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Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare till
skjutvapen. Förslaget innebär att ljuddämpare inte längre ska jämställas
med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som
ammunition.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
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Förslag till riksdagsbeslut
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Regeringens förslag:
1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen
(1996:67).
2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett
annat land inom Europeiska unionen.
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2

Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i vapenlagen
(1996:67)

Härigenom föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)
dels att 1 kap. 1, 3 och 8 §§, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 8, 9 och 11–15 §§,
3 kap. 10 §, 5 kap. 1–4 §§, 6 kap. 2 och 4 §§, 7 kap. 1–4 §§, 8 kap. 1–3 §§,
9 kap. 2, 4, 5 och 7 §§, 11 kap. 1–3 §§, rubrikerna till 5, 7 och 8 kap. och
rubrikerna närmast före 2 kap. 11 § och 6 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § ska lyda ”Tillstånd att inneha
skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag gäller skjutvapen och
Denna lag gäller skjutvapen,
ammunition samt vissa föremål vissa föremål som i lagen jämställs
som i lagen jämställs med med skjutvapen, ammunition och
skjutvapen.
ljuddämpare.
3 §1
Vad som sägs om skjutvapen gäller också
a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med
skjutvapen,
b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
c) start- och signalvapen som laddas med patroner,
d) armborst,
e) tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga
anordningar,
f) slutstycken, ljuddämpare,
f) slutstycken, eldrör, pipor,
eldrör, pipor, stommar, lådor, stommar, lådor, trummor och
trummor
och
mantlar
till mantlar till skjutvapen, eller
skjutvapen, eller armborststommar armborststommar
med
med avfyrningsanordningar,
avfyrningsanordningar,
g) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk
ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och
h) anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan
ammunition än de är avsedda för.
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8 §2
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I fråga om skjutvapen som
I fråga om skjutvapen som
innehas av staten gäller endast 1 a innehas av staten gäller endast 1 a
kap. 6–11 §§ och 2 a kap. 5 §. kap. 6–11 §§ och 2 a kap. 5 §.
Lagen gäller inte ammunition som Lagen gäller inte ammunition eller
innehas av staten.
ljuddämpare som innehas av staten.
I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller
endast 2 a kap. 1–4 och 6 §§.
1 a kap.
7 §3
Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra
separata register över
1. personer och organisationer
1. personer och organisationer
som enligt denna lag har meddelats som enligt denna lag har meddelats
tillstånd att inneha skjutvapen eller tillstånd att inneha skjutvapen,
ammunition eller tillstånd att låna ammunition eller ljuddämpare eller
skjutvapen samt personer som tillstånd att låna skjutvapen samt
tillhör hemvärnets personal och personer som tillhör hemvärnets
som av Försvarsmakten har till- personal
och
som
av
delats skjutvapen för förvaring i Försvarsmakten
har
tilldelats
bostaden (vapeninnehavarregist- skjutvapen för förvaring i bostaden
ret),
(vapeninnehavarregistret),
2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt
denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller
försvunna (vapenregistret),
3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna
lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett
betydande inflytande över en sådan juridisk person som har tillstånd att
driva handel med skjutvapen, personer som har godkänts att som
föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet samt personer och
organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att ta emot
skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlarregistret), och
4. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (registret
över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte).
Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som
Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal.
Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar
över personer som tillhör hemvärnets personal.
2 kap.
1 §4
Tillstånd krävs för att
a) inneha skjutvapen eller ammunition,
b) driva handel med skjutvapen,

a)
inneha
skjutvapen,
ammunition eller ljuddämpare,
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c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
d) föra in skjutvapen eller
d) föra in skjutvapen, ammuniammunition till Sverige.
tion eller ljuddämpare till Sverige.
Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har en
begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen
(effektbegränsade vapen) och vapnet är
1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat
liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller
2. ett harpunvapen.
Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt
bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.
Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd
enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
8 §5
Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får
utan särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen är
avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av
vapnet avser.
Den som har tillstånd eller rätt
att inneha ett visst vapen för
skjutning får även utan särskilt
tillstånd inneha ljuddämpare som
passar till vapnet.
Tillstånd att i andra fall inneha
Tillstånd att i andra fall inneha
ammunition får meddelas enskilda ammunition och ljuddämpare får
personer
samt
sådana meddelas enskilda personer samt
sammanslutningar och huvudmän sådana sammanslutningar och
för museer som får meddelas huvudmän för museer som får
tillstånd att inneha skjutvapen, om meddelas tillstånd att inneha
det skäligen kan antas att skjutvapen, om det skäligen kan
ammunitionen inte kommer att antas att egendomen inte kommer
missbrukas.
att missbrukas.
9§
Skjutvapen eller ammunition får
Skjutvapen, ammunition eller
överlåtas endast till den som har ljuddämpare får överlåtas endast
tillstånd eller rätt att inneha vapnet till den som har tillstånd eller rätt
eller
ammunitionen.
Om att inneha egendomen. Om
ammunition överlåts genom ombud ammunition eller ljuddämpare
skall
ombudet
ha
eget överlåts genom ett ombud ska
vapentillstånd.
ombudet ha eget vapentillstånd.
Tillstånd att föra in skjutvapen
eller ammunition till Sverige
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ammunition eller ljuddämpare till
Sverige
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11 §
För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma
förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3–6 §§.
Tillstånd att föra in ammunition
Tillstånd att föra in ammunition
får meddelas den som har rätt att eller ljuddämpare får meddelas den
inneha ammunitionen i Sverige, om som har rätt att inneha egendomen i
det skäligen kan antas att ammunit- Sverige, om det skäligen kan antas
ionen inte kommer att missbrukas.
att egendomen inte kommer att
missbrukas.
12 §6
Införseltillstånd ger rätt att under
Införseltillstånd ger rätt att under
den begränsade tid och för det den begränsade tid och för det
ändamål som anges i tillståndet i ändamål som anges i tillståndet i
Sverige inneha de skjutvapen och Sverige inneha de skjutvapen, den
den ammunition som förts hit med ammunition och de ljuddämpare
stöd av tillståndet. Tillståndet gäller som förts hit med stöd av
under förutsättning att vapnen och tillståndet. Tillståndet gäller under
ammunitionen förs in inom sex förutsättning att egendomen förs in
månader från dagen för tillståndet inom sex månader från dagen för
eller den längre tid som tillståndet eller den längre tid som
Polismyndigheten bestämmer.
Polismyndigheten bestämmer.
13 §7
Skjutvapen eller ammunition får
Skjutvapen, ammunition eller
föras in till Sverige utan särskilt ljuddämpare får föras in till Sverige
tillstånd i följande fall:
utan särskilt tillstånd i följande fall:
a) Enskilda personer får föra in
a) Enskilda personer får föra in
de skjutvapen och den ammunition de skjutvapen, den ammunition och
som de i Sverige har rätt att inneha de ljuddämpare som de i Sverige
för personligt bruk. Detta gäller har rätt att inneha för personligt
också sådana sammanslutningar, bruk. Detta gäller också sådana
huvudmän för museer och sammanslutningar, huvudmän för
bevakningsföretag
som
får museer och bevakningsföretag som
meddelas tillstånd att inneha får meddelas tillstånd att inneha
skjutvapen.
skjutvapen.
b) Enskilda personer, som har
b) Enskilda personer som har
permanent tillstånd från behörig permanent tillstånd från en behörig
myndighet i Danmark, Finland eller myndighet i Danmark, Finland eller
Norge att där inneha jakt- eller Norge att där inneha jakt- eller
tävlingsskjutvapen för eget bruk, tävlingsskjutvapen för eget bruk,
får medföra dessa vapen med får medföra dessa vapen med
tillhörande ammunition
tillhörande ammunition och ljuddämpare
– vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling här,
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– vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i anslutning
till tillfällig användning vid jakt eller tävling i något av dessa länder.
Den som har fört in vapen och
Den som har fört in vapen,
ammunition för sådan jakt eller ammunition och ljuddämpare för
tävling i Sverige som avses i första sådan jakt eller tävling i Sverige
stycket b får utan tillstånd inneha som avses i första stycket b får utan
vapnen och ammunitionen i tillstånd inneha egendomen i
Sverige under högst tre månader Sverige under högst tre månader
från dagen för införandet.
från dagen för införandet.
14 §8
Skjutvapen och ammunition får
Skjutvapen, ammunition och
inte förvaras på tullager eller i ljuddämpare får inte förvaras på
frizon utan medgivande av tullager eller i frizon utan
Polismyndigheten.
medgivande av Polismyndigheten.
15 §9
Skjutvapen eller ammunition,
Skjutvapen, ammunition och
som en resande fört med till ljuddämpare som en resande fört
Sverige för personligt bruk men med till Sverige för personligt bruk
inte haft rätt att föra in, får åter men inte haft rätt att föra in, får
föras ut, om egendomen anmälts i föras ut om egendomen anmälts i
behörig ordning för Tullverket. behörig ordning för Tullverket.
Vapnen och ammunitionen tillfaller Egendomen tillfaller staten om den
staten om egendomen inte förs ut inte förs ut inom antingen fyra
inom antingen fyra månader efter månader efter en sådan anmälan
en sådan anmälan eller den längre eller inom den längre tid som
tid därefter som Tullverket i det Tullverket i det enskilda fallet
enskilda fallet bestämmer. I ett bestämmer. I ett sådant fall ska
sådant fall skall egendomen egendomen behandlas som om den
behandlas som om den hade hade förklarats förverkad.
förklarats förverkad.
3 kap.
10 §10
Den som har tillstånd att låna
Den som har tillstånd att låna
skjutvapen får under den tid som skjutvapen får under den tid som
han eller hon innehar ett vapen som han eller hon innehar ett vapen som
lån utan särskilt tillstånd även lån även inneha ammunition och
inneha ammunition till vapnet.
ljuddämpare till vapnet utan
särskilt tillstånd.
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5 kap. Förvaring och transport
av skjutvapen och ammunition

5 kap. Förvaring och transport Prop. 2021/22:46
av skjutvapen, ammunition och
ljuddämpare

1 §11
Den som innehar skjutvapen eller
Den som innehar skjutvapen,
ammunition är skyldig att ta hand ammunition eller ljuddämpare är
om egendomen och hålla den under skyldig att ta hand om egendomen
sådan uppsikt att det inte finns risk och hålla den under sådan uppsikt
för att någon obehörig kommer åt att det inte finns risk för att någon
den.
obehörig kommer åt den.
2 §12
När skjutvapen inte brukas, skall
När skjutvapen inte används ska
de förvaras i säkerhetsskåp eller i de förvaras i säkerhetsskåp eller i
något
annat
lika
säkert något
annat
lika
säkert
förvaringsutrymme.
förvaringsutrymme.
Trots vad som sägs i första
Effektbegränsade
skjutvapen
stycket
får
effektbegränsade samt sådana föremål som enligt 1
skjutvapen samt sådana föremål kap. 3 § jämställs med skjutvapen
som enligt 1 kap. 3 § jämställs med får dock förvaras på annat
skjutvapen förvaras på annat betryggande sätt så att det inte finns
betryggande sätt så att det inte finns risk för att någon obehörig kommer
risk för att någon obehörig kommer åt
dem.
Ammunition
och
åt dem. Ammunition skall förvaras ljuddämpare ska förvaras under
under säkert lås eller på något annat säkert lås eller på något annat lika
lika betryggande sätt.
betryggande sätt.
3 §13
En innehavare får lämna över sitt
En innehavare får lämna över
skjutvapen eller sin ammunition till sina skjutvapen, sin ammunition
någon annan för förvaring om han eller sina ljuddämpare till någon
eller hon inte själv kan ta hand om annan för förvaring, om han eller
egendomen eller om det annars hon inte själv kan ta hand om
finns särskilda skäl. För sådan för egendomen eller om det annars
förvaring krävs tillstånd om inte finns särskilda skäl. För sådan
utlåning i motsvarande fall är förvaring krävs tillstånd om inte
tillåten enligt 3 kap. Vid utlåning i motsvarande fall är
tillståndsprövningen
ska tillåten enligt 3 kap. Vid
Polismyndigheten särskilt beakta tillståndsprövningen
ska
möjligheten för mottagaren att Polismyndigheten särskilt beakta
erbjuda en säker förvaring. Till- möjligheten för mottagaren att
ståndet ska tidsbegränsas.
erbjuda en säker förvaring.
Tillståndet ska tidsbegränsas.
Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har
tillstånd att inneha vapen av samma typ.
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4 §14
Den
som
skickar
eller
Den som skickar eller transtransporterar ett skjutvapen eller porterar ett skjutvapen, ammuniammunition
skall
vidta tion eller ljuddämpare ska vidta
betryggande åtgärder för att betryggande åtgärder för att
förhindra att någon obehörig förhindra att någon obehörig
kommer
åt
vapnet
eller kommer åt egendomen. Vapnet ska
ammunitionen. Vapnet skall vara vara oladdat och, i den utsträckning
oladdat och, om det lämpligen kan det är lämpligt, isärtaget och
ske, isärtaget och nerpackat.
nerpackat.
6 kap.
2 §15
Ett tillstånd att inneha ammunEtt tillstånd att inneha ammuniition
ska
återkallas
av tion eller ljuddämpare ska
Polismyndigheten om
återkallas av Polismyndigheten om
a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
b) tillståndshavaren har missb) tillståndshavaren har missbrukat sin ammunition, eller
brukat den egendom som tillståndet
gäller, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Omhändertagande av vapen,
ammunition och tillståndsbevis

Omhändertagande av vapen,
ammunition, ljuddämpare och
tillståndsbevis16

4 §17
Polismyndigheten ska besluta att
Polismyndigheten ska besluta att
ett
vapen
med
tillhörande ett
vapen
med
tillhörande
ammunition och tillståndsbevis ska ammunition, ljuddämpare och
tas om hand om
tillståndsbevis ska tas om hand om
a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller
b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas
och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.
Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand
även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän,
jakttillsynsmän
som
länsstyrelsen
förordnat,
personal
vid
Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid
länsstyrelsen. Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten,
som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå.
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7 kap. Inlösen av vapen och
ammunition

7 kap. Inlösen av vapen, Prop. 2021/22:46
ammunition och ljuddämpare

1§
Skjutvapen eller ammunition
skall lösas in av staten om
a) tillståndet att inneha vapnet
eller ammunitionen har återkallats
utan att egendomen samtidigt har
förklarats förverkad eller tagits i
beslag,
b) innehavaren har avlidit,
c) ansökan har avslagits i fråga
om tillstånd att inneha ett vapen
eller ammunition som förvärvats
genom arv, testamente eller
bodelning, eller
d) domstol har beslutat att ett
vapen eller ammunition, som
någon innehar utan att ha rätt till
det, inte skall förverkas eller
åklagaren i ett sådant fall har
beslutat att inte föra talan om
förverkande.

