillhörskjutvapen staten.som

Försvarsmakten.Försvarsdepartementet ochinom

knivförbudslagenEn översyn av

knivarbeträffandeförbudlagenskallUtredaren över omse
ingåskall det göraföremål. attIfarliga översynenoch andra

justitieutskottetvadmedenlighetilagenutvärdering aven
1989/90:JuU35.betänkandeuttalat i sitt

börknivförbudetskall ingå övervägaVidare att om
idag,iplatserandraockså än t.ex.gällatillutvidgas att

allmänheten ellertillträde,har ettditlokalermyndigheters om
införas.föremål börvissainnehaförbudgenerellt att
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I skallöversynen också ingå övervägaatt över-om
låtelseförbud eller förbud saluhållande bör införasmot be-
träffande fler föremål vad föreskrivstyper än i dag,av som

vissa knivar ellert.ex. andra farligatyper föremål. Därvidav
bör utredaren undersöka vilka bestämmelser gäller i andrasom

inom Europeiska unionenstater och möjligt föreslåom en
avgränsning inomär vårt närområde.som gemensam

Vissa fågorgemensamma

Utredaren skall och lämnaöverväga förslag till utformningen
förbud medföra skjutvapenett allmänmot platsatt iav

andra fall dettaän grundnär särskilda omständigheterav
kan befogat. Beträffande den lagtekniska utform-anses vara
ning förbudet bör ledning kunna hämtas från kniv-av
förbudslagen. fårDet emellertid övervägas närmare var
bestämmelsen lämpligen bör placeras.

Vidare skall utredaren belysa polisens möjligheter enligt
gällande lagstiftning vidta åtgärder för uppdagaatt ochatt
ingripa olaga innehav skjutvapen ochmot brott motav
knivförbudslagen. Därvid skall utredaren även överväga om
det möjligt förbättraär arbetsmetodema det gälleratt när att
uppdaga och ingripa sådana brott.mot

Utredaren skall också fråganöverväga regleringom en av
införsel och tillhandahållande och andravapenattrapperav
föremål kan förväxlas med fungerande skjutvapen. Därvidsom
skall beaktas såväl de brottsförebyggande aspekterna som
risken nödvärnssituationer uppstår.att

Utredaren skall de områden där författningsändringar
bedöms nödvändiga också utarbeta förslag till sådana
ändringar. Därvid skall utredaren eftersträva regelsystemetatt

skjutvapen och ammunition såväl bestämmelsernaom som om
knivar och andra farliga föremål klart och entydigtettges
innehåll, vad gäller förvaringskraven, inköpt.ex. och innehav

ammunition, godtagbara skäl för innehav olikaav typerav av
skjutvapen, knivar och andra farliga föremål Företc. att
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effektiv detskall måste ståområdetlagstiftningen vara
enskilde for tillämpandeför den ochalldeles klart, både

och otillåtengår mellan tillåtenmyndigheter, gränsenvar
knivar och andraammunition,med skjutvapen,befattning

farliga föremål.
perspektivi framåtblickandeskall slutligenUtredaren ett
samarbeteutökat internationelltmöjligheterna tillbedöma ett

Europeiskasärskilt inomillegal spridningmot vapen,av
utvecklingeni vilken riktningDärvid bör belysasunionen. av

ligger tillfor uppnå de målsamarbete bör drivasdetta att som
vapenlagstiftningen.svenskagrund för den

sammanställasfaktamaterial börallsidigtEtt

skall utredarensina övervägandenSåsom grund för samman-
tillämpningenfaktamaterial, bl.a. vad gällerallsidigtställa ett

utredningensDärmed bör resultatetvapenlagstiftningen. avav
kvalificerattjänalängre sikt kunnaarbete även ettsom

i olika frågorregeringens ställningstagandeunderlag för
kan ocksåområde. sådant underlagvapenlagstiftningens Ett

vapenlagstiñningenssaklig debattbidra till mer omen
kan fåframtiden leda fram till lösningari ochutformning som

olikaanslutning bland de intressegruppemabreden -
området.

Utredningsarbetet

Rikspolisstyrelsensamråda medUtredaren skall under arbetet
berörda demyndigheter kanoch med de övriga vara avsom

olika sakfrågorna.
generellaövrigt regeringensarbete gäller iutredarensFör

regionalpolitiska konsekvenserredovisadirektiv att avom
offentligadir. 1992:50,framlagda förslag prövaattom

redovisa jämställd-åtaganden dir. 1994:23 attsamt om
dir. 1994:124.konsekvenserhetspolitiska
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Utredaren skall med förtur sig fråganta ut-an om en
ivärdering knivförbudslagen utformningensamtav ettav

förbud imedföra skjutvapenmot att på allmän plats. Ett
delbetänkande bör kunna iläggas fram under hösten 1995.

iUtredningen skall sedan arbeta vidare med översynen av

4vapenlagstiñningen i övrigt. Det arbetet skall redovisas före
utgången år 1996.av

Justitiedepartementet
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Bilaga 2

Allvarliga händelser

har i världen inträffat flera allvarliga händelser,Det därruntom
skjutvapen kommit till användning. återges någraHär demav som

särskilt deuppmärksammats åren, nämligen händelserna isenaste
Falun och vid Stureplan i Stockholm händelserna i Hungerfordsamt
och Dunblane i Storbritannien och i Arthur, Australien.Port

Sverige

Tragedin i Falun

fänrikMattias F blev vid Dalregementet år 1993. Han skötte tjänsten
exemplariskt. Under vintern 1993/94 träffade han Eva, vilket ñck stor
betydelse för Förhållandet emellertid påfrestande, vilkethonom. var
ledde till började må dåligt. Några dagar före den sistaMattias Fatt

då,april 1994 uppvisade Mattias annorlunda beteende. Han kornF ett
ordentligt berusad, till Evas lägenhet i sällskap med två kamrater. Eva
och grälade och samband trycktehan i med detta Mattias F ned Eva
i stol och enligt på henne. Ungefär två veckorEva,tog, strypgreppen

Mattias tillsammans med två kamrater. drack spritF Desenare var
och begav sig sedan Plötsligt hände då något med Mattiasut stan.

skulleEnligt kamraterna blev han alldeles konstig i blicken ochF.
lyckades dock få neddem. Han slog och sparkade på dem. Despöa

på vilket hanpå marken. Han han hade pistol sig intehonom attsa
och hotade dem till försökte medhade livet. Kamraterna prata

Mattias i cirka två timmar det svårt få kontakt medF attmen var
stund,honom. Stundvis han helt tokig sedan kunde han somna envar

därefter vakna och få utbrott och sedan kunde han gråtaett nytt ett
fickTill slut kamraterna hem Mattias F till hans lägenhet. Itag.

mitten sökte förmedling bekant tillmaj Mattias efterav av en
familjen läkare, kontakt med psykolog på Falu lasarett. Hanärsom en
besökte psykologen den 6 juni och fick tid för återbesök den 14 juni.

FörhållandetDen 10 juni 1994 Eva sin sjuksköterskeexamen.tog
tillmellan henne och Mattias då brutet, Mattias F komF var men

kvällenhögtidligheten i kyrkan och överlämnade blombukett. Påen
sedandrack Mattias sprit tillsammans med kamrat och begav sigF en

påned till besökte och denDecentrum. ett restauranger enapar
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träffade han Eva. blevDe vilket slutade med Mattias blevFattosams
avvisad från Något de på varandrarestaurangen. stötte igen, isenare

park i centrala Falun. Mattias F försökte då få kontakt med Evaen
och i henne. Han uppträdde avvikande,tag frånvarandeta ochvar
svår få kontakt med. Han uttalade: Jagatt odödlig, det härär minär
stad. Det hela slutade med officerskollega till Mattias Fatt togen
hand honom. Mattias F ledsen och Han påstodgrät. hanom attvar

ÖB,varit på hemligt uppdrag i Stockholm och träffat vilket inte var
Eva lämnade parken och gick vidare tillsant. restaurang.en ny

Mattias F dök så småningom också blevDe pårestaurangen.upp
och Mattias blevF utslängd frånnytt stället. Mattias begavFosams

sig härefter hem till sin bostad. Han bytte till fältuniform och fort-om
till Där hämtade hansatte automatkarbinregementet. Ak 5typen av

jämte fem fyllda magasin 150 skott. Han lämnade regementet genom
klättra staketet. Han baröver sin Ak 5 i gående färdigställning.att

