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Kommunstyrelsen

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s
vapendirektiv (Ds 2018:1), yttrande till
Justitiedepartementet
Förslag till beslut
1. Yttrande lämnas enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
Ärende
Linköpings kommun har i hemställan beretts möjlighet att yttra sig över
betänkandet om ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s
vapendirektiv (Ds 2018:1). Detta för att svensk lagstiftning skall kunna stå i
överensstämmelse med EU-direktivet.
Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller redan idag en
hög skyddsnivå ur ett internationellt perspektiv och uppfyller i många
avseenden de krav som ställs i ändringsdirektivet.
Förslaget kan anses gå något längre än vad som krävs enligt vapendirektivet,
avseende bland annat regleringen av alla typer av löstagbara magasin och
avfyrningsmekanismer. Vidare en skärpning beträffande av
kategorisering/licens av halvautomatiska vapen, där fler överförs till vapen i
kategori A och ska omfattas av femårslicenser. I denna del anser sport- och
jägarförbund att delar av förslagen är ansträngande för sportskyttar och jägare.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Mot bakgrund av det ovan uttalade föreslås Linköpings kommun ställa sig
bakom vapendirektivet, med reservation avseende regleringen av löstagbara
magasin och avfyrningsmekanismer samt utredningens förslag gällande att fler
vapen (halvautomatiska) överförs till kategori A och ska omfattas av
femårslicenser, vilket bör utredas ytterligare, då förslaget i denna del anses gå
längre än vapendirektivet föreskriver.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds
2018:1), yttrande till Justitiedepartementet
Yttrande
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Bakgrund
Linköpings kommun har i hemställan beretts möjlighet att yttra sig över
betänkandet om ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s
vapendirektiv (Ds 2018:1). Detta för att svensk lagstiftning skall kunna stå i
överensstämmelse med EU-direktivet.
Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller redan idag en
hög skyddsnivå ur ett internationellt perspektiv och uppfyller i många
avseenden de krav som ställs i ändringsdirektivet.
Sammanfattat innebär ändringsdirektivet och förslaget till EU: vapendirektiv
följande;
Förslagen Tillstånd att för andra ändamål än skjutning inneha sådana
skjutvapen som ingår i direktivets kategori A och som huvudsakligen har
prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden ska få meddelas
endast om vapnet har deaktiverats. Bestämmelsen införs för att uppfylla
ändringsdirektivets skärpta krav på förbud för förvärv och innehav av
skjutvapen som ingår i kategori A. Dessa krav påkallar också vissa ändringar i
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om statens vilt samt att
Polismyndigheten utfärdar föreskrifter om aktivitetskrav och skjutskicklighet
avseende sådana halvautomatiska skjutvapen i kategori A som inte är
enhandsvapen.
Tillstånd att inneha skjutvapen eller sådana delar till skjutvapen som anges i
1 kap. 3 § f) vapenlagen ska som huvudregel tidsbegränsas till att gälla i
högst fem år, om tillståndet avser vapen som ingår i kategori A eller delar till
sådana vapen.
Vidare innebär förslaget att det införs en reglering av löstagbara magasin som
innebär att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för
skjutning utan särskilt tillstånd får inneha löstagbara magasin till vapnet. I
övriga fall får särskilt tillstånd att inneha löstagbara magasin meddelas under
samma förutsättningar som enligt nuvarande lagstiftning gäller för
ammunitionstillstånd. De flesta av vapenlagens och vapenförordningens övriga
bestämmelser avseende ammunition utvidgas också till att omfatta löstagbara
magasin.
I denna del föreslås även att ljuddämpare inte längre ska jämställas med
skjutvapen vid tillämpning av vapenlagen. I stället införs för ljuddämpare
samma reglering som föreslagits beträffande löstagbara magasin. Vidare
föreslås att också avfyrningsmekanismer ska omfattas av samma reglering.
Mäklarverksamhet med skjutvapen eller ammunition ska kräva tillstånd enligt
vapenlagen på motsvarande sätt som i dag gäller för handel med skjutvapen.
Sådan vapenmäklarverksamhet ska undantas från kravet på
tillhandahållandetillstånd enligt krigsmateriellagen. De allmänna
förutsättningarna som gäller för tillstånd att driva vapenhandel ska på
motsvarande sätt gälla den som vill bedriva vapenmäklarverksamhet, liksom de
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flesta av vapenlagens och vapenförordningens övriga bestämmelser avseende
vapenhandel.
Polismyndigheten ska föra register över de fysiska eller juridiska personer som
beviljats tillstånd att bedriva vapenmäklarverksamhet.
Skjutvapen, ammunition och vapendelar som kräver tillstånd för innehav ska få
förmedlas yrkesmässigt endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha
egendomen. Yrkesmässig förmedling av sådan egendom till någon som inte har
rätt att inneha den ska kriminaliseras.
En vapenmäklare ska föra förteckningar över de transaktioner och
överföringar avseende skjutvapen som denne förmedlat, förhandlat fram eller
arrangerat.
Vapenhandlare och vapenmäklare ska till Polismyndigheten anmäla
genomförda transaktioner och överföringar avseende skjutvapen.
Rapporteringen ska kunna ske elektroniskt, varvid Polismyndigheten ska föra
in uppgifterna i sina register. Reparationsförteckningar som förs enligt 8 kap. 2
§ vapenförordningen ska, tillsammans med bilagor, överlämnas till
Polismyndigheten om verksamheten upphör. Den minsta tid som uppgifter om
sådana skjutvapen och vapendelar som avses i 2 a kap. vapenlagen ska bevaras
i vapenregister enligt 1 a kap. 10 § vapenlagen förlängs.
Tillståndsmyndigheterna (kommunerna respektive Inspektionen för strategiska
produkter och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska föra register
över verksamheter som beviljats tillstånd till hantering av ammunition enligt 5
§ lagen om brandfarliga och explosiva varor samt verksamheter som beviljas
tillstånd till tillverkning av krigsmateriel enligt 3 § krigsmateriellagen.
Kravet på märkning vid införsel av vapen eller vapendelar till Sverige från en
stat utanför Europeiska unionen utvidgas. Detsamma gäller kravet på märkning
av vapen och vapendelar som förs över från staten till permanent civilt bruk.
Förslaget kan anses gå något längre än vad som krävs enligt vapendirektivet,
avseende bland annat regleringen av alla typer av löstagbara magasin och
avfyrningsmekanismer. Vidare en skärpning beträffande av
kategorisering/licens av halvautomatiska vapen, där fler överförs till vapen i
kategori A och ska omfattas av femårslicenser. I just denna del anser sport- och
jägarförbund att delar av förslagen är ansträngande för sportskyttar och jägare.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.
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