Skjutvapen, ammunition eller
ljuddämpare ska lösas in av staten
om
a)
tillståndet
att
inneha
egendomen har återkallats utan att
den samtidigt har förklarats
förverkad eller tagits i beslag,
c) ansökan har avslagits i fråga
om tillstånd att inneha vapen,
ammunition eller ljuddämpare
som förvärvats genom arv,
testamente eller bodelning, eller
d) en domstol har beslutat att
vapen,
ammunition
eller
ljuddämpare, som någon innehar
utan att ha rätt till det, inte ska
förverkas eller åklagaren i ett
sådant fall har beslutat att inte föra
talan om förverkande.

2§
Ett skjutvapen eller ammunition
Skjutvapen, ammunition eller
skall inte lösas in, om egendomen ljuddämpare ska inte lösas in om
lämnas för skrotning eller överlåts egendomen lämnas för skrotning
till någon som har rätt att inneha eller överlåts till någon som har rätt
vapnet eller ammunitionen och om att inneha den och om detta görs
detta görs inom
inom
a) ett år från det att innehavaren avled, eller
b) tre månader från det att
b) tre månader från det att
tillståndet att inneha vapnet eller tillståndet att inneha egendomen
ammunitionen återkallades, an- återkallades, ansökan om innehav
sökan om innehav avslogs, beslut i avslogs, beslut i förverkandefrågan
förverkandefrågan meddelades av meddelades av en domstol eller en
domstol eller åklagare eller åklagare eller beslaget hävdes.
beslaget hävdes.
Vapnet eller ammunitionen skall
Vapnen, ammunitionen eller
inte heller lösas in, om ansökan om ljuddämparna ska inte heller lösas
tillstånd att inneha vapnet görs in om ansökan om tillstånd att
inom samma tid. Avslås ansökan inneha egendomen görs inom
skall vapnet eller ammunitionen samma tid. Om ansökan avslås ska
lösas in, om egendomen inte inom egendomen lösas in, om den inte
tre månader från dagen för beslutet inom tre månader från dagen för
i tillståndsärendet överlåts till beslutet i tillståndsärendet överlåts
någon som har rätt att inneha den.
till någon som har rätt att inneha
den.
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Polismyndigheten får medge förlängning av tidsfristerna, varje gång
med högst sex månader.
3 §18
Innehavare av ett skjutvapen
En innehavare av skjutvapen,
eller ammunition som ska lösas in ammunition eller ljuddämpare som
är
skyldig
att
enligt ska lösas in är skyldig att enligt
Polismyndighetens beslut lämna Polismyndighetens beslut lämna
över vapnet eller ammunitionen till över egendomen till myndigheten
myndigheten eller den som eller den som myndigheten
myndigheten bestämmer. Om det bestämmer. Om det finns ett
finns ett tillståndsbevis eller någon tillståndsbevis eller någon annan
annan motsvarande handling, ska motsvarande handling, ska även
även den lämnas över till den
lämnas
över
till
Polismyndigheten.
Polismyndigheten.
4§
För vapen eller ammunition som
löses in skall betalas ersättning
med ett belopp som motsvarar
marknadsvärdet.

För vapen, ammunition eller
ljuddämpare som löses in ska en
ersättning betalas med ett belopp
som motsvarar marknadsvärdet.

8 kap. Vapen och ammunition i
dödsbo och konkursbo

8 kap. Vapen, ammunition och
ljuddämpare i dödsbon och
konkursbon

1§
Skjutvapen och ammunition som
Skjutvapen, ammunition och
ingår i ett dödsbo eller ett ljuddämpare som ingår i ett dödsbo
konkursbo får utan särskilt tillstånd eller ett konkursbo, får utan särskilt
innehas av den som har tagit hand tillstånd innehas av den som har
om boet till dess
tagit hand om boet till dess
a) egendomen har överlåtits till någon som är berättigad att inneha den,
b) egendomen skall överlämnas
b) egendomen ska överlämnas
enligt 2 § eller, i fråga om dödsbo, enligt 2 § eller, i fråga om dödsbon,
7 kap. 3 §, eller
7 kap. 3 §, eller
c) i fråga om konkursbo, konc) i fråga om konkursbon, konkursen har avslutats.
kursen har avslutats.
2 §19
Om skjutvapen eller ammunition
Om skjutvapen, ammunition
ingår i ett dödsbo eller ett eller ljuddämpare ingår i ett dödsbo
konkursbo, får Polismyndigheten eller
ett
konkursbo,
får
besluta att egendomen tills vidare Polismyndigheten
besluta
att
ska för-varas av myndigheten eller egendomen tills vidare ska förvaras
någon annan som myndigheten av myndigheten eller någon annan
anvisar, när det finns särskild som myndigheten anvisar, när det
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anledning till det. Den som har
hand om boet är i så fall skyldig att
efter Polismyndighetens beslut
lämna
över
vapnen
och
ammunitionen till den som ska
förvara egendomen.

finns särskild anledning till det. Prop. 2021/22:46
Den som har hand om boet är i så
fall
skyldig
att
efter
Polismyndighetens beslut lämna
över egendomen till den som ska
förvara egendomen.

3§
Bestämmelser om inlösen av
Bestämmelser om inlösen av
vapen och ammunition i dödsbo vapen,
ammunition
och
finns i 7 kap.
ljuddämpare i dödsbon finns i 7
kap.
9 kap.
2 §20
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet
a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för
något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,
b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon
annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport i 5 kap. 4 § eller mot
villkor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna
lag,
c) bryter mot bestämmelserna om
c) bryter mot bestämmelserna om
förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om
skjutvapen eller ammunition som skjutvapen, ammunition eller
innehas av sammanslutningar, ljuddämpare som innehas av
huvudmän för museer eller sammanslutningar, huvudmän för
auktoriserade bevakningsföretag museer
eller
auktoriserade
eller i fråga om skjutvapen som bevakningsföretag eller i fråga om
innehas av vapenhandlare,
skjutvapen som innehas av
vapenhandlare,
d) innehar ammunition utan att
d) innehar ammunition eller ljudha rätt till det eller inte följer ett dämpare utan att ha rätt till det,
beslut att lämna över ammunition
för inlösen,
e) överlåter ammunition till
e) överlåter ammunition eller
någon som inte har rätt att inneha ljuddämpare till någon som inte har
ammunitionen,
rätt att inneha egendomen,
f) driver handel med skjutvapen utan tillstånd,
g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §,
h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d
genom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land,
eller
i) förvarar ett skjutvapen åt
i) förvarar skjutvapen eller
någon annan utan att föreskrivet ljuddämpare åt någon annan utan
tillstånd till förvaringen finns eller att ett föreskrivet tillstånd till
bryter mot bestämmelserna om förvaringen finns, eller bryter mot
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användning vid förvaring i 5 kap. 3
§ andra stycket.

bestämmelserna om användning
vid förvaring i 5 kap. 3 § andra
stycket.
I ringa fall ska inte dömas till
I ringa fall ska det inte dömas till
ansvar för otillåtet innehav av ansvar för otillåtet innehav av
ammunition eller överträdelse av ammunition eller ljuddämpare
bestämmelserna i 5 kap. 6 §.
eller
överträdelse
av
bestämmelserna i 5 kap. 6 §.
Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan döms
det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §.
4 §21
Bestämmelser om straff för
Bestämmelser om straff för
olovlig införsel av vapen eller olovlig
införsel
av
vapen,
ammunition och för försök till ammunition eller ljuddämpare och
sådant brott finns i lagen för försök till sådant brott finns i
(2000:1225)
om
straff
för lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.
smuggling.
5 §22
Ett vapen som har varit föremål
Ett vapen som har varit föremål
för brott som avses i 1 §, 1 a §, 1 b för brott som avses i 1 §, 1 a §, 1 b
§ eller 2 § första stycket a ska § eller 2 § första stycket a ska
förklaras förverkat, om det inte är förklaras förverkat om det inte är
uppenbart oskäligt. Detsamma uppenbart oskäligt. Detsamma
gäller ammunition som har varit gäller
ammunition
och
föremål för brott som avses i 2 § ljuddämpare som har varit föremål
första stycket d eller e. I stället för för brott som avses i 2 § första
vapnet eller ammunitionen kan stycket d eller e. I stället för att
dess värde förklaras förverkat. Om förklara egendomen förverkad kan
ett vapen förklaras förverkat får dess värde förklaras förverkat. Om
även ammunition som hör till ett vapen förklaras förverkat får
vapnet förklaras förverkad.
även ammunition och ljuddämpare
som hör till vapnet förklaras
förverkade.
Det som föreskrivs i första stycket om ett vapen ska också gälla en
vapendel.
Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.
7 §23
Om någon frivilligt lämnar in
Om någon frivilligt lämnar in
skjutvapen eller ammunition till skjutvapen, ammunition eller ljudPolismyndigheten, får åtal mot dämpare till Polismyndigheten, får
honom eller henne för olovligt åtal för olovligt innehav av
innehav
av
vapnet
eller egendomen väckas mot honom

21

Senaste lydelse 2000:1257.
Senaste lydelse 2014:894.
23
Senaste lydelse 2014:591.
22

14

ammunitionen väckas av åklagaren
endast om det är motiverat från
allmän synpunkt.

eller henne av åklagaren endast om Prop. 2021/22:46
det är motiverat från allmän
synpunkt.

11 kap.
1 §24
Regeringen får meddela föreskrifter om
a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga
om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen
är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller
personliga säkerhet,
b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett
skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara
konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat
enligt 2 kap. 1 §,
c) att bestämmelserna om
c) att bestämmelserna om
tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla
innehav av skjutvapen som lämnats innehav av skjutvapen eller
över från staten till
ljuddämpare som lämnats över från
staten till
– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,
räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
– frivilliga försvarsorganisationer,
d) att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition
från Sverige till ett annat land,
e) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut
ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska
använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,
f) att denna lag inte ska gälla i
f) att denna lag inte ska gälla i
fråga
om
skjutvapen
och fråga om skjutvapen, ammunition
ammunition som en företrädare för och
ljuddämpare
som
en
en annan stats myndighet medför företrädare för en annan stats
vid tillfällig tjänstgöring i Sverige myndighet medför vid tillfällig
eller vid resa för tjänsteändamål tjänstgöring i Sverige eller vid resa
genom Sverige,
för tjänsteändamål genom Sverige,
g) storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §, och
h) att bestämmelserna om tillh) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla stånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla
införsel av skjutvapen som lämnats införsel av skjutvapen som lämnats
över från staten till statliga över från staten till statliga
tjänstemän eller personer som tjänstemän eller personer som
tillhör det militära försvaret, tillhör det militära försvaret,
räddningstjänsten, Polismyndig- räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, eller heten eller Säkerhetspolisen, eller
ammunition till sådana vapen.
ammunition eller ljuddämpare till
sådana vapen.
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2 §25
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i
övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,
c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen
och vad som i övrigt ska gälla vid sådan handel,
d) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och
reparation av skjutvapen,
e) krav på vapenhandlares,
e) krav på vapenhandlares,
museers och sammanslutningars museers och sammanslutningars
förvaring av andra vapen än förvaring av andra vapen än
effektbegränsade vapen och på effektbegränsade vapen och på
sammanslutningars förvaring av sammanslutningars förvaring av
ammunition,
ammunition eller ljuddämpare,
f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt
denna lag,
g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att
inneha skjutvapen i Sverige,
h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer
bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,
i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är
bosatt i ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet,
j) kraven för auktorisation enligt 2 kap. 17 §, och
k) vad som ska iakttas utöver
k) vad som ska iakttas utöver
bestämmelserna i 5 kap. i fråga om bestämmelserna i 5 kap. i fråga om
transport av skjutvapen och transport av skjutvapen, amammunition.
munition och ljuddämpare.
3 §26
Regeringen eller, efter regeRegeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvars- ringens bestämmande, Försvarsmakten får i enskilda fall besluta att makten får i enskilda fall besluta att
lagen inte ska gälla skjutvapen och lagen inte ska gälla skjutvapen,
ammunition som innehas av en ammunition och ljuddämpare som
främmande stats militära styrka innehas av en främmande stats
som befinner sig i Sverige inom militära styrka som befinner sig i
ramen för internationellt militärt Sverige
inom
ramen
för
samarbete eller internationell internationellt militärt samarbete
krishantering.
eller internationell krishantering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701)
om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns
mot ett annat land inom Europeiska unionen