Några kom gående honom och han öppnade då eldmotpersoner mot
dem. Han sköt patronvis eld, s.k. jaktskott. Han sköt ned kvinnorsex

träffades 27 skott. Fem dem avled omedelbart eller eftersom av av
kort tid grund svåra huvud- och kroppsskador. Den sjätteav
kvinnan träffades två skott, i höften och i låret.vänstraett ettav
Mattias gick vidareF efter skottlossningen. Några minuter komsenare

bil honom och han sköt den tidigare.emot sättmoten samma som
Föraren, träffades 10 skott, avled efter kort påstund grundsom av en

allvarliga kroppsskador. Mattias F sköt därefter cyklist,av mot en
träffades 12-13 skott. Cyklisten avled sannolikt omedelbartsom av

bl.a. på grund skada huvudet.i Mattias begavF sig härefter tillav en
byggarbetsplats, där han klättrade i byggkran och stannadeen upp en
stund. Han klättrade sedan ned och begav sig i riktning sinen mot

bostad. En polispatrull fick på honom och anropade honom.nu syn
Då han lyfte sitt dem sköt bådade poliserna honom.mot motvapen
Även Mattias F avlossade, minst skott poliserna vilka träffadetre, mot
polisbilen. Mattias träffadesF skott och föll samtidigt hanettav som
tappade sitt Poliserna gick försiktigt fram till honom,vapen. tog
undan hans och uppmanade honom ligga kvar på markenattvapen
tills förstärkning anlände. Mattias F själv hade endast fragmentaris--
ka minnesbilder från kvällens händelser. Han vaknade förstupp när
han blev träffad i höften. Veckan innan gärningarna hade han sovit
endast två till fyra timmar och slarvat med måltiderna. Vidnattper
tiden för gärningarna hade Mattias F alkoholkoncentration i blodeten

uppgick till minst två promille.som
Målet kom i rättsinstanserna framför allt handla huruvidaatt om

Mattias begåttF brotten under påverkan allvarlig psykisk stör-av en
ning och/eller han vid tiden för dom kunde lida sådanom anses av en
allvarlig psykisk störning. Falu tingsrätt fann så inte fallet ochatt var
dömde Mattias F för mord och försök till mord till fängelse i år.14
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Mattias relativa ungdom 24 årdärvid hänsyn till F:sTingsrätten tog
sinnesbeskaffenhet vid brottstillfällena. Svea hovrätthanssamt var-

beträffande strafftidens längd. Hovrättenmening, utomav samma
särskilt beakta Mattias F:ssaknades anledningmenade dels det attatt

straff-exceptionellt högagrund gärningarnasålder, dels det,att av
tillmildrande riktning hänsynsaknades för ivärde, atttautrymme att

förmågahaft starkt nedsatttill följd psykisk störningMattias F attav
tillbestämde därför påföljdenhandlande.kontrollera sitt Hovrätten

anförde beträffande Mattiasdomstolenfängelse livstid. Högsta-
omfattande under-resultaten depsykiska tillstånd bl.a.F:s att av

handen Mattias Fmåste anses vidsökningar vidtagits närattgesom
psykotiskt karaktär,befann i tillståndbegicks sigbrotten ett somav

polismänskott från deförst han blev träffadupphörde när somav
kraftig alkoholberusningutlöstshonom. Att detta tillstånd av engrep

personlig-faktorer såsomockså klart. fleraframstår Trots attsom -
bidragitfår haärndysfunktion och depressionhetsstörning, antas-

erforderligmedutredningen inteuppkomst, kantill tillståndets
allvarlig psykisk störningledutvisa Mattias Ftydlighet att av enanses

lidertillståndet eller handet psykosartadeföre uppkomsten att nuav
fastställde hovrättensdomstolensådan störning. Högstaav en

14.februari 1995, DBdomstolens dom den 13domslut Högsta

Stockholmvid Stureplan iDramat

Z,1994 försökte Tommytill den decemberVid tretiden 4natten
in påFari kommaFarshad och Doch brödernaGuillermo M

bliandra väntade pååtskilligaSturecompagniet, där redan att
förbi könförsökte kommaGuillermo MDå ochinsläppta. Tommy Z

dörrvakter-uppstod mellan dem ochhandgemängstoppades de, varvid
platsen.polis kom till InnanSlagsmålet avbrötsochJ F. närna

deuttaladelårrmade platsen,och brödernaGuillermo MTommy Z,
dödas.innebar skullehotelser Jattsom

återvändabeslöt sig förFarshad DGuillermo M ochTommy Z, att
Farshad kom deoch DEnligt Guillermo Mför få upprättelse.att

dörrvakter-höllslå medan Tommy Zbåda skulledeöverens attom
bil ochi Farshads D:såktei schack med Deoch andra ett vapen.na

Tommyför skaffaförare, tillmed Fari HagsätraD att vapen somsom
automatkarbinhämtade denneförvarade i DärZ vapengömma. enen

Stockholm.tillbaka tillåkteammunition, varefter sällskapetjämte
skarpmed 20laddade Zåterfärden TommyUnder patronervapnet

rekognoseraställe förförst haammunition. Efter attettstannatatt
ochGuillermo Mställe där Z,till Tommyfortsatte de ett annat

dolt under sinGuillermo M barFarshad lämnade bilen.D vapnet
genomföra vadskullediskussion deHumlegården utbrötrock. I en om
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de planerat, slutade med de fortsatte Sturecompagniet.attsom Påmot
ditvägen stannade Guillermo M och Farshad D till vid medanport,en

Tommy Z fortsatte Detmot stängningsdagsrestaurangen. och detvar
mycket folk i rörelse. Plötsligt rusade Tommyvar Z tillbaka, tog

från Guillermo M och begavvapnet sig Sturecompagniet, åtföljdmot
Guillermo M och Farshad D. Ett kort stycke föreav entrén sköt

Tommy Z till fyra skott i marken.tre Väl framme vid entrén sköt han
därefter två serier automateld innehållande de återstående skotten in

Åtskilligatrapphuset.mot träffades och skadades svårt,personer varav
fyra så allvarligt avled. En de dödadeatt Efter skottloss-av var
ningen Tommy Z, Guillermo M och Farshad D från platsen.sprang

Målet korn i rättsinstanserna främst handla Guillermo Mzsatt om
och Farshad Dzs uppsåt i fråga gärningen och derasom ansvar.
Tingsrätten dömde Tommy förZ mord, försök till mord och viss

brottslighet till fängelse på livstid. Tommy Zannan överklagade inte
domen. Guillermo M och Farshad D överklagade dock domen, liksom
åklagaren, såvitt avsåg deras delaktighet i gärningen. Brottsrubrice-
ringarna för deras del blev slutligen fastställda till medhjälp till grovt
vållande till död och medhjälp till vållande till kropps-annans grovt
skada och påföljden bestämdes till fängelse år Högsta domstolenssex
dom den 9 februari 1996, DB 18.

Storbritannien

Skottdramat i Hungerford

Den 19 augusti 1987 vandrade nedför i den lillagatornaen man
staden Hungerford. Med sig hade han flera skjutvapen, däribland en
Browning 9 halvautomatisk pistol och Kalashnikov-gevär.mm ett
Mannen sköt urskiljningslöst på människor omkring sig. Hanrunt
dödade elva demsexton med pistolen och skadadepersoner av- -
åtskilliga fler.

Händelsen medförde regeringen förbjöd halvautomatiskaatt gevär över
kaliber .22 inches. Däremot företogs ingen ändring beträffande
enhandsvapen troligen främst därför media i princip enbartatt-
fokuserat på Kalashnikov-geväret. Förbudet föregicks inlösen-ettav
förfarande, vilket dock endast berörde cirka 700-800 skjutvapen.
Samtidigt med lagskärpningen inrättades vapenlagskom-pennanenten
mitté "The Firearms Consultative Committee uppgift ärvars- -

hållaatt över vapenlagstiftningen, föreslå förbättringaruppsyn att av
lagstiftningen och föreslå förändringar och allmäntatt rådgiva the

hithörandeSecretary of State i frågor.
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Dunblaneragedin iT

Hamil-Thomas1996, komden 139.30, onsdagenefter kl.Strax mars
dödathandärefter hadeSchool. KortDunblane Primarytill enton

ytterli-skottskadatvidarehadeelever. Hanoch 16 henneslärarinna av
andra lärare.elever 310 samtgare

skottoch 743enhandsvapensig fyrahade medHamiltonThomas
Browning halvauto-9medavfyrade 105 skotttill skolan. Han en mm

självmordbegickhanminuter innantid 3-4pistol undermatisk en av
revolver.Smith Wessonfrån .357skottmed ett en

vidlagligen,innehadevapentillstånd ochHamilton hadeThomas
tvåpistoler ochhalvautomatiskaBrowningtvå 9för sin död,tiden mm
ochpistolernatill216 skott1revolvrarWessonSmith.357 samt

1977vapenlicens årförstaerhöll sinrevolvrarna. Hanskott till522
under årenpistolskytteklubbarochfleramedlem ioch gevär-var

1977-1996.