Prop. 2021/22:46

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §27
Lagen är tillämplig endast på följande varor:
1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och
produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. skjutvapen och ammunition
3. skjutvapen, ammunition och
som avses i vapenlagen (1996:67) ljuddämpare
som
avses
i
samt sådana vapen och andra vapenlagen (1996:67) samt sådana
föremål som anges i 1 kap. 3 § vapen och andra föremål som anges
samma lag,
i 1 kap. 3 § samma lag,
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel,
6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,
7. kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950),
8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit
och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av
åldersgränsen i 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det
finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer,
att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för
människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt
gäller för införseln inte är uppfyllda,
12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och
utförsel av barnpornografi,
13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor,
14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av
viss privatinförsel av cigaretter,
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15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den
ursprungliga lydelsen och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,
16. explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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Ärendet och dess beredning
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I april 2017 fick en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet
med att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I uppdraget
ingick att ta ställning till om och i så fall i vilken utsträckning det finns
anledning att ändra tillståndsprövningen för någon eller några av de
vapendelar som jämställs med skjutvapen.
Utredaren överlämnade i januari 2018 promemorian Genomförande av
2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1), i det
följande kallad promemorian. Ett av förslagen i promemorian var att
ljuddämpare inte längre skulle jämställas med skjutvapen. En
sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians
lagförslag när det gäller vapenlagen finns i bilaga 2. Promemorian har
remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.
Remissvaren finns tillgängliga i Justitiedepartementet (Ju2018/00480).
Efter att promemorian remissbehandlats togs lagrådsremissen
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv fram.
I lagrådsremissen begränsades förslagen till att endast omfatta de förslag
som genomförde ändringsdirektivet i svensk rätt. Förslagen om ändring i
tillståndsprövningen för ljuddämpare behandlades därför inte i lagrådsremissen. I februari 2019 beslutade regeringen att inhämta Lagrådets
yttrande över lagrådsremissen.
Regeringen beslutade därefter i september 2020 att inhämta Lagrådets
yttrande över lagrådsremissen Reglering av ljuddämpare och vissa
vapenmagasin.
I propositionen Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s
vapendirektiv (prop. 2020/21:42) behandlades lagförslagen i de båda
lagrådsremisserna Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s
vapendirektiv och Reglering av ljuddämpare och vissa vapenmagasin.
Propositionen röstades ner av riksdagen den 27 januari 2021 (bet.
2020/21:JuU11 och rskr. 2020/21:167).
I denna proposition behandlas endast de lagförslag rörande ljuddämpare
från promemorian som ingick i propositionen Genomförande av 2017 års
ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.
Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om
att avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare (bet.
2018/19:JuU29 punkt 13, rskr. 2018/19:298). Riksdagen har därefter på
nytt tillkännagett för regeringen att den skyndsamt ska avskaffa kravet på
särskilt tillstånd för ljuddämpare (bet. 2020/21:JuU30 punkt 11, rskr.
2020/21:398). Genom förslagen i denna proposition anser regeringen att
tillkännagivandena är slutbehandlade.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 3 september 2020 att inhämta Lagrådets
yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns
i bilaga 5. Regeringen har i allt väsentligt följt Lagrådets förslag.
Lagrådets synpunkter behandlas i författningskommentaren.
Därutöver föreslås ett något senare ikraftträdandedatum av förslaget till
lag om ändring i vapenlagen (1996:67) och en följdändring i lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
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land inom Europeiska unionen. Förslagen är författningstekniskt och även
i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över de
förslagen.
I förhållande till lagrådsremissen har dessutom vissa mindre språkliga
ändringar gjorts.

4

Reglering av ljuddämpare

4.1

Hur ska innehavet av ljuddämpare regleras?

Regeringens förslag: Ljuddämpare ska inte längre jämställas med
skjutvapen enligt vapenlagen.
Det ska krävas tillstånd enligt vapenlagen för att få inneha ljuddämpare. Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för
skjutning ska dock utan särskilt tillstånd få inneha ljuddämpare som
passar till vapnet.
I andra fall ska tillstånd att inneha ljuddämpare få meddelas om det
skäligen kan antas att ljuddämparen inte kommer att missbrukas.
De flesta av vapenlagens bestämmelser om ammunition ska på
motsvarande sätt gälla för ljuddämpare som omfattas av vapenlagen.
En följdändring ska göras i lagen om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
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Promemorians förslag stämmer i huvudsak överens med regeringens
förslag. I promemorian föreslås att den som har tillstånd eller rätt att
inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd ska få inneha
ljuddämpare till vapnet, om ljuddämparen är avsedd för samma ändamål
som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser. I promemorian
lämnas inte något förslag på följdändring i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker eller har inget
att invända mot förslaget om reglering av ljuddämpare. Bland andra
Svenska Jägareförbundet, Sveriges Vapenägares förbund och Umeå
universitet anser dock att ljuddämpare bör vara oreglerade eftersom det rör
sig om en ofarlig vapendel och vapendirektivet inte kräver någon
reglering. Åklagarmyndigheten avstyrker förslaget och anser att
regleringen kan förväntas medföra en betydande ökning av ljuddämpare
på olika typer av vapen, inte minst på tyngre kulvapen. Vapen med
tillhörande ljuddämpare kan enligt myndigheten vara åtråvärda i
kriminella kretsar och stöldbegärligheten kan därför förväntas öka och
möjligheten att upptäcka den som använder vapen med ljuddämpare i
brottsligt sammanhang blir mindre. Polismyndigheten anser att förslaget
till reglering av ljuddämpare innebär en begränsning av det allmännas
möjligheter att styra över vilka vapen som får förses med ljuddämpare.
Detsamma gäller möjligheten att ha kontroll över vidareförsäljning av
ljuddämpare. Polismyndigheten anser även att det bör finnas en definition

av ljuddämpare som kan underlätta vid tillämpningen av lagen. Svenska Prop. 2021/22:46
Dynamiska Sportskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet anser att
det är svårt att definiera vad en ljuddämpare är och att det finns en risk att
även enklare konstruktioner av t.ex. PET-flaskor kan komma att omfattas
av regleringen och därmed straffbeläggas.
Skälen för regeringens förslag
Ljuddämpare bör inte längre jämställas med skjutvapen
Enligt 1 kap. 3 § f vapenlagen (1996:67) jämställs ljuddämpare med
skjutvapen. Detta innebär bl.a. att det krävs tillstånd för att inneha
ljuddämpare, driva handel med ljuddämpare och föra in ljuddämpare till
Sverige. Ljuddämpare till tillståndspliktiga vapen omfattas även av
krigsmateriellagstiftningens krav för tillverkning, tillhandahållande och
utförsel (se 3–6 §§ lagen om krigsmateriel [1992:1300] och ML1 d under
punkten A a i bilagan till förordningen [1992:1303] om krigsmateriel).
Tillståndsplikt för innehav av ljuddämpare infördes redan genom 1973
års vapenlag. Skälet var bl.a. att genom tillståndsplikt motverka olaglig
jakt med hjälp av ljuddämparförsedda vapen (se prop. 1973:166 s. 30 och
95). Departementschefen uttalade i samband med lagändringen att
tillståndsgivningen borde vara synnerligen restriktiv (s. 96).
Enligt vapenförordningen ska behov av att inneha ljuddämpare för
jaktvapen endast anses föreligga om ändamålet är till skydd för
människors hälsa eller miljön, i den utsträckning Polismyndigheten
föreskriver det. För ljuddämpare för målskjutningsvapen anges dessutom
att det ska vara särskilt påkallat.
De övriga vapendelar som vid tillämpning av vapenlagstiftningen
jämställs med skjutvapen – slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor,
trummor och mantlar – har det gemensamt att de är nödvändiga för vapnets
funktion, s.k. vitala delar. En ljuddämpare är dock inte nödvändig för
vapnets faktiska funktion utan påverkar endast dess praktiska
användbarhet. Till skillnad från de övriga vapendelar som jämställs med
skjutvapen utgör ljuddämpare inte heller en väsentlig del av ett vapen
enligt vapendirektivet (Europaparlamentet och rådets direktiv [EU]
2021/555 av den 24 mars 2021 om kontroll av förvärv och innehav av
vapen [kodifiering]). Regeringen anser därför, trots Åklagarmyndighetens
och Polismyndighetens invändningar, att ljuddämpare inte bör jämställas
med skjutvapen i vapenlagen. Ljuddämpare bör därmed tas bort i
uppräkningen i 1 kap. 3 § f vapenlagen.
Ljuddämpare bör regleras på i princip samma sätt som ammunition
Frågan är då hur innehav av ljuddämpare ska regleras när dessa inte längre
ska jämställas med skjutvapen. Om tillståndskravet för ljuddämpare togs
bort helt, vilket förespråkas av bland andra Svenska Jägareförbundet,
Sveriges Vapenägares förbund och Umeå universitet, skulle ljuddämpare
kunna förvärvas och överlåtas utan någon som helst kontroll i fråga om
innehavarens eller förvärvarens lämplighet och behov. Som
Åklagarmyndigheten anför kan ljuddämpare vara åtråvärda i kriminella
kretsar. Särskilt med hänsyn till att det dödliga skjutvapenvåldet i
kriminella miljöer har ökat kraftigt under senare år är det av största vikt att
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motverka oberättigade förvärv av ljuddämpare för att förhindra att de
används i kriminella syften. Det är därför uteslutet att lämna ljuddämpare
helt oreglerade i vapenlagen. Ljuddämpare bör i stället, vilket även innebär
en fördel vid rättstillämpningen, regleras på i princip samma sätt som
ammunition. Regleringen bör utformas på så sätt att den som har rätt att
inneha ett visst vapen för skjutning inte behöver ha ett särskilt tillstånd för
ljuddämpare som passar till vapnet. En sådan ändring innebär att legala
vapeninnehavare får en minskad administration men att en hög skyddsnivå
kan bibehållas.
Tillstånd att inneha ljuddämpare i andra fall bör få meddelas om det
skäligen kan antas att ljuddämparen inte kommer att missbrukas.
De närmare förutsättningarna för att beviljas tillstånd bör, på
motsvarande sätt som för ammunition, anges på lägre författningsnivå.
Mot bakgrund av att ljuddämpare ska regleras på i princip samma sätt
som ammunition behöver en följdändring göras med innebörden att
ljuddämpare läggs till i bestämmelsen som reglerar vilka varor lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen är tillämplig på. Genom denna följdändring
omfattas ljuddämpare även fortsättningsvis på samma sätt som
ammunition av lagen.
Begreppet ljuddämpare
Polismyndigheten efterfrågar en definition av ljuddämpare eftersom detta
skulle underlätta tillämpningen av lagen. Svenska Dynamiska
Sportskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet anser att det är svårt
att definiera vad en ljuddämpare är och att det finns en risk att även enklare
konstruktioner av t.ex. PET-flaskor kan komma att omfattas av regleringen
och därmed straffbeläggas.
Begreppet ljuddämpare fanns med redan i 1973 års vapenlag. Någon
definition finns inte i vapen- eller krigsmateriellagstiftningen. Det saknas
alltså för närvarande en legal definition av begreppet ljuddämpare. Det
torde inte heller vara möjligt att införa en entydig definition i lagtext som
skulle bli tillräckligt heltäckande och samtidigt uppnå tillräcklig precision,
eftersom det mer är det funktionella begreppet som avses än föremålet i
sig. Det har inte heller framkommit att avsaknaden av en definition har
inneburit några särskilda svårigheter vid tillämpningen av vapenlagen.
Avgörande för om vapenlagen ska vara tillämplig eller inte bör enligt
regeringens mening vara om en ljuddämpare är komplett och fungerande,
eller om det annars rör sig om en komplett samling av nödvändiga delar
som enkelt kan monteras samman till en sådan användbar ljuddämpare (jfr
NJA 1987 s. 643).

4.2
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Statens innehav av ljuddämpare samt
regeringens bemyndigande

Regeringens förslag: Vapenlagen ska inte gälla ljuddämpare som
innehas av staten.
Regeringen ska få meddela föreskrifter om att kravet på tillstånd för
ljuddämpare inte ska gälla innehav av ljuddämpare som lämnats över

från staten till bl.a. vissa statliga tjänstemän eller personer som tillhör
det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen.
Regeringen ska vidare få meddela föreskrifter om att vapenlagen inte
ska gälla ljuddämpare som en företrädare för en annan stats myndighet
medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid en resa genom
Sverige för tjänsteändamål.
Regeringen ska få meddela föreskrifter om att kravet på tillstånd inte
ska gälla införsel av ljuddämpare som lämnats över från staten till
statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,
räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.
Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten
ska i enskilda fall få besluta att vapenlagen inte ska gälla ljuddämpare
som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i
Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller
internationell krishantering.

Prop. 2021/22:46

Promemorians förslag stämmer delvis överens med regeringens
förslag. I promemorian föreslås inget undantag för ljuddämpare som
innehas av staten och promemorians förslag om rätten att meddela
föreskrifter är mer begränsade.
Remissinstanserna yttrar sig inte över förlaget.
Skälen för regeringens förslag
Vapenlagen bör inte gälla ljuddämpare som innehas av staten
Vapenlagens bestämmelser gäller, med några få undantag rörande
vapenregister och märkning, inte skjutvapen och ammunition som innehas
av staten (1 kap. 8 § vapenlagen). Detta innebär bl.a. att vapenlagens krav
på tillstånd inte gäller skjutvapen och ammunition som innehas av staten.
Ljuddämpare omfattas i dag av undantaget eftersom de jämställs med
skjutvapen. Skälen till undantaget gör sig lika starkt gällande även när
ljuddämpare regleras på samma sätt som ammunition.
Regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter utvidgas till att även
omfatta ljuddämpare
Polismän förfogar sannolikt i många fall över sina tjänstevapen och sin
ammunition på ett sådant sätt att staten inte kan anses inneha utrustningen.
Detsamma kan gälla för t.ex. hemvärnsoldater. Vapenlagens bestämmelser
är då, som utgångspunkt, tillämpliga. Bestämmelserna innebär bl.a. att
skjutvapen och ammunition inte får innehas eller föras in i Sverige utan
tillstånd (2 kap. 1 § vapenlagen). Regeringen får meddela föreskrifter om
att bestämmelserna om tillstånd inte ska gälla innehav av skjutvapen som
lämnats över från staten till bl.a. statliga tjänstemän eller personer som
tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen. Regeringen har också med stöd av bemyndigandet
föreskrivit att krav på tillstånd inte gäller skjutvapen som staten har lämnat
över till den personkretsen (11 kap. 1 § c vapenlagen och 2 kap. 2 §
vapenförordningen).
Regeringen får även meddela föreskrifter om att vapenlagen inte ska
gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som en företrädare för en
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annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid
resa för tjänsteändamål genom Sverige (11 kap. 1 § f vapenlagen).
Sedan den 1 april 2020 gäller enligt 11 kap. 1 § h vapenlagen att
regeringen får meddela föreskrifter som innebär att vapenlagens krav på
tillstånd inte ska gälla införsel av tjänstevapen eller ammunition som
lämnats över från staten till statliga tjänstemän eller personer som tillhör
det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen.
När innehavet av ljuddämpare nu föreslås regleras på i princip samma
sätt som ammunition bör regeringen även ges möjlighet att meddela
föreskrifter som innebär att vapenlagen inte ska gälla i fråga om
ljuddämpare, på motsvarande sätt som för skjutvapen och ammunition
I avsnitt 4.6 behandlas regeringens bemyndigande att meddela
föreskrifter med stöd av 11 kap. 2 § vapenlagen.
Regeringens eller Försvarsmaktens beslutanderätt bör även omfatta
ljuddämpare
Av 11 kap. 3 § vapenlagen framgår att regeringen eller, efter regeringens
bestämmande, Försvarsmakten får besluta att vapenlagen inte ska gälla
skjutvapen och ammunition som innehas av en främmande stats militära
styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt
samarbete eller internationell krishantering. Bakgrunden är att det vid
sådant internationellt samarbete har ansetts önskvärt att all materiel,
inklusive skjutvapen och ammunition, kan föras mellan de länder som
deltar i samarbetet utan krav på tullhantering och tillstånd (prop. 2004/05:7
s. 44). För att innehavet av ljuddämpare ska regleras på samma sätt som
ammunition, bör bestämmelsen omfatta även ljuddämpare.

4.3

Kriminalisering och andra åtgärder mot
otillåtna innehav av ljuddämpare

Regeringens förslag: Att inneha ljuddämpare utan att ha rätt till det ska
vara straffbelagt på samma sätt som otillåtet innehav av ammunition.
Den uttryckliga bestämmelsen om straffansvar för den som inte följer
ett beslut att lämna över ammunition för inlösen ska tas bort.
Den som frivilligt lämnar in en ljuddämpare som innehas olovligen
ska få åtalas endast om det är motiverat från allmän synpunkt.
Ljuddämpare ska, under samma förutsättningar som gäller för
ammunition, kunna förklaras förverkade.
Ett tillstånd att inneha en ljuddämpare ska återkallas under samma
förutsättningar som gäller för ammunition.
Skyldigheten att under vissa förutsättningar omhänderta vapen och
tillhörande ammunition och tillståndsbevis ska gälla även ljuddämpare
som hör till vapnet.
Regeringens bedömning: Ljuddämpare som förvaras åt någon
annan utan föreskrivet tillstånd bör inte kunna förverkas.
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Promemorians förslag stämmer i huvudsak överens med regeringens
förslag. I promemorian föreslås även att ljuddämpare som förvaras åt

någon annan utan föreskrivet tillstånd eller som används i strid med Prop. 2021/22:46
bestämmelserna om användning vid förvaring ska kunna förverkas.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna har inga synpunkter på
förslaget. Polismyndigheten anser dock att olovligt innehav eller
överlåtelse av ljuddämpare bör kunna kvalificeras som grovt vapenbrott.
Skälen för regeringens förslag och bedömning
Otillåtet innehav av ljuddämpare bör kriminaliseras
Regeringen föreslår nu att innehav av ljuddämpare ska regleras i
vapenlagen på i princip samma sätt som innehav av ammunition (se avsnitt
4.1). Enligt 9 kap. 2 § första stycket d vapenlagen kan den som innehar
ammunition utan att ha rätt till det dömas till böter eller fängelse i högst
sex månader. Regeringen anser att otillåtet innehav av ljuddämpare bör
regleras på motsvarande sätt. Bestämmelsen bör därmed utvidgas till att
omfatta även ljuddämpare. En sådan reglering möjliggör att legitimt
innehav och användning av ljuddämpare kan kontrolleras, samtidigt som
användning för brottslig verksamhet förhindras. Den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet innehar en ljuddämpare utan att ha rätt till det ska alltså
kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. På motsvarande
sätt som för ammunition bör det i ringa fall inte dömas till ansvar (9 kap.
2 § andra stycket vapenlagen).
Polismyndigheten anför att otillåtna innehav eller otillåten överlåtelse av
ljuddämpare bör kunna utgöra grovt vapenbrott. Det ingick inte i
utredarens uppdrag att överväga om olovligt innehav eller överlåtelse av
ljuddämpare bör utgöra grovt vapenbrott. Frågan kan därför inte behandlas
i detta lagstiftningsprojekt.
I 9 kap. 2 § första stycket d vapenlagen straffbeläggs även underlåtenheten att följa ett beslut om att lämna över ammunition för inlösen.
Den som inte följer ett sådant beslut innehar ammunitionen utan att ha rätt
till det, vilket redan är straffbelagt. Bestämmelsen är en kvarleva från 1973
års vapenlag och har blivit obsolet. Den del av bestämmelsen som handlar
om underlåtenheten att följa ett beslut om att lämna över ammunition för
inlösen fyller alltså inte någon funktion och bör därför tas bort.
Den särskilda åtalsregeln bör gälla även för ljuddämpare
Enligt 9 kap. 7 § vapenlagen får åtal mot någon som frivilligt lämnar in
skjutvapen eller ammunition till Polismyndigheten väckas endast om det
är motiverat från allmän synpunkt. Bestämmelsen infördes år 2000 mot
bakgrund av att det framkommit att en del personer av rädsla för att bli
åtalade för vapenbrott tvekat att vända sig till polisen när de t.ex. hittat ett
gammalt bortglömt skjutvapen på vinden eller på något annat liknande
ställe (se prop. 1999/2000:27 s. 71). Syftet med bestämmelsen är att
uppmuntra allmänheten att lämna in skjutvapen och ammunition för vilka
tillstånd saknas och bestämmelsen innebär att åtal för olovligt innehav av
skjutvapen eller ammunition, som uppdagas genom att vapnet frivilligt
lämnas in till polisen, endast får väckas om det är motiverat från allmän
synpunkt. Ett exempel på ett sådant fall kan vara att en person beslutar sig
för att lämna in ett skjutvapen till polisen först i och med att han eller hon
riskerar att upptäckas och inlämnandet således inte är frivilligt i egentlig
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mening (s. 98). När innehav av ljuddämpare nu föreslås regleras på i
princip samma sätt som ammunition gör sig skälen bakom bestämmelsen
lika starkt gällande beträffande ljuddämpare. Den särskilda åtalsregeln bör
därför utvidgas till att omfatta även ljuddämpare.
Ljuddämpare som varit föremål för brott bör kunna förverkas
I 9 kap. 5 § vapenlagen finns en bestämmelse om förverkande av
skjutvapen och ammunition som varit föremål för vissa brott.
Bestämmelsen innebär bl.a. att ammunition som någon innehaft utan att
ha rätt till det eller som överlåtits till någon som inte har rätt att inneha
ammunitionen ska förklaras förverkad. Betydelsen av att egendom
förklaras förverkad är att den som begått brottet förlorar äganderätten till
egendomen och att den därmed inte kan användas för att begå nya brott.
När nu ljuddämpare föreslås regleras på i princip samma sätt som
ammunition finns det skäl att låta även ljuddämpare omfattas av
bestämmelsen. Bestämmelsen bör därför utvidgas till att omfatta
ljuddämpare. Detta innebär att en ljuddämpare som någon innehaft
olovligen eller som har överlåtits till någon som inte har rätt att inneha den
ska kunna förklaras förverkad.
I promemorian föreslås även att ljuddämpare som förvaras åt någon
annan utan föreskrivet tillstånd eller som används i strid med
bestämmelserna om användning vid förvaring ska kunna förverkas.
Eftersom motsvarande förvaring av ett skjutvapen inte ger möjlighet till
förverkande av skjutvapnet skulle ett sådant förslag dock medföra en
omotiverad diskrepans. Förslaget om möjligheten till förverkande av
ljuddämpare i sådana situationer bör därför inte genomföras.
När ett vapen förklaras förverkat får även ammunition som hör till
vapnet förklaras förverkad. Det är rimligt och ändamålsenligt att detta ska
gälla även ljuddämpare som hör till vapnet.
Återkalla tillstånd och omhänderta ljuddämpare
Enligt 6 kap. 2 § vapenlagen ska ett tillstånd att inneha ammunition
återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
tillståndshavaren har missbrukat ammunitionen eller det annars finns
någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Enligt 6 kap. 4 §
vapenlagen ska Polismyndigheten vidare besluta att ett vapen med
tillhörande ammunition och tillståndsbevis ska tas om hand om det finns
risk att vapnet missbrukas eller det är sannolikt att tillståndet att inneha
vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot
ett omhändertagande. När nu ljuddämpare föreslås regleras på i princip
samma sätt som ammunition bör bestämmelserna utvidgas till att omfatta
ljuddämpare.

4.4

Överlåtelse och utlån av ljuddämpare

Regeringens förslag: Ljuddämpare ska, på samma sätt som gäller för
ammunition, få överlåtas endast till den som har tillstånd eller rätt att
inneha ljuddämpare. Om ljuddämpare överlåts genom ombud ska
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ombudet ha ett eget vapentillstånd. Överträdelse av bestämmelsen ska
straffbeläggas.
Den som har tillstånd att låna skjutvapen ska utan särskilt tillstånd få
inneha ljuddämpare till vapnet.
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Promemorians förslag stämmer överens med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inga synpunkter på förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Enligt 2 kap. 9 § vapenlagen får
skjutvapen eller ammunition endast överlåtas till den som har tillstånd eller
rätt att inneha vapnet eller ammunitionen. Bestämmelsen innebär bl.a. att
en vapenhandlare som överlåter skjutvapen eller ammunition har en
skyldighet att kontrollera att den som vill köpa egendomen har tillstånd
eller rätt att inneha den. Den som har tillstånd att låna skjutvapen får
vidare, enligt 3 kap. 10 § vapenlagen, under den tid som han eller hon
innehar ett vapen som lån utan särskilt tillstånd även inneha ammunition
till vapnet. Brott mot bestämmelserna är straffbelagda. Den som överlåter
ammunition till någon som inte har rätt att inneha den kan dömas för brott
mot vapenlagen enligt 9 kap. 2 § första stycket e vapenlagen.
Regeringen anser att överlåtelse av ljuddämpare även i detta avseende
bör regleras på motsvarande sätt som gäller för ammunition. En sådan
reglering skulle innebära att ljuddämpare endast får överlåtas eller
förmedlas till den som har tillstånd eller rätt att inneha ljuddämpare. Om
ljuddämpare överlåts genom ombud bör ombudet ha ett eget vapentillstånd. De vapenhandlare som vill överlåta ljuddämpare får därmed en
skyldighet att kontrollera att den som vill köpa ljuddämparen har tillstånd
eller rätt att inneha den. Därigenom kan risken för att ljuddämpare kommer
i orätta händer begränsas och användning för brottslig verksamhet
förhindras. En sådan bestämmelse är också i linje med den höga
skyddsnivå som svensk vapenlagstiftning generellt sett har. Med hänsyn
till att överlåtelse av ammunition och ljuddämpare till någon som inte har
rätt att inneha egendomen framstår som lika straffvärda förfaranden bör
därför 9 kap. 2 § första stycket e vapenlagen utvidgas till att även omfatta
ljuddämpare. Den som har tillstånd att låna skjutvapen bör, i enlighet med
vad som gäller för ammunition, utan särskilt tillstånd få inneha
ljuddämpare till vapnet.