Firearms ActThevapenlagenresulterade iTragedin i Dunblane att -
innehav,totalförbudi principinnebarSkärpningenskärptes. motett-

grovkalibri-överlåtelseförsäljning ochtillverkning,förvärv, inköp, av
överstigande .22med kaliberdvs. enhandsvapenenhandsvapen enga
kunde underenhandsvapengrovkalibrigaInnehavareinches. enav
rimlig kompen-polisen. Entillsinatremänadersperiod lämna in vapen

den1997 kanoktoberEfter den 1inlänmandeförutgicksation vapen.
10 år.i tillmed fängelsestraffasförbjudetinnehar ett uppvapensom

enhandsvapenalla slagtotalförbudOpinionen för mot varett av
Amendment Act"The Firearmsoch ledde tillemellertid stark att

innehavSålundaytterligare. är även1997" skärptes m.m. av
februariutgångenfr.o.m.förbjudetenhandsvapenfinkalibriga av

Även med inlösen-kompletteradesskärpningdennamånad 1998. ett
förfarande.

000omkring 142hademånad 1997oktoberVid utgången av
grovkalibriga000116polisen,in tilllämnatsenhandsvapen varav

efter detta.inlämnatsskjutvapen harYtterligaresådana.

Australien

ArthurSkotzdramat i Port

Martin BryantTasmanien.turistställe ivälbesöktArthurPort är ett
hanuttalat1996,april28-29händelsen dentid före atthade en

Seascape,gästhusetinnehavareMartin,och Mrsdöda Mrtänkte av
iborde Portansåg intehanandraskjuta även varasamt personer som
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Arthur.
Den 28 april 1996 han med sig högeffektiva halvautomatiskatog tre

skjutvapen tillsammans med mängd ammunition, jaktkniv,storen en
bensin, handbojor och begavHan sig till Mr och Mrs Martinsett rep.
gästhus, där han sköt ihjäl dem båda, innan han fortsatte till den
historiskt intressanta och välbesökta delen Port Arthur. hadeHanav
sina skjutvapen gömda i sportvåska, då han gick in café. Väletten
inne han och avlossade, på håll och inomtog näraettupp av vapnen
loppet femton sekunder, femton skott cafégästema. Tolvmotav

dödades och tjugotvå skottskadades, trettonpersoner personer varav
mycket allvarligt. Bryant fortsatte till närbelägen presentaffär ochen
vidare till parkeringsplats under det fortsattehan skjutaatt moten
andra, varvid fler dödades och skottskadades.personer

Bryant sin bil och på utgången från detväg historiskatog motvar
området korsades kvinna och hennesnär vägen två små döttrar.av en
Han sköt ihjäl kvinnan och den baby hon bar på, med enda skott.ett
När han såg den andra flickan springa sin och sig bakomväg gömma

träd, förföljde han henne och dödade henne. Vid utgångenävenett
sköt han ihjäl ytterligare fyra i BMW, varefter han ladepersoner en
beslag på bilen. Strax intill, vid bensinstation, fanns bilen en annan
vilken Bryant blockerade. Han försökte sedan dra den kvinnaut unga

i bilen. Då hennes pojkvän försökte förhindra detta tvingadesattsom
Bryant honom bort till BMW:n och föste ned honom i dess bagageut-

Han återvände sedan och dödade kvinnan med snabbatrerymme.
skott. Bryant fortsatte med tillbakaBMW:n till gästhuset Seascape.
Under färden sköt han flera och fordon. frammeVälmot personer
tvingade han in legat i hans bagageutrymme, i huset därmannen, som
han fängslade fast honom handbojorna.med Sedan han eld påsatte
BMW:n och mördade också så småningom den fängslade mannen.

Under den följde sköt Bryant kontinuerligt de polisernatt motsom
omringat huset. Polismännen stormade inte huset, eftersom de isom

detta skede inte visste såväl den fängsladeatt paretmannen som
Martins redan döda. Detta uppdagades först påföljandevar morgon,
då Bryant eld på huset och, flyende lågorna,från arresteradessatte av
polisen.

Allt allt hade Bryant dödat trettiofem och skottskadatsom personer
åtskilliga, många dem livshotande. Bryant genomgick rättspsykiat-av
risk undersökning inför rättegången. befannsHan ha begränsaden
intellektuell förmåga, på till förståndshandikapp, ändågränsen men
kapabel fungera i samhället. Domstolen, inte ansåg honomatt som

psykiskt sjuk i rättslig mening, dömde honom till livstidsvara
fängelse.

Händelsen resulterade i och territorierna i Australienatt staterna
skärpte sin vapenlagstiftning väsentligt. Exempelvis förbjöds hel-
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automatiska och halvautomatiska Förbudet föregicks tolvgevär. ettav
månader långt inlösenförfarande. Man räknar med 600 000-att
1 000 000 skjutvapen lämnats in under denna tid. Vidare skärptes
kraven på den ansökte tillstånd få inneha kraven pâattsom om vapen,
förvaringen och kraven på vapenhandlarna. Man beslöt också att
inrätta nationellt vapenregister.ett

ll 180498
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Bilaga 3

Skyttesammanslutningar

Sammanslutningar i tillstånddag får1 attsom ges
skjutvapeninneha

översiktlig presentation de sammanslutningar iNedan somges en av
fråga antalet medlemmardag får tillstånd inneha Iatt vapen. omges

det det förekommerhos de olika samrnanslutningarna kan noteras att
anslutna till"dubbelanslutna", dvs.medlemmarna änär ettatt mer

förbund.
Skyt-bildat samarbetsorganskytteförbunden harDe större ett -

medsamarbetskommitté SOSteorganisationernas gemensamma-
rörande miljö, och juridik.för olika frågor, PRberedningsorgan t.ex.

vilket innebär de skildasamarbetsorganSOS fungerar attett rentsom
beslut inom den organisationen.fattar samtligaorganisationerna egna

pistolskytte-skytterörelsen, SvenskaMedverkande i SOS Frivilligaär
och Skytterörelsens ungdoms-Svenska sportskytteförbundetförbundet,

också utsträckning med SvenskaSOS samarbetar iorganisation. stor
jägareförbundet.

jägareförbundetSvenska1.1

därmedâr 1830 ochSvenska jägareförbundet bildades är en av
informationföreningar. Förbundet spriderSveriges äldsta ideella om

hundträning,utbildning, skjutträning,jakt, bedriver forskning,
jaktOpinionsbildningungdomsverksamhet och mycket annat. om ses

tillkom på initiativviktig fråga. Jägarexamenockså avsom en
för alla blivande jägare.och i dag obligatoriskJägareförbundet är

ochorganiserahar också sedan 1930-talet i uppdragFörbundet att
för.statsbidragvilket det erhållerviltvård och viltforskning,sköta

länsjaktvârds-består till förbundet anslutnaOrganisationen 25av
arbeteti regioner därpå länsnivå organiseratföreningar. Arbetet är tre

1 allaobligatioriska jaktkortet,finansieras till del detverksamhetDenna stor somav
jägare lösa.måste
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jägarezbedrivs i 378 jaktvårdskretsar. Av Sveriges drygt 300 000 är
omkring 197 000 medlemmar i Svenska jägareförbundet.