4.5

Krav på tillstånd för att föra in ljuddämpare

Regeringens förslag: Det ska krävas tillstånd enligt vapenlagen för att
till Sverige få föra in ljuddämpare. Ljuddämpare ska under vissa
förutsättningar även få föras in utan särskilt tillstånd. Villkoren för
införsel av ljuddämpare ska vara desamma som för införsel av
ammunition. Även förutsättningarna för att föra ut ljuddämpare som en
resande fört med till Sverige för personligt bruk men inte haft rätt att
föra in, ska vara desamma som för ammunition.
Ljuddämpare ska inte få förvaras på tullager eller i frizon utan
medgivande av Polismyndigheten.
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I vapenlagen ska det upplysas om att det vid olovlig införsel av
ljuddämpare och försök till ett sådant brott finns straffbestämmelser i
lagen om straff för smuggling.
Promemorians förslag stämmer överens med regeringens förslag.
Remissinstanserna yttrar sig inte över förlaget.
Skälen för regeringens förslag
Tillstånd bör krävas för införsel av ljuddämpare
Enligt 2 kap. 1 § d vapenlagen krävs det tillstånd för att föra in skjutvapen
eller ammunition till Sverige. Syftet med bestämmelsen är att ha kontroll
över vilka vapen och vilken ammunition som förs in i landet. I huvudsak
gäller samma krav för tillstånd till införsel av vapen och ammunition som
gäller för tillstånd till innehav av sådan egendom. Eftersom regeringen
föreslår att ljuddämpare endast ska få innehas under vissa förutsättningar
finns det även skäl att införa villkor för införsel av dessa. Bestämmelsen i
2 kap. 1 § d vapenlagen bör därför utvidgas till att även omfatta
ljuddämpare.
I 2 kap. 11–13 §§ vapenlagen regleras förutsättningarna för att få
tillstånd att föra in skjutvapen eller ammunition, införseltillståndets
räckvidd och undantag från kravet på införseltillstånd. Samma regler som
gäller för införsel av ammunition bör i dessa fall gälla även ljuddämpare.
Detsamma bör gälla förutsättningarna enligt 2 kap. 14 § vapenlagen för
förvaring på tullager eller i frizon och bestämmelserna i 2 kap. 15 §
vapenlagen om rätt att under vissa förutsättningar föra ut ljuddämpare.
Olovlig införsel av ljuddämpare straffbeläggs i lagen om straff för
smuggling
Enligt 3 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling döms den som, i
samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt
föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot
förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till
tullbehandling för smuggling till böter eller fängelse i högst två år.
Eftersom regeringen föreslår att ljuddämpare ska omfattas av villkor för
införsel innebär detta att införsel i strid med dessa villkor kan utgöra ett
smugglingsbrott. I 9 kap. 4 § vapenlagen bör det upplysas om att det
beträffande ljuddämpare, liksom när det gäller vapen och ammunition,
finns bestämmelser om straff för olovlig införsel i lagen om straff för
smuggling.

4.6

Förvaring och transport av ljuddämpare

Regeringens förslag: Ljuddämpare ska, på samma sätt och under
samma förutsättningar som ammunition, omfattas av bestämmelserna
om förvaring och transport.
Överträdelse av bestämmelserna om förvaring av ljuddämpare ska
straffbeläggas.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om krav på förvaring av ljuddämpare samt om vad
som ska gälla utöver vapenlagens bestämmelser om transport av
ljuddämpare.

Prop. 2021/22:46

Promemorians förslag stämmer överens med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inga synpunkter på förslaget.
Skälen för regeringens förslag
Förvaring och transport av ljuddämpare
I 5 kap. vapenlagen finns regler om förvaring och transport. De syftar till
att förhindra stölder av skjutvapen och ammunition. Reglerna och dess
efterlevnad är av grundläggande betydelse för att förhindra att skjutvapen
och ammunition kommer i orätta händer. Även ljuddämpare som nu
föreslås regleras i vapenlagen på i princip samma sätt som ammunition kan
om de hamnar i orätta händer utgöra en säkerhetsrisk, vilket kräver att
innehavarna hanterar dem med stort ansvar. Samma krav bör därför ställas
på förvaring och transport av ljuddämpare som gäller för ammunition i 5
kap. 1–4 §§ vapenlagen. Detta innebär bl.a. att den som innehar ljuddämpare är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan
uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den och att
ljuddämpare ska förvaras under säkert lås eller på något annat lika
betryggande sätt. Vidare innebär det att en innehavare endast får lämna
över sin ljuddämpare till någon annan för förvaring om han eller hon inte
kan ta hand om den eller det annars finns särskilda skäl. För sådan
förvaring krävs i normalfallet tillstånd. Den som skickar eller transporterar
ljuddämparen ska även vidta betryggande åtgärder för att förhindra att
någon obehörig kommer åt egendomen.
I likhet med vad som redan gäller för skjutvapen och ammunition bör
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att
meddela föreskrifter om dels krav på bl.a. sammanslutningars förvaring av
ljuddämpare, dels vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap.
vapenlagen i fråga om transport av sådan egendom.
Kriminalisering vid överträdelse av vissa regler om förvaring
De allmänna förvaringsbestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ vapenlagen är
straffbelagda i 9 kap. 2 § första stycket c vapenlagen. Bestämmelserna
innebär bl.a. att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
förvaringsbestämmelserna i fråga om skjutvapen och ammunition som
innehas av sammanslutningar, huvudmän för museer eller auktoriserade
bevakningsföretag kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Det gäller också skjutvapen som innehas av vapenhandlare. Regeringen
anser att bestämmelsen bör utvidgas till att även omfatta ljuddämpare.
Detta innebär att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
bestämmelserna om förvaring av ljuddämpare som innehas av
sammanslutningar, huvudmän för museer eller auktoriserade
bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen som innehas av
vapenhandlare ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader.
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Enligt 9 kap. 2 § första stycket b vapenlagen är det straffbelagt att bryta
mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon annan.
Dessa bestämmelser omfattar såväl skjutvapen som ammunition och
föreslås nu utvidgas till att även omfatta ljuddämpare som lämnas över till
någon annan. Den bestämmelse som straffbeläggs genom 9 kap. 2 § första
stycket i vapenlagen, dvs. bestämmelsen om förvaring åt någon annan i 5
kap. 3 § första stycket vapenlagen, omfattar endast förvaring av
skjutvapen. Det framstår dock som lika angeläget att straffbelägga den
situationen att någon olovligen förvarar ljuddämpare åt någon annan.
Bestämmelsen i 9 kap. 2 § första stycket i vapenlagen bör därför utvidgas
till att även omfatta ljuddämpare.

4.7

Inlösen av ljuddämpare samt dödsbons och
konkursbons innehav av ljuddämpare

Regeringens förslag: Ljuddämpare ska, på samma sätt och under
samma förutsättningar som gäller för skjutvapen och ammunition,
kunna lösas in av staten.
Ljuddämpare som ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo ska omfattas
av samma regler som skjutvapen och ammunition som ingår i ett sådant.
Promemorians förslag stämmer överens med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inga synpunkter på förslaget.
Skälen för regeringens förslag
Inlösen av ljuddämpare
I 7 kap. vapenlagen finns regler om inlösen av vapen och ammunition.
Inlösen innebär att staten tvångsförvärvar skjutvapen eller ammunition. En
grundläggande tanke bakom bestämmelserna om inlösen är att
Polismyndigheten i största möjliga utsträckning ska undvika inlösen
genom att låta ägaren själv avveckla sitt innehav genom att skrota, sälja
eller på annat sätt överlåta egendomen (jfr prop. 1973:166 s. 146 f.). Det
är först om innehavaren inte själv avslutar sitt innehav på föreskrivet sätt
och inom föreskriven tid som inlösen blir aktuellt. När innehavet av
ljuddämpare nu föreslås regleras på i princip samma sätt som ammunition
bör de rättigheter och skyldigheter som gäller för skjutvapen och
ammunition i detta avseende gälla även för ljuddämpare.
Innehav och förvaring av ljuddämpare som ingår i dödsbon eller
konkursbon
I 8 kap. vapenlagen finns regler om vapen och ammunition i dödsbon och
konkursbon. När skjutvapen och ammunition ingår i ett dödsbo eller
konkursbo får egendomen under vissa förutsättningar utan särskilt tillstånd
innehas av den som har tagit hand om boet. Det finns även en möjlighet
för Polismyndigheten att besluta om hur egendomen ska förvaras i dessa
fall. När innehavet av ljuddämpare nu föreslås regleras på i princip samma
sätt som ammunition bör dessa även omfattas av de särskilda
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bestämmelserna om innehav och förvaring av egendom som ingår i Prop. 2021/22:46
dödsbon och konkursbon.

5

Skyldighet att registrera personer och
organisationer som har meddelats
tillstånd att inneha ljuddämpare

Regeringens förslag: Polismyndigheten ska, på motsvarande sätt som
myndigheten i dag gör med dem som fått tillstånd att inneha skjutvapen
eller ammunition, föra register över dem som meddelats tillstånd att
inneha ljuddämpare.
Promemorians förslag stämmer överens med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inga synpunkter på förslaget.
Skälen för regeringens förslag: I vapeninnehavarregistret registreras
de personer och organisationer som enligt vapenlagen har meddelats
tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna
skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av
Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden.
Ändamålet med dessa uppgifter är att underlätta handläggningen av frågor
om tillstånd enligt vapenlagen och att ge information om sådana uppgifter
som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till
skjutvapen. Det finns skäl att, på samma sätt som gäller för ammunition,
låta vapeninnehavarregistret omfatta även de personer och organisationer
som har meddelats tillstånd att inneha ljuddämpare.

6

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.
Regeringens bedömning: Det behövs inte några övergångsbestämmelser.
Promemorians förslag och bedömning överensstämmer med
regeringens förslag förutom när det gäller tidpunkten för ikraftträdande.
Remissinstanserna: Umeå universitet och Jägarnas Riksförbund anser
att en övergångsbestämmelse bör införas som anger att redan beviljade
tillstånd för innehav av ljuddämpare för visst vapen ska upphöra att gälla
när lagen träder i kraft.
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Skälen för regeringens förslag och bedömning
Ikraftträdande
Det är angeläget att lagändringen träder i kraft så snart som möjligt, vilket
bedöms vara den 1 juli 2022.
Det behövs inte några övergångsbestämmelser
Redan utfärdade tillstånd att inneha ljuddämpare ska enligt grundläggande
förvaltningsrättsliga principer vara fortsatt giltiga även efter det att de nu
föreslagna författningsändringarna har trätt i kraft. En konsekvens av detta
kan bli att när någon som innehar en ljuddämpare med tillstånd överlåter
den till någon som enligt den nya regleringen inte behöver tillstånd, så
kvarstår den förre i Polismyndighetens vapenregister som innehavare av
ljuddämparen. Vill överlåtaren undvika detta är det emellertid tillräckligt
att denne meddelar Polismyndigheten om överlåtelsen så att tillståndet kan
återkallas. Någon särskild övergångsbestämmelse behövs därför inte
avseende ljuddämpare.

7

Konsekvenser av förslagen

Regeringens bedömning: Förslagen innebär en minskning av antalet
tillståndsärenden för Polismyndigheten. Förslagen innebär också en
minskad administration för vapeninnehavare som önskar införskaffa en
ljuddämpare.
Promemorians bedömning överensstämmer i huvudsak med
regeringens.
Remissinstanserna har inga synpunkter på bedömningen.
Skälen för regeringens bedömning: Den föreslagna regleringen av
ljuddämpare innebär att den som har tillstånd att inneha ett visst vapen för
skjutning utan tillstånd får inneha ljuddämpare som passar till vapnet. Det
finns inte någon begränsning av antalet ljuddämpare som på detta sätt får
innehas utan särskilt tillstånd. Föreslagen reglering överensstämmer i
princip med den reglering som i dag gäller för tillstånd till innehav av
ammunition. Förslagen innebär att kravet på tillstånd kommer att gälla
betydligt färre ljuddämpare. Detta bedöms medföra en minskning av
antalet tillståndsärenden hos Polismyndigheten och en minskad
administration för vapeninnehavare. Förslagen saknar betydelse för den
kommunala självstyrelsen, för sysselsättningen och den offentliga
servicen i olika delar av landet, för små företags villkor i förhållande till
större företags villkor, för jämställdheten mellan kvinnor och män och för
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. Förslagen bedöms inte
heller ha några miljömässiga konsekvenser.
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8

Författningskommentar

8.1

Förslaget till lag om ändring i vapenlagen
(1996:67)

Prop. 2021/22:46

1 kap.
1§
Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i
avsnitt 4.1.
Ändringen innebär att paragrafen utvidgas till att omfatta även
ljuddämpare. Ljuddämpare har tidigare jämställts med skjutvapen enligt 1
kap. 3 § f. Tillverkning, tillhandahållande och utförsel av ljuddämpare till
sådana skjutvapen som utgör krigsmateriel regleras dock i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel.
En komplett, funktionsduglig ljuddämpare omfattas alltid av
bestämmelsen. Detsamma gäller en komplett samling av nödvändiga delar
som enkelt kan monteras samman till en sådan användbar ljuddämpare (jfr
NJA 1987 s. 643).
3§
I paragrafen finns en uppräkning av vapen och andra föremål som
vapenlagens bestämmelser om skjutvapen gäller för. Övervägandena finns
i avsnitt 4.1.
Ändringen i punkt f innebär att ljuddämpare inte längre ska anses utgöra
en sådan vapendel som likställs med skjutvapen vid tillämpning av
vapenlagen. För ljuddämpare införs i stället en reglering som i princip
motsvarar den som gäller för innehav av ammunition.
8§
Paragrafen anger vilka bestämmelser i denna lag som är tillämpliga på
skjutvapen och ammunition som innehas av staten. Övervägandena finns i
avsnitt 4.2.
Genom ändringen i första stycket undantas ljuddämpare som innehas av
staten från lagens tillämpningsområde, vilket bl.a. innebär att de inte är
tillståndspliktiga.