1.2 riksförbund/Landsbygdens jägareJägarnas

Förbundet, bildades 1938, företräder jägare, markägare ochsom
övriga naturintresserade myndigheter och andragentemotpersoner
intressesamrnanslutningar. Förbundet bedriver såväl hagel- som

Förbundetkulskytte bl.a. i form viltmåls- och lerduveskytte.av
också fiske och fiskevård.handhar

omfattar viltvårdsdistrikt länsvis och 175 avdel-Förbundet 23av
ningar. Medlemsantalet drygt 16 000.är

Frivilliga FSR1.3 skytterörelsen

frivilliga försvarsorganisation, medFSR Sveriges äldstaär ursprung
organiserades under hälfteni den skarpskytterörelse som senare av

övergripande mål öka intresset för skytte1800-ta1et. Rörelsens är att
därigenom medverka till ökaförbättra skjutskickligheten och attsamt

Försvarsmak-vårt lands försvarsförmåga. FSR bedriver skytte med av
vapenmodeller3. olika 6,5fastställda De är: gevärten grenarna mm,

skidfältskytte kpist- och automatkarbin-korthåll- och luftgevär, samt
enda civila förbund i Sverige bedriverskytte. Förbundet detär som

helautomatiskaskytte med vapen.
skytteförbund,Verksamheten indelad i 27 regionalt verkande 118är

100 000skyttekretsar och 376 skytteföreningar. FSR har drygt med-1
dessa cirka 2 000 aktivalemmar, cirka 60 000 aktiva. Avär ärvarav

automatkarbinskyttar. Särskilt dekpistskyttar och cirka 3 000 senare
i frivillig befälsutbildning elleringår regel hemvärn, annansom

organiserar också Rikspropagan-frivillig försvarsorganisation. FSR
dan" tävling med automatkarbiner för värnpliktiga.en-

frivilliga försvarsorganisationen inomFSR har, den främstasom
koppling till Försvarsmakten och erhållerskytterörelsen, näraen

omkring miljoner kronor årligen. FSR fårbidrag härifrån med 10
bistånd materiel och möjligheterockså lokalt och regional med att

Försvarsbeslut 1996utnyttja Försvarsmaktens anläggningar. I -
betonadeTotalförsvaret i förnyelse försvarsbeslutsperiod 1997-2001"
betydelsefrivilliga försvarsorganisationernas fortsattriksdagen de stora

försvar. uppdragoch viktig för landets Ettde utgör nyttatt resursen

2 jaktkort 1996.308 000 jägare löste under
3 tid införda SAUER-geväret.Med undantag det påav senare
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för kunna stödja För-utbilda skytteinstruktörerför FSR är attatt
anpassningssituationl ocksåFSR administrerarvidsvarsmakten en

Svenskautgår till FSR,från Försvarsmaktenskjutbanebidraget som
sportskytteförbundet.Svenskapistolskytteförbundet och

för skytteombudsFSR Statensadministrerar ochVidare svarar
samverkaninnebär kontroller iverksamhetverksamhet. SSO:sSSO

skjutbanorde cirka 5 000polismyndigheter ägsmed som avav
skytteorganisationerna.

pistolskytteförbundet SPSFSvenska1.4

förbund för polisår främstoch i mångabildades år 1936SPSF ettvar
försvunnit.har till delbasmed tjänstevapen. Dennaoch militär stor

pistolskytteföreningar ochförriksorganisationFörbundet utgör nu
pistolskytte. SPSF:snationelltbedriversammanslutningar,andra som

revolvermed pistol ochutveckla skyttefrämja ochuppgift samtär att
dessaansvarsfull hanteringskjutskicklighet ochökadverka föratt av

banskjutningbedrivs främstpistolskyttetnationellaDet somvapen.
magnumfält-springskytte,skidskytte,fältskjutning,och ävenmen

påfinns medluftpistolskjutningsnabbskjutning ochskjutning,
programmet.

och drygt 600pistolskyttekretsarlänsindeladebestår 26SPSF av
000 medlemmar,Förbundet har drygt 50föreningar.lokala om-varav

aktiva skyttar.kring 21 000 är
erhåller admini-förbundetanslagdelen det statligaStörre somav

form skjut-mindre del, imedanRiksidrottsförbundet,streras avenav
FörbundetFörsvarsmaktens budget.från ärhärrörbanebidrag, en

försvarsorganisation5.frivillig

SSFsportskytteförbundetSvenska1.5

Svenskasammanslagning1943SSF grundades av-avgenom en
Riksförbundet förochskytteunionenInternationelladelningen av

RiksidrottsförbundetmedlemblevFörbundetkortdistansskjutning. av
ochvid EM, VMrepresentationSverigesoch förår 1957 t.ex.svarar

skidskytte-SvenskahandhasskidskytteundantagOS med avsomav

begreppet4 helautomatiskamedFSR:s verksamhetUtredningen behandlar samtvapen
Helautomatiskaavsnittet medunder"anpassningssituation" närmare vapen.

betraktas5 alltjämt börSPSF och SSFnyligenFrivilligutredningen har övervägt om
funnit bådaUtredningen därvid dehartotalforsvarsorganisationer.frivilliga attsom

förordningensuppfyllerindirekt andra,möjligen något äni huvudsak,förbunden mer
72.1997:70kvarstå SOUkriterier och alltså bör s.
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förbundet. SSF:s uppgift är specialdistriktsförbundatt ochgenom
föreningar främja utbredningen skytte enligt Internationellaav
skytteunionens Union Internationale de Tir, UIT skapasamtprogram
ekonomiska och andra förutsättningar för framgångsrik interna-en
tionell skytterepresentation.

SSF omfattar 23 distrikt med drygt 900 lokalföreningar. Förbundet
har cirka 135 000 medlemmar, drygt 50 000 aktiva medlem-ärvarav

Av dessa har cirka 8 000 tävlingslicens. Verksamheten inom för-mar.
bundet uppdeladär fyra sektioner: gevärssektionen, lerduvesektio-

pistolsektionen och viltmålssektionen.nen,
Via Riksidrottsförbundet får SSF del det statliga bidraget tillen av

idrottsrörelsen. Förbundet, försvarsorganisationâfrivilligärsom en
erhåller också mindre del från Försvarsmaktens budget, i fonnen av
skjutbanebidrag.

Svenska armborst unionen och Svenska svartkruts skytte federatio-
har samarbetsavtal med SSF.nen

Svenska armborst unionen SA U

SAU relativt litetär förbundett inte bedriver någonsom numera
verksamhet.större

Två former tävlingsskytte förekommer; match och fieldav cross-
bow. Match liknar skytte med luftgevär, medan field crossbow mera
påminner bâgskytte.om

Svenska svartkruts skytte federationen SSSF

Svartkmtsskytte bedrivs med historiska laddas medvapen som
svartkrut. Vapnen antingen i originalär eller replik. Skjutvapen till-
verkade före år 1890 kräver inte tillstånd medan replikerna som
tillverkats tillståndsbelagda.ärsenare

SSSF, bildades år 1977, anslutet till denär internationellasom
mynningsladdarorganisationen MLAIC Muzzle loaders associations
international committee. Inom MLAIC används enbart mynnings-
laddare, medan den svenska rörelsen dessutom tagit patronladdadeupp
svartkrutsvapen på sitt Mynningsladdade svartkrutsvapenprogram.
laddas med lösa ingredienser alla förs in från mynningen.som
Patronladdade svartkrutsvapen laddas med färdigpreparerade patroner.
Vapnet måste dock i sin grundkontruktion för svartkrut ochavsettvara
blykula, vilket utesluter moderna skjutvapen.

6 Se föregående fotnot.
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Sportskytte-samarbetsavtal med Svenskasedan år 1995harSSSF
förbundet.

skidskytteförbundet1.6 Svenska

idrottsförbund,Sveriges militäratidigare tillhörtSkidskyttarna har
skidskytteförbundet. Deförbund, Svenska1989har sedan ett egetmen

vilka itill distrikt sinanslutnaklubbarna/föreningarnalokala är tur
sommartidbedrivs skidskytte,Vintertidlyder under förbundet.

distans, sprint, jaktstart,femtävlar ispringskytte. Man grenar:
i kal .22användsstafett.lagtävling och De är gevär samtsomvapen

luftgevär för de yngre.
medlemmar, 450cirka 000skidskytteförbund har lSveriges varav

tävlingsaktiva.och 200 kvinnor ärmän
år 1990vapenförordningeniskidskytteförbundetSvenska togs upp

1990:8.SFS

mångkampsförbundmilitäridrotts- ochSveriges1.7

"Sverigestill år 1987hette framår 1909 ochFörbundet bildades
ochmed pistolidrottsförbund". Skytte sker gevärmilitära samt

luftvapen.
vid militärarepresentationFörsvarsmaktensförFörbundet ansvarar

används, såsomflertal däriinternationella tävlingar ett vapengrenar
och fälttävlan.militär femkampfemkamp,marinflygfemkamp,skytte,

iidrottsenheteruppbyggd 135organisationendelDenna är avav
000,omkring 20Medlemsantaletmilitäridrottsdistrikt. är4 varav

aktiva.ungefär hälften är
Riksidrottsförbundet.specialförbund inomvidareFörbundet är ett

femkamp.och modernfemkampfälttävlan, militärorganiserarDet
mångkampsför-iföreningar 15består 170förbundetdelDenna avav

500ungefär 1000,omkring 5 ärMedlemsantaletbund. är varav
aktiva.

årvapenförordningeniidrottsförbundmilitäraSveriges togs upp
SFS 1983:37.1983
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2 sammanslutningar hemställt tillåtasattsom om
inneha skjutvapenegna

Nedan presentation de två förbund Skytterörelsensges en av ung--
domsorganisation och Sveriges förbund för praktiskt skytte som-
framställt begäran tillåtas inneha skjutvapen.atten om egna

2.1 Skytterörelsens ungdomsorganisation Skytte U0

Skytte U0 bildades 1968 och omfattar 955 ungdomsskytteföreningar,
organiserade i 27 ungdomsskytteförbund med sammanlagt omkring
32 000 medlemmar i åldern 7-25 år. Härtill kommer cirka 10 000
äldre medlemmar, främst bestående föräldrar och ledare. Orga-av
nisationen sin viktigaste uppgift rekrytera ungdomar ochattanger som

dem god skyttefostran och gedigen utbildning inför övergångenge en
till vuxenskytteföreningen i Frivilliga skytterörelsens, Svenska
sportskytteförbundets eller Svenska pistolskytteförbundets regi.

Skytte U0 bedriver skytte med och omfattargevär luft-programmet
gevärsskytte, korthållsskytte kal .22, nationellt 6,5 skytte samtmm
spring- och skidfältskytte. Skytte UO organiserar härutöver fåtalett
ungdomspistolskytteföreningar, vilka bildade i samverkan medär
Svenska pistolskytteförbundet.

Skytte UO, bedriver ungdomsverksamhet i enlighet medsom
förordningen 1994:641 statsbidrag till ungdomsorganisationer,om

under Inrikesdepartementet och erhåller årligensorterar bidrag från
Ungdomsstyrelsen.

Skytte U0 samverkar enligt sina stadgar med Frivilliga skytte-
rörelsen FSR. För kunna korthålls ochutöva 6,5att gevärs-mm
skytte lokalavdelningarnaär beroende det på finns tillatt ortenav en
FSR ansluten skytteförening samverka med. Så inte alltid fallet,äratt
vilket leder till praktiska problem. Problemet enligtaccentueras,
Skytte U0, ytterligare många vuxenföreningar för tynandeattav en
tillvaro. Om vuxenförening läggs ned eller förklaras vilande kanen
dess inte föras till samverkande ungdomsskytteförening.övervapen

Sveriges förbund för2.2 praktiskt skytte SFPS

ÅrSFPS bildades fristående skytteförbund år 1979. 1986ettsom
omorganiserades SFPS till förbundsorganisation. Förbundet ären
sedan dess i successiv tillväxt och organiserar för närvarande cirka
2 000 medlemmar, 600 tävlingsskyttar, i 32 klubbar helaövervarav
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landet.
Utmärkande för praktiskt skytte tävlingssituationerna efterlik-år att

realistiska situationer så till vida utgångsläget höl-I äratt: vapnetnar
Skjutning sker på mycket håll några få till maximaltnärastrat. meter
och i olika ställningar på många olika mål varje station.25 m samt

Förflyttning, magasinsbyte kan behövas och ingår i skjuttiden.etc.
möjliga skjuttid eftersträvas med höga krav på precision.Kortast

också sker grovkalibrigaKraven säkerhet höga. Skyttet medär
skjutvapen.

Praktiskt skytte organiseras globalt International practicalav
confederation nuvarande Kanada. Tillshooting IPSC med isäte

länders skytteförbund däribland samtligaIPSC fler 50 anslutna,är än
länder. cirka 50 skyttar anslutnavästeuropeiska Sammantaget 000är

till IPSC.
Årligen nationella tävlingari Sverige tiotal störreettarrangeras

klubbnivå. augustiflertal mindre tävlingar på distrikts- och Isamt ett
medarrangerade SFPS Europeiska Mästerskapen på Gotland,1995

deltagare och 120 funktionärer från 28 länder.460
pistol-skälet till SFPS bildades SvenskaDet primära att attvar

upptagandeskytteförbundets styrelse refuserat motionen om av
härefterpraktiskt diciplin inom förbundet. SFPS har söktskytte som

Svenska sportskytteförbundetetablera samarbetsavtal med men
hemställan har avslagits så år 1993 och inte längre aktuell.ärsent som

förekommer dock ofta bra samarbete medPå det lokala planet ett
sportskytteföreningar. skytterörelsen såledespistol- och Inom är
till praktiskt skytte blandad.inställningen
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Bilaga 4

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna

råd beträffande förvaring skjutvapen ochav

ammunition RPS FS 1996:6, 16 kap.

16 kap. Förvaring skjutvapen och ammunitionav

skjutvapensamt transport av

Avsnitten 16.2-16.5 i RPS 1996:6, allmänna råd ochutgörssom av
behandlar förvaring under och transporter transporter,resor m.m.,

tävling,tillfällig förvaring i samband med jakt eller särskilda
förvaringsföreskrifter, i dödsbo och konkursbo lângtidsför-samtvapen
varing, inte i denna bilaga.är upptagna

16.1 Enskild

Föreskrifter

Med för funktion vital del förstås sådan del tillvapnets vapneten som
krävs för skall fungera. Vital del för:äratt vapnet

kul- och hagelgevär med slutstycke slutstycke eller pipa-
piporbryttyp ex. hagelgevär kolv, baskyl ochvapen av -

automatkarbin Ak Ak 5 underbeslag eller slutstycke-
Ag M/42automatgevär bakstycke och kåpa med-

framföringsfjäder
kulsprutegevär/kulspruta underbeslagellerpipaeller-

slutstycke
kulsprutepistol slutstycke eller pipa-
revolver trumma--
pistol slutstycke eller pipa-

Framstock eller underbeslag vital del blindavfyrats.utgöra vapnetanses om
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16.1.1 Vapen under uppsikt

Föreskrifter

Vapen hålls under uppsikt undantagna frånär föreskriftersom om
särskild förvaring. Med uppsikt förståsöver innehavarenvapnet att
har omedelbar kontroll det.över

16.1.2 Säkerhetsskåp m.m.

Föreskrifter

Av 5 kap. 2 § VL framgår odelat och ammunition skallatt vapen
förvaras i Säkerhetsskåp eller i lika säkert förvaringsutrymme.annat

Med förvaring i Säkerhetsskåp skall förstås följande:

skåp och godkänt enligt Svensk Standardprovat SS 3492 säker--
hetsskåp certifierat Standardiseringskommissionensamt i Sverigeav
SIS eller

skåp polismyndigheten före den 1 juli 1992 i särskild för-som av-
varingsföreskrift eller på uttryckligt har godtagitssättannat likasom
säker förvaring Säkerhetsskåp ellersom

skåp före den 1 juli 1992 har och godkänts ellersom provats-
enligt då gällande RPSaccepterats för Säkerhetsskåp.norm

Skåp med vikt understiger 150 kg skallutanen som vapen vara
förankrat i byggnadsstommen. Som alternativ till förankring kan ett
skåp med vikt under 150 kg förses med tyngder så vikten 150en att
kg uppnås.

Med förvaring likai säkert förvaringsutrymme skall förstås följande:

omslutande delar skall bestå minst 4 stålplåtav mm-
fogar skall ha minst motståndsförmåga inbrottmotsamma som-

övriga omslutande delar
regelverket skall ha kolvar i minst riktningar s.k.tre samt vara av-

avlastad dvs. låsets spärrelement får inte belastastyp, då regelverkets
kolvar belastas i öppningsriktningen

låsmekanismen skall borrskyddadvara-
mekanism skall finnas aktiverasseparat vid inslagning ellersom-

sprängning låset; mekanismen skall dåmot regelverketspärra i låst
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läge
regelverkets och bakkantsbeslagens ingrepp får inte mindre änvara-

20 mm
nyckel skall kunna låset endast då regeln fullt utlåsttas är ochur-

förreglad
skåp enligt skall försett med lås godkänt SISärovan vara som av-

för säkerhetsskåp.

Allmänna råd

Skåp inte har certifierats eller tidigare har och godkänts ellersom provats accepterats
enligt tidigare gällande RPS för Säkerhetsskåpbör bara godtas det gällernärnorm
förvaring fastställd adress.en

För information avseende tekniska krav på Säkerhetsskåpbör hänvisas till SIS
standard beträffande sådantskåp.

16.1.3 Delad förvaring

Föreskrifter

Som alternativ till förvaring under uppsikt eller i Säkerhetsskåp eller
i lika säkert förvaringsutrymme kan delad förvaring godtas.ävenannat

Med delad förvaring förstås huvuddel, vital del ochatt vapnets
ammunition förvaras olika ställen.

En tvådelad förvaring får godtas, vitaläven del inte kanom en
avlägsnas avsevärd svårighet.utan

För säkert skall det totala skyddet för de skildaatt anses som
delarna lägst ha inbrottsskydd säkerhetsskåp.samma som

Om endera huvuddel eller vital del till förvarasvapnets vapneten
under hög säkerhet kan detta kompensera något lägre säkerhet viden
förvaring den återstående delen och armnunitionen.vapnetav av
Endera huvuddel eller vital del skall förvaras i låstvapnets utrymme

lägst standard stöldskyddsskåp enligt2motsvararav samma som
Svensk Standard, SS 3492 se nedan.