1 a kap.
7§
Paragrafen innehåller bestämmelser om Polismyndighetens skyldighet att
föra vapenregister. Övervägandena finns i avsnitt 5.
Ändringen i första stycket 1 innebär att Polismyndigheten i
vapeninnehavarregistret även ska registrera personer och organisationer
som meddelats tillstånd att inneha ljuddämpare.
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2 kap.
1§
Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om vilka
befattningar med bl.a. skjutvapen som kräver tillstånd enligt denna lag.
Övervägandena finns i avsnitt 4.1 och 4.5.
Ändringen i första stycket a innebär att det införs krav på tillstånd för att
få inneha ljuddämpare. Av undantaget från tillståndsplikten i 2 kap. 8 §
följer dock att den som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning inte
behöver ha ett särskilt tillstånd för innehav av ljuddämpare som passar till
vapnet. Otillåtet innehav av ljuddämpare är straffbelagt genom 9 kap. 2 §
första stycket d.
Ändringen i första stycket d innebär att det införs krav på tillstånd för att
till Sverige få föra in ljuddämpare. Undantag från tillståndsplikten regleras
i 2 kap. 13 §. Bestämmelser om straff för olovlig införsel och försök till
sådant brott finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
8§
Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag och innehåller dels ett
undantag från kravet på tillstånd till innehav av ammunition i 2 kap. 1 §,
dels de närmare förutsättningarna för att i andra fall beviljas tillstånd till
innehav av sådan egendom. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.
Andra stycket, som är nytt, innebär att den som har rätt att inneha ett
visst vapen för skjutning inte behöver ha ett särskilt innehavstillstånd för
ljuddämpare som passar till vapnet. På så sätt knyts rätten till innehav av
ljuddämpare till rätten att inneha ett visst vapen.
Ändringen i tredje stycket, det nuvarande andra stycket, innebär att de
grundläggande förutsättningarna för tillstånd att i andra fall inneha
ammunition ska gälla även för tillstånd att inneha ljuddämpare.
Bestämmelsen är straffbelagd genom 9 kap. 2 § första stycket d.
9§
Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som överlåter sådan
egendom som omfattas av paragrafen måste förvissa sig om att mottagaren
har rätt att inneha egendomen. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.
Ändringen innebär att bestämmelsen utvidgas till att omfatta
ljuddämpare. Bestämmelsen är straffbelagd. Den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet överlåter skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha
vapnet kan dömas för vapenbrott enligt 9 kap. 1 §. Den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet överlåter ammunition eller ljuddämpare till någon som
inte har rätt att inneha egendomen kan dömas för brott mot vapenlagen
enligt 9 kap. 2 § första stycket e.
Övriga ändringar är endast språkliga.
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11 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att få
tillstånd att föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.
Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
Ändringen i andra stycket innebär att de grundläggande
förutsättningarna för tillstånd att föra in ammunition i Sverige ska gälla
även för tillstånd att föra in ljuddämpare.
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12 §
Paragrafen reglerar de närmare förutsättningarna för att med stöd av
införseltillståndet få inneha den egendom som omfattas av tillståndet i
Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
Ändringen innebär att förutsättningarna för att med stöd av ett
införseltillstånd få inneha ljuddämpare blir desamma som för skjutvapen
och ammunition.
13 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från kravet på
införseltillstånd i 2 kap. 1 §. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
Ändringarna innebär att de undantag från krav på tillstånd till införsel i
Sverige som finns för skjutvapen och ammunition ska gälla även för
ljuddämpare.
Övriga ändringar är endast språkliga.
14 §
Paragrafen reglerar förutsättningarna för förvaring på tullager eller i
frizon. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
Ändringen innebär att förutsättningarna för förvaring av skjutvapen och
ammunition på tullager eller i frizon ska gälla även för förvaring av
ljuddämpare.
15 §
Paragrafen reglerar förutsättningarna för vissa fall av utförsel av
skjutvapen eller ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
Ändringarna innebär att de förutsättningar som gäller för att få föra ut
skjutvapen och ammunition som en resande fört med till Sverige för
personligt bruk men inte haft rätt att föra in ska gälla även för ljuddämpare.
Övriga ändringar är endast språkliga.

3 kap.
10 §
Paragrafen reglerar förutsättningarna för innehav av ammunition vid lån
av skjutvapen. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.
Ändringen innebär att de förutsättningar som gäller för innehav av
ammunition vid lån av skjutvapen ska gälla även för innehav av ljuddämpare.
Övriga ändringar är endast språkliga.

5 kap.
1§
Paragrafen innehåller en grundläggande regel om vårdplikt för den som
innehar skjutvapen eller ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.
Ändringen innebär att vårdplikten ska gälla även den som innehar
ljuddämpare. Bestämmelsen är straffbelagd genom 9 kap. 2 § första
stycket c.
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2§
Paragrafen innehåller regler om förvaring av skjutvapen och ammunition
som inte används. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.
Ändringen i andra stycket innebär att de förvaringskrav som gäller för
ammunition ska gälla även för ljuddämpare. Bestämmelsen är straffbelagd
genom 9 kap. 2 § första stycket c.
Övriga ändringar är endast språkliga.
3§
Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. under vilka förutsättningar
en innehavare får lämna över sitt skjutvapen eller sin ammunition till
någon annan för förvaring. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.
Ändringen i första stycket innebär att ljuddämpare ska kunna lämnas
över till någon annan för förvaring under samma förutsättningar som
skjutvapen och ammunition.
Paragrafen är straffbelagd genom 9 kap. 2 § första stycket b
(överlämnande till förvaring), c (förvaringskrav) och i (förvaring åt någon
annan).
I paragrafen görs även en språklig ändring.
4§
Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka åtgärder som ska vidtas av
den som skickar eller transporterar ett skjutvapen eller ammunition.
Övervägandena finns i avsnitt 4.6.
Ändringen innebär att de krav som gäller skjutvapen och ammunition
som skickas eller transporteras ska gälla även ljuddämpare. Bestämmelsen
är straffbelagd genom 9 kap. 2 § första stycket b.
Övriga ändringar är endast språkliga.

6 kap.
2§
Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd att inneha
ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.
Ändringarna innebär att tillstånd att inneha ljuddämpare ska återkallas
under samma förutsättningar som tillstånd att inneha ammunition.
4§
Paragrafen innehåller bestämmelser om omhändertagande av vapen med
tillhörande ammunition och tillståndsbevis. Övervägandena finns i avsnitt
4.3.
Ändringen i första stycket innebär att ljuddämpare ska tas om hand under
samma förutsättningar som gäller för bl.a. ammunition.

7 kap.
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1§
Paragrafen innehåller bestämmelser om inlösen av skjutvapen och
ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Ändringarna innebär att samma förutsättningar ska gälla för inlösen av Prop. 2021/22:46
ljuddämpare som för skjutvapen och ammunition.
Övriga ändringar är endast språkliga.
2§
Paragrafen innehåller undantag från bestämmelserna om inlösen.
Övervägandena finns i avsnitt 4.7.
Ändringarna i första och andra styckena innebär att de undantag från
krav på inlösen som gäller för skjutvapen och ammunition ska gälla även
för ljuddämpare.
Övriga ändringar är endast språkliga.
3§
Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet vid inlösen.
Övervägandena finns i avsnitt 4.7.
Ändringen innebär att samma förfarande som gäller vid inlösen av
skjutvapen och ammunition ska gälla även vid inlösen av ljuddämpare.
Övriga ändringar är endast språkliga.
4§
Paragrafen innehåller en bestämmelse om ersättning vid inlösen.
Övervägandena finns i avsnitt 4.7.
Ändringen innebär att den ersättning som ska betalas vid inlösen av
ljuddämpare ska beräknas på samma sätt som vid inlösen av vapen och
ammunition.
Övriga ändringar är endast språkliga.

8 kap.
1§
Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att utan
särskilt tillstånd få inneha skjutvapen och ammunition som ingår i ett
dödsbo eller ett konkursbo. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.
Ändringen innebär att samma förutsättningar ska gälla för innehav av
ljuddämpare utan särskilt tillstånd som för skjutvapen och ammunition.
Övriga ändringar är endast språkliga.
2§
Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för särskild
förvaring av skjutvapen och ammunition som ingår i ett dödsbo eller ett
konkursbo. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.
Ändringen innebär att samma förutsättningar ska gälla för särskild
förvaring av ljuddämpare som för skjutvapen och ammunition.
3§
Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelser om inlösen av
vapen och ammunition i dödsbon finns i 7 kap. Övervägandena finns i
avsnitt 4.7.
Genom ändringen ges en upplysning om att det i 7 kap. finns
bestämmelser om inlösen även av ljuddämpare i dödsbon.
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9 kap.
2§
Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar för andra brott mot
vapenlagen än vapenbrott och brott mot bestämmelserna om märkning.
Övervägandena finns i avsnitt 4.3, 4.4 och 4.6.
Genom ändringen i första stycket c straffbeläggs brott mot vissa
bestämmelser om förvaring av ljuddämpare (jfr 5 kap. 1–3 §§).
Genom ändringen i första stycket d straffbeläggs innehav av
ljuddämpare utan rätt till det (jfr 2 kap. 1 och 8 §§). Det uttryckliga
straffbeläggandet av att någon inte följt ett beslut att lämna över
ammunition för inlösen har strukits. Att inte följa beslutet innebär att
ammunitionen innehas otillåtet vilket är straffbelagt enligt samma punkt.
Genom ändringen i första stycket e straffbeläggs överlåtelse av
ljuddämpare till någon som inte har rätt att inneha egendomen.
Genom ändringen i första stycket i straffbeläggs förvaring av
ljuddämpare åt någon annan utan föreskrivet tillstånd (jfr 5 kap. 3 § första
stycket).
Genom ändringen i andra stycket undantas ringa fall av otillåtet innehav
av ljuddämpare från det straffbara området.
Övriga ändringar är endast språkliga.
4§
I paragrafen upplyses om att bestämmelserna om straff för olovlig införsel
av vissa varor och för försök till sådant brott finns i lagen om straff för
smuggling. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
Genom ändringen ges en upplysning om att det även när det gäller
olovlig införsel av ljuddämpare finns straffbestämmelser i lagen om straff
för smuggling.
5§
Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande av vapen, vapendelar
och ammunition som har varit föremål för vissa brott enligt vapenlagen.
Övervägandena finns i avsnitt 4.3.
Ändringen i första stycket innebär att ljuddämpare som har varit föremål
för brott ska kunna förverkas under samma förutsättningar som gäller för
ammunition.
Övriga ändringar är endast språkliga.
7§
I paragrafen finns en särskild åtalsregel för den som frivilligt lämnar in
skjutvapen och ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.
Ändringen innebär att den särskilda åtalsregeln omfattar även den som
frivilligt lämnar in ljuddämpare.

11 kap.
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1§
Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela
föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Bemyndigandet i punkt c utvidgas till att omfatta innehav av ljud- Prop. 2021/22:46
dämpare som lämnats över från staten till vissa uppräknade personer och
organisationer.
Bemyndigandet i punkt f utvidgas till att omfatta ljuddämpare som en
företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring
i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.
Bemyndigandet i punkt h utvidgas till att omfatta införsel av ljuddämpare som lämnats över från staten till vissa uppräknade personer.
2§
Paragrafen innehåller bemyndiganden till regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Övervägandena finns
i avsnitt 4.6.
Bemyndigandet i punkt e utvidgas till att omfatta ljuddämpare som
förvaras av sammanslutningar.
Bemyndigandet i punkt k utvidgas till att omfatta transport av
ljuddämpare.
3§
Av paragrafen framgår att regeringen, eller efter regeringens
bestämmande, Försvarsmakten i enskilda fall har befogenhet att besluta att
lagen inte ska gälla skjutvapen och ammunition som innehas av en
främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för
internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.
Övervägandena finns i avsnitt 4.2.
Ändringen innebär att besluten kan avse även ljuddämpare.