Den resterande delen ammunition skall förvarasvapnet samtav var
för sig väl gömda i andra låsta Kraven på inbrottsskydd iutrymmen.
dessa kan något lägre desättas ställs på stöld-änutrymmen som
skyddsskåp 2.

Som delad förvaring skall godtas vitala del förvarasäven att vapnets
i stöldskyddsskåp 2 och huvuddelen förvaras väl och försett medgömt
patronlägeslås uppfyller de krav ställs i klass 3 för hänglåssom som
och beslag.
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Vapenställ

Vid förvaring i vapenställ skall kraven ställas högre vadän sagts,ovan
vapenstället inte förvaras väl gömt.om

Förvaring huvuddel i vapenställ kanvapnets godtas under följan-av
de förutsättningar:

för vital del skall förvaras i Säkerhetsskåpvapnet eller ien annat-
lika säkert förvaringsutrymme

vapenstället skall tillverkat stålvara av-
vapenstället skall på byggnadsstomme så detmonteras inte äratt-

lättare bryta loss det från byggnadsstommenatt det brytaän är att upp
det

vapenstället placeras så det inte iögonfallande inteär iatt hall eller-
motsvarande eller så kan det utifrån fönster.att man se genom

Stöldskyddsskåp 2

Med stöldskyddsskåp 2 förstås:
skåp provade och godkända enligt SS 3492 stöldskyddsskåp 2 eller-
skåp RPS före den juli1 1992 har ochsom provat accepterat som-

Vapenskåp enligt den då gällande RPS för Vapenskåp.norm
Förvaringsutrymme inte har och godkänts stöld-provatssom som

skyddsskåp 2 enligt SS 3492 kan bedömas lika säkert följandesom om
krav uppfyllts:

omslutande delar skall bestå lägst 3 stålplåtav mm-
fogar skall ha minst motståndsförmåga inbrottmotsamma som-

övriga ornslutande delar
regelverket skall ha kolvar i minst riktningar s.k.tre samt vara av-

avlastad dvs. låsets spärrelement får inte belastastyp, då regelverkets
kolvar belastas i öppningsriktningen

låsmekanismen skall borrskyddadvara-
regleverkets och bakkantsbeslagens ingrepp får inte mindre änvara-

20 mm
nyckel skall kunna låset endast då regel fullt utlåsttas är ochur-

förreglad
låset skall uppfylla kraven för stöldskyddsskåp 2 enligt SS 3492.-

Skåp med vikt understiger 150 kg skallutan välen som vapen vara
förankrat i byggnadsstommen. Som alternativ till förankring kan ett
skåp med vikt under 150 kg i stället förses med tyngder såen att
vikten 150 kg uppnås.

Det ankommer på den enskilde vapeninnehavaren inomatt ramen
för dessa föreskrifter hur deavgöra skall förvarasegna vapnen om
polismyndigheten inte funnit skäl meddela särskild förvarings-att
föreskrift.
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16. 1.4 Undantag

rådAllmänna

Från föreskrifterna vapenförvaring i 16.l.2-3 kan undantag görasom p. ovan
beträffande har begränsadfarlighet.vapen som

Vapnets farlighet och förrisken obehörig åtkomst bör vägledande vid valvara av
förvaringsutrymme. Alla omfattas VL, således deäven ärvapen som av som
tillständsfria med stöd 5 § VL bör dock förvaras betryggande sätt.ettav

Till kan ha farlighetbegränsad hör:vapen som anses
varaktigt obrukbara vapen-
kolsyre-, luft-, och fjädervapen tillståndsfriaärsom-

och signalvapenstart--
harpunvapen tillståndsfriaärsom-
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Bilaga 5

Vapeninnehav

Antal vapentillstând, typ samtav vapen
antalet vapeninnehavare fördelat på

landets registerenheter

Uppgifterna inhämtade under hösten 1996är

IZ 180-498
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Antal utfärdade tillstånd distriktper

ÖvrigaDistrikt Kulg PistolHagel Komb Revol Aut Innehav.Totalt

Blekinge län 15207 17456 1745 1425 1032 59 1786 38710 15121

Karlskrona 6096 6487578 569 393 25 741 16050 6639

Karlshamn 6695742 6319 5l 9 402 30 683 547914364

Ronneby 3369 3559 428 337 237 4 362 8296 3003

Dalarnas 61034 4365län 35712 8237 2320 94 3651 115414 37773

Borlänge 10256 6891 1585 778 549 93013 21002 6907

Falun 15039 9583 1972 1209 763 55 1113 29734 9556

Ludvika 6459 4434 930 414 261 3 502 13003 4486

Malung 8895 10774775 599 190 1 157 15694 5232

Mora 13514 6289 1559 821 297 15 567 23062 7496

Rättvik 6871 3740 1l 14 544 260 7 382 12918 4096

Gotlands län 6088 10098 579 1114 670 47 671 19267 8007

Gävleborgs

län 48468 31333 7829 4222 2214 72 3142 97280 32894

Gävle 9129 6014 1425 771 468 913 18727 65657

Hudiksvall 9714 6339 1453 906 585 10 627 19634 6667

Ljusdal 6303 3554 1097 204 348 12032 3911521 5

Sandviken 9312 6094 1392 6284757 307 18 374 18254

S Hälsingl. 14010 9332 2462 1267 650 32 880 28633 9467:a

Göteborgs 0.
Bohus län 37559 32564 4159 5232 86876 347093622 275 3465

Göteborg 1131914114 1233 2936 1945 128 1892 33567 14240

Kungälv 6546 6176 835 572 396 22 547 15094 5846

Mölndal 4007 3228 420 518 395 26 9049 3515455

Strömstad 4009 3841 549 348 225 9 265 9246 3258

Uddevalla 8883 8000 1122 858 661 90 306 19920 7850
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Antal utfärdade tillstånd distriktper

ÖvrigaDistrikt PistolKulg Hagel Komb Revol Aut Totalt Innehav.

Hallands län 27815 26866 3034 2612 1911 145 2451 64848 24432

4763 4790 3926Falkenberg 577 530 497 18 766 11955

Halmstad 13122 12332 1316 991 682 847 29317 1175027

Kungsbacka 4769 4523 493 684 409 48 345 l 1271 4217

4539Varberg 5161 5221 648 407 323 52 493 12305

44331 6396 2007 91 48 2048 78557 26816Jämtlands 22097 l

3796 1960 458 202 111 9 183 6719 2222Järpen

Strömsund 7346 3273 964 318 126 5 306 13056 4117

87 238 10397 3591Sveg 6302 2808 775 185 1
Östersund 587 33 48385 1688626887 14056 4199 1302 1321

94477 30373Jönköpings 41933 39125 5266 3278 2281 126 2368

23349 7489Höglandet 10586 10014 1406 760 445 13 125

77571080 796 62 753 23257Jönköping 10244 9065 1157

587 16950 5332Vetlanda 7518 6979 945 553 341 27

9795699 24 903 30921Värnamo 13585 13067 1758 885

291702954 1990 237 2597 87797Kalmar län 37007 36525 5546

86 997 39538 1400217518 2150 1369 990Kalmar

701 19122 6207Oskarshamn 16428 7843 1370 612 382 45

4537Vimmerby 320 76 466 150518169 5672 1153 515
4424873 8 298 30 433 14086Västervik 6849 5492 45

5561

Kronobergs

204141909 5946725864 25085 3412 1840 1279 78län

488 41 649 20596 7017Ljungby 8917 8804 1096 601

133971239 791 37 1260 38871Växjö 16947 16281 2316
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Antal utfärdade tillstånd distriktper

ÖvrigaPistol Totalt Innehav.Distrikt Kulg Hagel Komb Revol Aut

Norrbottens

4924544764 6369 3130 1265 75 3523 133572län 74436

6 218 10552 3555Arvidsjaur 6567 3106 436 177 42

487 13879 50447469 4509 780 417 215 2Boden

18755 71525357 812 362 91 14 442Gällivare 11672

292 5390686 292 85 16 14117Haparanda 8484 4262

14729 502073 5 336Kalix 8014 5354 744 204

14812 58445318 706 87 0 315Kiruna 8069 311
9858938 263069617 1090 932 460 24Luleå 13245
73828 495 204221 15 435 212Piteå 10916 7241 1

Skaraborgs
26411134 2687 7332830573 3490 2477 1991län 32009

209 364 9457 33324057 405 226 22Falköping 4177

793 20744 7767887 666 589 16Lidköping 8926 8897

11778 4151644 338 269 24 417Mariestad 5241 4845
819559 818 224818976 1111 923 684Skövde 9910

8868 296613 2953798 443 324 240Tidaholm 3755

181092 757806979 480 913276231 6107 9317Skånelän 72846
13923 5412513491 561 434 75797 6120Eslöv
17494 812130 17926841 497 1208 965Helsingborg 6161

1029 23941 8785839 3810059 1079 1022Hässleholm 9875

23990 938160 1050843 725Kristianstad 9838 10474 1000
291940 330 69032672915 222 414Landskrona 2715

17879 7848845488 971 753 777373 7372Lund
122091633 275721361 7510653 762 2087Malmö 11001
324936 291 7727207Simrishamn 3098 3559 199 337

6129 2716322109 388 263 342259 2754Trelleborg
13728 580253 374355 650 4525703 6141Ystad

Ängelholm 21806 933830 953905 836 7139026 9343
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Antal utfärdade tillstånd distriktper

Distrikt Kulg ÖvrigaHagel Komb Pistol Revol Aut Totalt Innehav.

Stockholms

län 79976 61474 8028 16933 11050 389 10571 190181
City 12691 10247 1104 3354 2199 72 1660 31327
Nacka 6949 5667 786 1582 1063 14 979 17790
Norrort 9982 7235 1037 1835 1350 69 1270 22778
Roslagen

Täby 9958 7593 1033 1888 1303 37 1020 22832-
Norrtälje 7719 6700 954 640 426 8 643 17090-

Söderort 7487 5142 615 2284 1942 59 1289 18818
lSödertörn

Handen 5123 4324 558 890 635 15 804 12349-
Huddinge 4869 3548 548 1149 844 5 791 11754-

Södertälje 5248 3991 535 770 525 30 669 11768
Västerort 9950 7027 858 2541 763 80 1446 23675

Söderman-

lands län 24423 21165 2819 2205 1345 172 2180 54309
Eskilstuna 9153 7781 910 942 604 56 832 20278
Katrineholm 6993 6011 879 618 312 61 676 15550
Nyköping 8277 7373 1030 645 429 55 672 18481

Uppsala län 29606 24398 3430 2397 1571 53 3872 65327
Enköping 5814 4749 582 441 319 13 520 12438
Tierp 10585 8369 1386 577 274 30 844 22065
Uppsala 13207 11280 1462 1379 978 10 2508 30824
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Antal utfärdade tillstånd distriktper

ÖvrigaDistrikt Kulg Hagel Komb Pistol Revol Aut Totalt Innehav.

Värmlands

län 57637 37740 7825 3355 2259 106 4129 113051 37770
Arvika 9410 6620 1263 538 301 11 521 18664 6080
Hagfors 15533 8892 2126 872 470 6 869 28768 8896
Karlstad 16731 10965 2111 972 764 22 1455 33020 12137
Kristinehamn 7641 5466 1115 598 533 53 679 16085 5079
Säffle 8322 5797 1210 375 191 14 605 16514 5578

Västerbottens

län 64443 39455 6759 3265 1277 84 4157 119440 45887
Lycksele 5044 2953 571 170 50 1 267 9056 3230
Skellefteå 20206 13708 1826 1177 406 21 1181 38525 14750
Storuman 6841 3172 715 223 81 17 274 11323 3869
Umeå 23854 16014 2562 1314 633 45 2022 46444 19200
Vilhelmina 8498 3608 1085 381 107 0 413 14092 4838

Västernorr-

lands län 45354 27255 6409 2372 1367 31 2860 85876 32223

Härnösand 3950 2589 524 217 131 4 294 7709 3l 85

Kramfors 3940 2518 505 155 73 0 280 7698 2845
Sollefteå 7085 3703 995 391 137 5 336 12652 4606
Sundsvall 18879 11685 2964 1068 731 141217 36757 13535
Örnsköldsvik 11500 6760 1421 295541 5 538 21060 8052

Västman-

lands län 24926 19493 2785 2287 1450 104 2305 53345 18599

Fagersta 3370 2385 465 247 143 1 289 6901 2303

Köping 3685 4441 643 483 269 40017 11621 4090
Sala 6716 5196 725 313 203 10 648 13804 4292

Västerås 9472 7471 952 1244 835 76 968 21019 7914
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Antal utfärdade tillstånd distriktper

Distrikt Kulg ÖvrigaHagel Komb Pistol Revol Aut Totalt Irmehav.

Älvsborgs

län 52559 44750 6245 4947 3704 360 4353 117369 38453
Älvsb.Mell. 9043 7723 887 851 731 52 850 20 37l 6962

Älvsb.Nza

Trollhättan 6930 5861 720 895 714 97 804 16021 5563-
Vänersborg 7510 6386 860 775 626 87 421 16665 5381-

-Åmål 7991 5774 1262 481 243 21 588 16361 4817
Älvsb.Sza

Borås 7754 6800 943 1018 731 59 695 18000 6207-
Mark 7319 6371 941 589 436 31 620 16757 5117-
Ulricehanm 6012 5835 632 338 223 13 375 13428 4406-

Örebro län 32246 26335 4284 2698 1806 131 2610 70110 23730
Hallsberg 7853 6740 1159 593 372 62 386 17165 5721
Karlskoga 4551 3552 667 412 268 21 419 9890 3488
Lindesberg 10134 7473 1226 694 513 27 781 20848 6416
Örebro 9708 8570 1232 999 653 21 1024 22207 8105

Östergöt-

lands län 38214 35319 5346 3691 2154 242 5673 90639 31647

TOTALT 116099 88123973931 82140765813 se443 3542 2090331 760213
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Bilaga 6

Helautomatiska vapen

medvapentillstånd, antalAntal personer
vilket ändamåloch förinnehavstillstând

medföreningarbeviljats, antaltillståndet

tillståndeninnehavstillstånd närsamt

beviljats

1996under hösteninhämtadeUppgifterna är
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Helautomatiska vapen

ÄndamDistrikt Ant. Ant. Annat Antal Beviljat Beviljat Beviljat
mâlskj ända- fören. före 1973- eftervap. pers

mål 1973 1991 1991

Blekinge län

Karlskrona 25 2 1 1- - - -
Karlshamn 30 13 13 O 2 7 6 2

Ronneby 4 4 4 0 0 - - -

Dalarnas län

Borlänge 13 12 12 0 1 0 8 5
Falun 55 30 30 0 5 5 45 5

Ludvika 3 0 0 O 1 O 3 0

Malung l l O- - - - -
Mora 15 13 12 l 1 6 8 l
Rättvik 7 7 07 1 1 - -

Gotlands län 47 29 25 13 7 6 26 15

Gävleborgs

län

Gävle 7 7 7 0 0 0 2 5
Hudiksvall 10 8 8 0 1 3 5 1

Ljusdal 5 5 5 0 0 32 0

Sandviken 18 16 16 0 2 6 8 4
Hålsingl.Sza 32 8 8 0 2 - -

Göteborgs

Bohus läno.
Göteborg 128 58 28 30 3 3 37 18

Kungälv 22 17 17 1 2 2 - -
Mölndal 26 O12 12 3 4 10 1

Strömstad 9 6 6 O 1 2 4 2

Uddevalla 90 20 19 1 7 10 19 9

Ett streck innebär frågan besvarats registerenhetenatt inte av-
antal kan såvälför samling målskytteha föranger vapen;enperson vapen som
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Helautomatiska vapen

Ändam Beviljat BeviljatBeviljatAnnat AntalDistrikt Ant. Ant.
efterfören. före 1973-mâlskj ända-vap. pers

1991 1991mål 1973

Hallands län

7 09 1 4 718 10Falkenberg
1 17 15 115 0Halmstad 27 15
31 13 1616 10 6Kungsbacka 48

28 19 5852 23Varberg --

Jämtlands

32 O9 2Järpen -- -
0 15Strömsund 5 5 --

1 O0 0 001 1Sveg
Östersund 0 03333 33 -- -

Jönköpings

län
8 20 3213 13 11Höglandet

6 2 175Jönköping 62 - --
36 156 2 58Vetlanda 27

2 2024 2Värnamo - --

Kalmar län

0 3-586 8686Kalmar - --
05 127Oskarshamn 45 - --
%20% 75% 51 939 38Vimmerby 76

8 4 25Västervik 30 15 --

Kronobergs

län

Ljungby
22 O2 1934 034Växjö 41
9 l l6 17024 2437

registerenhetenfrågan besvaratsstreck innebärEtt inteatt av-
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Helautomatiska vapen

Ändam BeviljatBeviljat BeviljatAnnat AntalAnt.Distrikt Ant.
1973- efterföremâlskj ända- fören.persvap.