8.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:701)
om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns
mot ett annat land inom Europeiska unionen

3§
Paragrafen anger vilka varor som lagen är tillämplig på. Övervägandena
finns i avsnitt 4.1.
Punkt 3 ändras genom att ordet ljuddämpare läggs till i uppräkningen
över vilka varor som lagen är tillämplig på. Genom tillägget är lagen även
i fortsättningen tillämplig på ljuddämpare.
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Sammanfattning av promemorian
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till
EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)
I promemorian behandlas genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring
av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av
vapen (ändringsdirektivet). Den svenska regleringen av skjutvapen och
ammunition håller en hög skyddsnivå internationellt sett och uppfyller i
många avseenden de krav som ställs i ändringsdirektivet. För att uppfylla
kraven fullt ut är det dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar,
främst i vapenlagstiftningen men också i krigsmateriellagstiftningen och i
lagen om brandfarliga och explosiva varor. Förslagen innebär i korthet
följande.
• 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.
• 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.
• Det föreslås 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.
• Att bedriva 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 lagen om
krigsmateriel. De allmänna förutsättningarna som gäller för tillstånd att
driva vapenhandel ska på motsvarande sätt gälla den som vill bedriva
vapenmäklarverksamhet, liksom de flesta av vapenlagens och vapenförordningens övriga bestämmelser avseende vapenhandel. Polis-
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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 § lagen om krigsmateriel.
• 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.
• Bilagan till vapenförordningen ändras så att den överensstämmer med
bilaga 1 till vapendirektivet i dess ändrade lydelse.
Ändringsdirektivet påkallar därutöver vissa ytterligare ändringar i
Polismyndighetens rutiner och föreskrifter.
Förslagen innebär begränsade kostnadsökningar för Polismyndigheten,
övriga berörda myndigheter och kommunerna. Kostnadsökningarna
bedöms rymmas inom befintliga anslag. Förslagen torde innebära endast
marginella kostnadsökningar för vapenhandlare. Personer som bedriver
jakt eller målskytte påverkas av förslagen, liksom personer som samlar på
vapen eller vissa vapendelar eller som innehar vapen med prydnadsvärde
eller särskilt affektionsvärde.
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Promemorians lagförslag
Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
Härigenom föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)
dels att 1 kap. 1, 3 och 8 §§, 1 a kap. 7 och 10 §§, 2 kap. 1, 5 a, 6 a, 810 b §§ och 11-15 §§, 2 a kap. 5 och 7 §§, 3 kap. 10 §, 5 kap. 1-4 §§, 6
kap. 2-4 §§, 7 kap. 1-4 §§, 8 kap. 1-3 §§, 9 kap. 1, 1 a, 2, 4, 5 och 7 §§
samt 11 kap. 1-3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna till 5 – 8 och 11 kap. och rubrikerna närmast före 2
kap. 10 och 11 § samt 6 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § ska lyda ”Tillstånd att inneha
skjutvapen eller ammunition m.m.”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag gäller skjutvapen och
Denna lag gäller skjutvapen,
ammunition samt vissa föremål löstagbara magasin, avfyrningssom i lagen jämställs med mekanismer, ljuddämpare och
skjutvapen.
ammunition samt vissa föremål
som i lagen jämställs med
skjutvapen.
3 §1
Vad som sägs om skjutvapen gäller också
a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med
skjutvapen,
b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
c) start- och signalvapen som laddas med patroner,
d) armborst,
e) tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga
anordningar,
f) slutstycken,
ljuddämpare,
f) slutstycken, eldrör, pipor,
eldrör, pipor, stommar, lådor, stommar, lådor, trummor och
trummor
och
mantlar
till mantlar till skjutvapen, eller
skjutvapen, eller armborststommar armborststommar med avfyrningsmed avfyrningsanordningar,
anordningar,
g) anordningar som kan bäras i
g) anordningar som kan bäras i
handen och är avsedda att med handen och är avsedda att med
elektrisk ström bedöva människor elektrisk ström bedöva människor
eller tillfoga dem smärta, och
eller tillfoga dem smärta,
h) anordningar som gör att
h) anordningar som gör att
skjutvapen kan användas med skjutvapen kan användas med
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annan ammunition än de är avsedda
för.
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för, och
i) explosiva militära missiler och
startlavetter.

8 §2
I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 1 a kap. 6–11
§§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte ammunition som innehas av staten.
I fråga om skjutvapen och
I fråga om skjutvapen och
ammunition som tillverkas för ammunition som tillverkas för
staten gäller endast 2 a kap. 1–4 och staten gäller endast 2 a kap. 1–4 och
6 §§.
6 §§. I fråga om skjutvapen som för
statens räkning förs in till Sverige
från en stat utanför Europeiska
unionen gäller endast 2 a kap. 7 §.
1 a kap.
7 §3
Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra
separata register över
1. personer och organisationer
1. personer och organisationer
som enligt denna lag har meddelats som enligt denna lag har meddelats
tillstånd att inneha skjutvapen eller tillstånd att inneha skjutvapen,
ammunition eller tillstånd att låna löstagbara magasin, avfyrningsskjutvapen samt personer som mekanismer, ljuddämpare eller
tillhör hemvärnets personal och ammunition eller tillstånd att låna
som av Försvarsmakten har skjutvapen samt personer som
tilldelats skjutvapen för förvaring i tillhör hemvärnets personal och
bostaden (vapeninnehavarregist- som av Försvarsmakten har
ret),
tilldelats skjutvapen för förvaring i
bostaden
(vapeninnehavarregistret),
2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt
denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller
försvunna (vapenregistret),
3. personer och organisationer
3. personer och organisationer
som har meddelats tillstånd enligt som har meddelats tillstånd enligt
denna lag att driva handel med denna lag att driva handel med
skjutvapen, fysiska personer som skjutvapen
eller
mäklarhar ett betydande inflytande över en verksamhet med skjutvapen eller
sådan juridisk person som har ammunition, fysiska personer som
tillstånd att driva handel med har ett betydande inflyt- ande över
skjutvapen, personer som har en sådan juridisk person som har
godkänts att som föreståndare eller tillstånd att driva sådan handel eller
ersättare
svara
för
sådan mäklar- verksamhet, personer som
verksamhet samt personer och har godkänts att som föreståndare
organisationer som har meddelats eller ersättare svara för sådan
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tillstånd enligt denna lag att ta emot
skjutvapen för översyn eller
reparation (vapenhandlarregistret),
och

verksamhet samt personer och
organisationer som har meddelats
tillstånd enligt denna lag att ta emot
skjutvapen för översyn eller
reparation (vapenhandlar- och
vapenmäklarregistret), och
4. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (registret
över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte).
Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som
Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal.
Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar
över personer som tillhör hemvärnets personal.
10 §4
Utan hinder av vad som sägs i 9
Utan hinder av vad som sägs i 9
§ ska uppgifter om skjutvapen och § ska uppgifter om sådana
sådana vapendelar som avses i 2 a skjutvapen och vapendelar som
kap. bevaras i vapenregister i 20 år. avses i 2 a kap. bevaras i
Detsamma gäller uppgifter om vapenregister i 30 år efter det att
namn, adress och organisations- skjutvapnet
eller
vapendelen
eller personnummer avseende den skrotats.
Detsamma
gäller
som har meddelats tillstånd att uppgifter om namn, adress och
inneha skjutvapen eller tillstånd att organisations- eller personnummer
driva handel med skjutvapen.
avseende den som har meddelats
tillstånd att inneha sådana
skjutvapen eller vapendelar eller
tillstånd att driva handel eller
mäklarverksamhet med sådana
skjutvapen eller vapendelar.
Uppgifter om sådana vapen eller
vapendelar som har överförts till en
mottagare i utlandet får avföras ur
registret 30 år efter utförseln, om
vapnet eller vapendelen inte
därefter har återinförts. Uppgifter
om sådana vapen eller vapendelar
som finns i utlandet och som har
tillhandahållits någon i utlandet får
avföras ur registret 30 år efter
registreringen.
2 kap.
1 §5
Tillstånd krävs för att
a) inneha
skjutvapen
eller
ammunition,
b) driva handel med skjutvapen,

4
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a) inneha
skjutvapen
eller
löstagbara magasin, avfyrnings-
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skjutvapen eller ammunition,
b) driva handel med skjutvapen
eller
mäklarverksamhet
med
skjutvapen eller ammunition,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
d) föra in skjutvapen eller
d) föra in skjutvapen eller
ammunition till Sverige.
löstagbara magasin, avfyrningsmekanismer eller ljuddämpare till
skjutvapen eller ammunition till
Sverige.
Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har en
begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen
(effektbegränsade vapen) och vapnet är
1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat
liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller
2. ett harpunvapen.
Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt
bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.
Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd
enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
5 a §6
Tillstånd att inneha skjutvapen,
Tillstånd att inneha skjutvapen,
som huvudsakligen har prydnads- som huvudsakligen har prydnadseller särskilt affektionsvärde, för eller särskilt affektionsvärde, för
andra ändamål än skjutning, får andra ändamål än skjutning, får
meddelas endast om vapnet görs meddelas endast om vapnet görs
varaktigt obrukbart. Trots detta får varaktigt obrukbart. Trots detta får
tillstånd meddelas om det finns tillstånd meddelas om det finns
särskilda skäl för att vapnet skall få särskilda skäl för att vapnet ska få
behållas i brukbart skick.
behållas i brukbart skick.
För sådana skjutvapen som
anges i 6 a § första stycket får
tillstånd enligt första stycket
meddelas endast om vapnet
deaktiveras enligt kommissionens
genomförandeförordning
(EU)
2015/2403 av den 15 december
2015
om
fastställande
av
gemensamma
riktlinjer
om
standarder och metoder för
deaktivering i syfte att se till att
deaktiverade skjutvapen görs
irreversibelt funktionsodugliga.
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Tillstånd för en enskild att
inneha helautomatiska vapen
eller
enhandsvapen
för
flerskott ska tidsbegränsas till
att gälla i högst fem år om inte
särskilda skäl talar emot en
sådan begränsning.
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6 a §7
Tillstånd att inneha skjutvapen och
därtill hörande delar som kräver
tillstånd ska tidsbegränsas till att gälla i
högst fem år om tillståndet avser
1. explosiva militära missiler och
startlavetter,
2. helautomatiska skjutvapen,
3. skjutvapen som är maskerade som
andra föremål,
4. helautomatiska skjutvapen som har
omvandlats
till
halvautomatiska
skjutvapen
5. halvautomatiska skjutvapen med
centralantändning vars pipa inte
överstiger 30 cm eller vars totala längd
inte överstiger 60 cm, med vilka mer än
21 patroner kan avfyras utan
omladdning, om vapnet har ett fast
magasin med kapacitet för mer än 20
patroner eller får användas med ett
löstagbart magasin med kapacitet för
mer än 20 patroner,
6. halvautomatiska skjutvapen med
centralantändning vars pipa överstiger
30 cm och vars totala längd överstiger
60 cm, med vilka mer än 11 patroner kan
avfyras utan omladdning, om vapnet har
ett fast magasin med kapacitet för mer än
10 patroner eller får användas med ett
löstagbart magasin med kapacitet för
mer än 10 patroner eller
7. halvautomatiska långa skjutvapen
(dvs. skjutvapen som ursprungligen är
avsedda att avfyras från axeln) vars
längd kan minskas till mindre än 60 cm
utan att funktionaliteten går förlorad
genom en vikbar kolv eller en kolv av
teleskopisk typ eller genom en kolv som
kan avlägsnas utan användning av
verktyg.
Tillstånd för en enskild att inneha
andra enhandsvapen för flerskott än
sådana som anges i första stycket och
därtill hörande delar som kräver
tillstånd
ska
tidsbegränsas
på
motsvarande sätt.

Tillstånd ska inte tidsbegränsas på sätt Prop. 2021/22:46
som sägs i första eller andra stycket, om Bilaga 2
särskilda skäl talar emot en sådan
begränsning. Tillstånd ska inte heller
tidsbegränsas om tillståndet avser
skjutvapen som har deaktiverats enligt
kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15
december 2015 om fastställande av
gemensamma riktlinjer, om standarder
och metoder för deaktivering i syfte att se
till att deaktiverade skjutvapen görs
irreversibelt funktionsodugliga.
Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra veckor innan
giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess att
beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft.
8 §8
Den som har tillstånd eller rätt att
Den som har tillstånd eller rätt att
inneha ett visst vapen för skjutning inneha ett visst vapen för skjutning
får utan särskilt tillstånd inneha får utan särskilt tillstånd inneha
ammunition till vapnet, om ammunition, löstagbara magasin,
ammunitionen är avsedd för samma avfyrningsmekanismer
och
ändamål som tillståndet eller rätten ljuddämpare till vapnet, om
till innehav av vapnet avser.
egendomen är avsedd för samma
Tillstånd att i andra fall inneha ändamål som tillståndet eller rätten
ammunition får meddelas enskilda till innehav av vapnet avser.
personer
samt
sådana
Tillstånd att i andra fall inneha
sammanslutningar och huvudmän ammunition, löstagbara magasin,
för museer som får meddelas avfyrningsmekanismer
och
tillstånd att inneha skjutvapen, om ljuddämpare får meddelas enskilda
det skäligen kan antas att personer
samt
sådana
ammunitionen inte kommer att sammanslutningar och huvudmän
missbrukas.
för museer som får meddelas
tillstånd att inneha skjutvapen, om
det skäligen kan antas att
egendomen inte kommer att
missbrukas.
9§
Skjutvapen eller ammunition får
Skjutvapen, löstagbara magasin,
överlåtas endast till den som har avfyrningsmekanismer, ljuddämptillstånd eller rätt att inneha vapnet are eller ammunition får överlåtas
eller
ammunitionen.
Om eller yrkesmässigt förmedlas endast
ammunition överlåts genom ombud till den som har tillstånd eller rätt
skall
ombudet
ha
eget att inneha egendomen. Om
vapentillstånd.
ammunition, löstagbara magasin,
avfyrningsmekanismer eller ljud-
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dämpare överlåts genom ombud
ska ombudet ha eget vapentillstånd.
Tillstånd till
skjutvapen

handel

med

Tillstånd till handel med
skjutvapen och mäklarverksamhet
med
skjutvapen
eller
ammunition

10 §9
Tillstånd att driva handel med
Tillstånd att driva handel med
skjutvapen får endast meddelas den skjutvapen eller mäklarverksamhet
som med hänsyn till kunskap, med skjutvapen eller ammunition
laglydnad
och
övriga får endast meddelas den som med
omständigheter är lämplig att driva hänsyn till kunskap, laglydnad och
sådan verksamhet. Tillstånd får övriga omständigheter är lämplig
meddelas endast för handel som ska att driva sådan verksamhet.
bedrivas yrkesmässigt.
Tillstånd får meddelas endast för
handel eller mäklarverksamhet som
ska bedrivas yrkesmässigt.
I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt första stycket, utom
när det gäller kravet på kunskap, dessutom avse de fysiska personer som
har ett betydande inflytande över den juridiska personen.
Om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över
en juridisk person, ska tillståndshavaren snarast möjligt anmäla
förändringen till Polismyndigheten.
10 a §10
En juridisk person med tillstånd
En juridisk person med tillstånd
att driva handel med skjutvapen ska att driva handel med skjutvapen
ha en föreståndare som ansvarar för eller
mäklarverksamhet
med
verksamheten.
skjutvapen eller ammunition ska ha
en föreståndare som ansvarar för
verksamheten.
Föreståndaren ska ha godkänts av Polismyndigheten.
10 b §11
Om den som har tillstånd att
Om den som har tillstånd att
driva handel med skjutvapen eller, driva handel med skjutvapen eller
i fråga om en juridisk person, mäklarverksamhet med skjutvapen
föreståndaren för sådan verksamhet eller ammunition, eller i fråga om
är förhindrad att ansvara för en juridisk person, föreståndaren
verksamheten ska han eller hon för sådan verksamhet är förhindrad
sätta en ersättare i sitt ställe.
att ansvara för verksamheten ska
han eller hon sätta en ersättare i sitt
ställe.
Ersättaren ska ha godkänts av Polismyndigheten.
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Tillstånd att föra in skjutvapen
eller ammunition till Sverige