19911991mål 1973

Norrbottens

län
2 120 146 4Arvidsjaur

010 102 22Boden
1023 O3Gällivare 14 --

283 601316 13Haparanda
0055 5Kalix ---

0 00O0 O0 OKiruna
l124220 l24 21Luleå
140 106 68Piteå

Skaraborgs

län
1104 1121222 14Falköping
013316Lidköping ---

002424 24Mariestad ---
1319 277022 2259Skövde

10 l2l9 7 2Tidaholm 13

Skånelän
130 36 O6Eslöv 7
44 14 711030 11Helsingborg
422166 513 738Hässleholm
7417 1218 119Kristianstad 60

3 360O 040Landskrona -
6 622277 24Lund --

2910 16339 3675Malmö
157 21010 1036Simrishamn

034 03434Trelleborg ---
56 15O1453 14Ystad -

1Ängelholm 750 830 5 5

ät registerenhetenfrågan besvaratsinnebärstreck att inte av-
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Helautomatiska vapen

ÄndamDistrikt Ant. Ant. BeviljatAnnat Antal Beviljat Beviljat
mâlskj ända- fören. före 1973- eftervap. pers

mål 1973 1991 1991

Stockholms

län

City 72 - - - - - -
Nacka 14 6 6 O O 4 2

Norrort 69 26 25 8 - - -
Roslagen 45 37 30 7 l 1-
Söderort 59 - - - - -
Södertörn

Handen 15 5 5 0 7 2- v
Huddinge 5- - - - - - -

Södertälje 30 2 1 1 - - -
Västerort 80 20 16 4 11 57 12

Söderman-

lands län

Eskilstuna 56 16 15 1 4 1 0

Katrineholm 61 10 10 0 5 5 0
Nyköping 55 25 24 l 13 18 18

Uppsala län

Enköping 13 13 13 0 6 8

Tierp 30 17 16 1 3 23

Uppsala 1010 7 3 10 O

fråganEtt streck innebär besvarats registerenhetenatt inte av-
antal kanha såvälför samling målskytteföranger vapen;enperson vapen som
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Helautomatiska vapen

Ändam BeviljatBeviljat BeviljatAntalAnnatAnt. Ant.Distrikt
efter1973-föremålskj ända- fören.persvap.
199119911973mål

Värmlands

län
3 530 17711Arvika

3l3 06 3Hagfors - -
2ll322Karlstad ---
47771153 llKrisimehanm

6 10 12214Säffle -

Västerbot-

läntens
001l001Lycksele

flertalet21515Skellefteå 21 --
0l117 2Storuman ---

2719412122Umeå 45
00O0 0O0Vilhelmina

Västernorr-

lands län
l032O224Härnösand
00000000Kramfors
0140055 5Sollefteå
010510141417Sundsvall

3Örnsköldsvik l0225 --

Västman-

lands län
10010001Fagersta
274305517Köping
262108810Sala

2044124l535476Västerås

Ett besvaratsfrågan eteninnebär registerestreck inteatt av-
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Helautomatiska vapen

ÄndamDistrikt Ant. Ant. Annat Antal Beviljat Beviljat Beviljat
målskj ända- fören. före 1973- eftervap. pers

mål 1973 1991 1991

Älvsborgs

län
Älvsb.Mell. 52 10 8 2 6 14 34 0

Älvsb.Nza

Trollhättan 97 19 15 5 9 42 15 16-
Vänersborg 87 25 22 5 6 27 33 27-
Åmål 21 13 13 0 3- - - -

Älvsb.S:a

Borås 59 30 28 2 8 27 24 3-
Mark 31 5 5 0 6 8 11 2-
Ulricehamn 13 0 O 0 5 3 2 0-

Örebro län

Hallsberg 62 14 14 0 12 34 15 0
Karlskoga 21 6 6 0 3 8 13 0
Lindesberg 27 12 12 0 5 3 7 3
Örebro 21 11 10 1 4 13 8 1

Östergöt-

lands län 242 93 83 10 24 75 156 11

TOTALT 5423 1491 1316 124 349 744 0711 293

Ett streck frågan besvaratsinnebär regrsterenhetenatt inte av-
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Bilaga 7

Vapenhandlare

tillstånd tillståndAntal totalt antaletsamt

beviljats efter 1991 fördelatsom

registerenheterpå landets

Uppgifterna inhämtade under hösten 1996är
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Vapenhandlare

Distrikt Antal Beviljat Antal handlare länper
tillstånd efter-91 har tillst. handlaattsom

helautomatiskam. vapen

Blekinge län 15 l-
Karlskrona 8 2

lKarlshamn 1

Ronneby 6 2

30 5Dalarnas län -
6 4Borlänge

Falun 10 2

Ludvika 2 0

Malung 4 2

3 2Mora

Rättvik 5 l

0Gotlands län 9 3

Gävleborgs
44 7län -

Gävle 6 3

Hudiksvall/ Ljusdal 15 2

Sandviken 13 6

SzaHälsingl. 10 4

Göteborgs Bohuso.
858län -

Göteborg 18 4

Kungälv 16 3

0Mölndal 2

3Strömstad 7

2Uddevalla 15
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Vapenhandlare

Distrikt Antal Beviljat Antal handlare/län som
tillstånd efter-91 har tillstånd handlaatt

helautomatiskam. vapen

Hallands län 35 7-
Falkenberg 8 l
Halmstad 13 5
Kungsbacka 12 3
Varberg 2 l

Jämtlands 25 0-
Järpen 2 0
Strömsund 8 O
Sveg 4 1
Östersund 1l 2

Jönköpings 45 8-
Höglandet 16 3
Jönköping 13 2
Vetlanda 5 2
Värnamo 11 2

Kalmar län 24 3-
Kalmar 6 2
Oskarshamn 9 3
Vimmerby 3 O
Västervik 6 1

Kronobergs län 18 4-
Ljungby 6 2
Växjö 12 1
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|

1 Vapenhandlare

handlare/länAntalBeviljatAntal somDistrikt
handlatillståndefter-91 hartillstånd att m.

helautomatiska vapen

161länNorrbottens -
lArvidsjaur
15LuleåBoden/
7Gällivare
16Haparanda
7Kalix
6Kiruna
9Piteå

30Skaraborgslän

5Falköping
9Lidköping
6Mariestad
8Skövde
2Tidaholm

97Skånelän

Eslöv

Helsingborg

Hässleholm

Kristianstad

Landskrona

Lund

Malmö

Simrishamn

Trelleborg

Ystad
Ängelholm A
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;i I
Distrikt Antal Beviljat Antal handlare/län som

tillstånd efter-91 har tillstånd handlaatt
helautomatiskam. vapen

Stockholmslän 69 37-
City 27 2
Nacka 10 6
Norrort 3 0
Roslagen 17 6
Söderort 12 1
Södertörn

Handen 7 l-
Huddinge 6 l-

Södertälje 6 0
Västerort 15 5

Södermanlandslän 24 4-
Eskilstuna 14 0
Katrineholm 2
Nyköping 4 2

Uppsala län 27 0l -
Enköping 3 0
Tierp 11 s
Uppsala 13 6
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Vapenhandlare

Beviljat Antal handlare/länDistrikt Antal som
tillståndtillstånd efter-9l har handlaatt m.

helautomatiska vapen

448Värmlands län -
Arvika 5 l

9 4Hagfors

12 6Karlstad

Krisitnehamn 13 2

3Säffle 9

649Västerbottenslän -
l 2Lycksele

Skellefteå 15 6

O6Storuman

9Umeå 20

Vilhelmina 7 2

2Västernorrlands län 31 .
5 OHärnösand

OlKramfors

Sollefteå 8 3

10 2Sundsvall
Örnsköldsvik 7 0

l27Västmanlandslän -
45Fagersta

4 2Köping

4llSala

7Västerås
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Vapenhandlare

handlare/länBeviljat AntalDistrikt Antal som
tillståndtillstånd efter-91 har handlaatt m.

helautomatiska vapen

Älvsborgs 10län 55 -
Älvsborg 010Mellersta

ÄlvsborgNorra

0Trollhättan 7-
2-Vänersborg 7

-Åmål 4ll
Älvsborg 20 3Södra

Örebro 038län -
9llHallsberg

3 OKarlskoga

9 2Lindesberg
Örebro 315

Östergötlands 340 9län

BEBL.KUNGLi
7-OtrvoE393

ST{jLCELl"-lOlM
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