Prop. 2021/22:46
Tillstånd att föra in skjutvapen, Bilaga 2
ammunition, m.m. till Sverige

11 §
För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma
förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3–6 §§.
Tillstånd att föra in ammunition
Tillstånd att föra in löstagbara
får meddelas den som har rätt att magasin, avfyrningsmekanismer,
inneha ammunitionen i Sverige, om ljuddämpare eller ammunition får
det skäligen kan antas att meddelas den som har rätt att
ammunitionen inte kommer att inneha egendomen i Sverige, om
missbrukas.
det skäligen kan antas att den inte
kommer att missbrukas.
12 §12
Införseltillstånd ger rätt att under
Införseltillstånd ger rätt att under
den begränsade tid och för det den begränsade tid och för det
ändamål som anges i tillståndet i ändamål som anges i tillståndet i
Sverige inneha de skjutvapen och Sverige inneha de skjutvapen,
den ammunition som förts hit med löstagbara magasin, avfyrningsstöd av tillståndet. Tillståndet gäller mekanismer, ljuddämpare och den
under förutsättning att vapnen och ammunition som förts hit med stöd
ammunitionen förs in inom sex av tillståndet. Tillståndet gäller
månader från dagen för tillståndet under förutsättning att egendomen
eller den längre tid som förs in inom sex månader från
Polismyndigheten bestäm- mer.
dagen för tillståndet eller den
längre tid som Polismyndigheten
bestämmer.
13 §13
Skjutvapen eller ammunition får
Skjutvapen, löstagbara magasin,
föras in till Sverige utan särskilt avfyrningsmekanismer,
tillstånd i följande fall:
ljuddämpare eller ammunition får
a) Enskilda personer får föra in
a) Enskilda personer får föra in
de skjutvapen och den ammunition de skjutvapen, löstagbara magasin,
som de i Sverige har rätt att inneha avfyrningsmekanismer,
för personligt bruk. Detta gäller ljuddämpare och den ammunition
också sådana sammanslutningar, som de i Sverige har rätt att inneha
huvudmän för museer och för personligt bruk. Detta gäller
bevakningsföretag
som
får också sådana sammanslutningar,
meddelas tillstånd att inneha huvudmän för museer och
skjutvapen.
bevakningsföretag
som
får
b) Enskilda personer, som har meddelas tillstånd att inneha sådan
permanent tillstånd från behörig egendom.
myndighet i Danmark, Finland eller
b) Enskilda personer, som har
Norge att där inneha jakt- eller permanent tillstånd från behörig
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tävlingsskjutvapen för eget bruk,
får medföra dessa vapen med
tillhörande ammunition

- vid vistelse i Sverige för
tillfällig användning vid jakt eller
tävling här,
- vid resa genom Sverige till
Danmark, Finland eller Norge i
anslutning till tillfällig användning
vid jakt eller tävling i något av
dessa länder.
Den som har fört in vapen och
ammunition för sådan jakt eller
tävling i Sverige som avses i första
stycket b får utan tillstånd inneha
vapnen och ammunitionen i
Sverige under högst tre månader
från dagen för införandet.

myndighet i Danmark, Finland eller
Norge att där inneha jakt- eller
tävlingsskjutvapen för eget bruk,
får medföra dessa vapen med
tillhörande löstagbara magasin,
avfyrningsmekanismer,
ljuddämpare och ammunition
- vid vistelse i Sverige för
tillfällig användning vid jakt eller
tävling här,
- vid resa genom Sverige till
Danmark, Finland eller Norge i
anslutning till tillfällig användning
vid jakt eller tävling i något av
dessa länder.
Den som har fört in vapen,
löstagbara magasin, avfyrningsmekanismer, ljuddämpare och
ammunition för sådan jakt eller
tävling i Sverige som avses i första
stycket b får utan tillstånd inneha
egendomen i Sverige under högst
tre månader från dagen för
införandet.

14 §14
Skjutvapen och ammunition får
Skjutvapen, löstagbara magasin,
inte förvaras på tullager eller i avfyrningsmekanismer, ljuddämpfrizon utan medgivande av are och ammunition får inte
Polismyndigheten.
förvaras på tullager eller i frizon
utan
medgivande
av
Polismyndigheten.
15 §15
Skjutvapen eller ammunition,
Skjutvapen, löstagbara magasin,
som en resande fört med till avfyrningsmekanismer,
Sverige för personligt bruk men ljuddämpare eller ammunition,
inte haft rätt att föra in, får åter som en resande fört med till
föras ut, om egendomen anmälts i Sverige för personligt bruk men
behörig ordning för Tullverket. inte haft rätt att föra in, får åter
Vapnen och ammunitionen tillfaller föras ut, om egendomen anmälts i
staten om egendomen inte förs ut behörig ordning för Tullverket.
inom antingen fyra månader efter Egendomen tillfaller staten om den
en sådan anmälan eller den längre inte förs ut inom antingen fyra
tid därefter som Tullverket i det månader efter en sådan anmälan
enskilda fallet bestämmer. I ett eller den längre tid därefter som
sådant fall skall egendomen Tullverket i det enskilda fallet
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behandlas som om den hade
förklarats förverkad.

bestämmer. I ett sådant fall ska Prop. 2021/22:46
egendomen behandlas som om den Bilaga 2
hade förklarats förverkad.

2 a kap.
5 §16
När ett sådant vapen som anges i
När vapen eller vapendelar som
2 eller 3 § överlåts från staten till anges i 2 och 3 §§ överlåts från
annan för permanent civilt bruk ska staten till annan för permanent
den myndighet som överlåter civilt bruk ska den myndighet som
vapnet se till att det har en unik överlåter föremålet se till att det är
märkning varav framgår att märkt på det sätt som anges i 2 §
överlåtelsen har skett från en respektive 4 §. Vapen som anges i 2
svensk myndighet.
eller 3 § ska också ha en unik
märkning varav framgår att
överlåtelsen har skett från en
svensk myndighet.
Första stycket gäller inte vapen som staten har löst in enligt 7 kap.
7 §17
Den som för in vapen eller
Den som för in vapen eller
vapendelar som anges i 2 och 3 §§ vapendelar som anges i 2 och 3 §§
till Sverige från en stat utanför till Sverige från en stat utanför
Europeiska unionen ska senast Europeiska unionen ska senast
inom en månad efter införseln se inom en månad efter införseln se
till att föremålet har en unik till att föremålet är märkt på det
märkning med identifikations- sätt som anges i 2 § respektive 4 §.
nummer eller annan uppgift som Märkningen ska också visa att
gör det möjligt att identifiera det. föremålet har förts in till Sverige
Märkningen ska också visa att och året för införseln.
föremålet har förts in till Sverige
och året för införseln.
Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst tre månader från
dagen för införseln, för in vapen eller vapendelar till Sverige för
1. användning vid jakt eller tävlingsskytte,
2. reparation, översyn, service eller värdering,
3. utställning eller mässa,
4. resa genom landet, eller
5. användning av företrädare för en annan stats myndighet vid tillfällig
tjänstgöring i landet.
3 kap.
10 §18
Den som har tillstånd att låna
Den som har tillstånd att låna
skjutvapen får under den tid som skjutvapen får under den tid som
han eller hon innehar ett vapen som han eller hon innehar ett vapen som
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lån utan särskilt tillstånd även
inneha ammunition till vapnet.

lån utan särskilt tillstånd även
inneha
löstagbara
magasin,
avfyrningsmekanismer, ljuddämpare och ammunition till vapnet.

5 kap. Förvaring och transport
av skjutvapen och ammunition

5 kap. Förvaring och transport
av skjutvapen, ammunition, m.m.

1§
Den som innehar skjutvapen eller
Den som innehar skjutvapen,
ammunition är skyldig att ta hand löstagbara magasin, avfyrningsom egendomen och hålla den under mekanismer, ljuddämpare eller
sådan uppsikt att det inte finns risk ammunition är skyldig att ta hand
för att någon obehörig kommer åt om egendomen och hålla den under
den.
sådan uppsikt att det inte finns risk
för att någon obehörig kommer åt
den.
2 §19
När skjutvapen inte brukas, skall
När skjutvapen inte brukas, ska
de förvaras i säkerhetsskåp eller i de förvaras i säkerhetsskåp eller i
något
annat
lika
säkert något
annat
lika
säkert
förvaringsutrymme.
förvaringsutrymme.
Trots vad som sägs i första
Trots vad som sägs i första
stycket
får
effektbegränsade stycket
får
effektbegränsade
skjutvapen samt sådana föremål skjutvapen samt sådana föremål
som enligt 1 kap. 3 § jämställs med som enligt 1 kap. 3 § jämställs med
skjutvapen förvaras på annat skjutvapen förvaras på annat
betryggande sätt så att det inte finns betryggande sätt så att det inte finns
risk för att någon obehörig kommer risk för att någon obehörig kommer
åt dem. Ammunition skall förvaras åt dem. Löstagbara magasin,
under säkert lås eller på något annat avfyrningsmekanismer, ljuddämlika betryggande sätt.
pare och ammunition ska förvaras
under säkert lås eller på något annat
lika betryggande sätt.
3 §20
En innehavare får lämna över sitt
En innehavare får lämna över sitt
skjutvapen eller sin ammunition till skjutvapen,
sitt
löstagbara
någon annan för förvaring om han magasin, sin avfyrningsmekanism,
eller hon inte själv kan ta hand om sin
ljuddämpare
eller
sin
egendomen eller om det annars ammunition till någon annan för
finns särskilda skäl. För sådan förvaring om han eller hon inte
förvaring krävs tillstånd om inte själv kan ta hand om egendomen
utlåning i motsvarande fall är eller om det annars finns särskilda
tillåten enligt 3 kap. Vid skäl. För sådan förvaring krävs
tillståndsprövningen ska Polis- tillstånd om inte utlåning i
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motsvarande fall är tillåten enligt 3 Prop. 2021/22:46
kap. Vid tillståndsprövningen ska Bilaga 2
Polismyndigheten särskilt beakta
möjligheten för mottagaren att
erbjuda en säker förvaring.
Tillståndet ska tidsbegränsas.
Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har
tillstånd att inneha vapen av samma typ.
myndigheten
särskilt
beakta
möjligheten för mottagaren att
erbjuda en säker förvaring.
Tillståndet ska tidsbegränsas.

4 §21
Den
som
skickar
eller
Den
som
skickar
eller
transporterar ett skjutvapen eller transporterar ett skjutvapen, ett
ammunition
skall
vidta löstagbart
magasin,
en
betryggande åtgärder för att avfyrningsmekanism,
en
förhindra att någon obehörig ljuddämpare eller ammunition ska
kommer
åt
vapnet
eller vidta betryggande åtgärder för att
ammunitionen. Vapnet skall vara förhindra att någon obehörig
oladdat och, om det lämpligen kan kommer åt egendomen. Vapnet ska
ske, isärtaget och nerpackat.
vara oladdat och, om det lämpligen
kan ske, isärtaget och nerpackat.
6 kap. Återkallelse av tillstånd,
omhändertagande av vapen och
ammunition, m.m.

6 kap. Återkallelse, omhändertagande av vapen, ammunition,
m.m. och anmälningsskyldighet

2 §22
Ett
tillstånd
att
inneha
Ett tillstånd att inneha löstagbara
ammunition ska återkallas av magasin, avfyrningsmekanismer,
Polismyndigheten om
ljuddämpare eller ammunition ska
återkallas av Polismyndigheten om
a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
b) tillståndshavaren
har
b) tillståndshavaren
har
missbrukat sin ammunition, eller
missbrukat den egendom som
tillståndet avser, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
3 §23
Ett tillstånd att driva handel med
skjutvapen eller mäklarverksamhet med
skjutvapen eller ammunition ska
återkallas av Polismyndigheten om
a) tillståndshavaren inte längre driver
verksamheten yrkesmässigt,

Ett tillstånd att driva handel
med
skjutvapen
ska
återkallas av Polismyndigheten om
a) tillståndshavaren
inte
längre driver yrkesmässig
handel,
b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
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Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en
bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats
med stöd av lagen.
Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd
att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.
Omhändertagande av vapen,
ammunition och tillståndsbevis

Omhändertagande av vapen,
löstagbara magasin, avfyrningsmekanismer,
ljuddämpare,
ammunition och tillståndsbevis

4 §24
Polismyndigheten ska besluta att
Polismyndigheten ska besluta att
ett
vapen
med
tillhörande ett
vapen
med
tillhörande
ammunition och tillståndsbevis ska löstagbara magasin, avfyrningstas om hand om
mekanismer,
ljuddämpare,
ammunition och tillståndsbevis ska
tas om hand om
a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller
b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas
och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.
Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand
även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän,
jakttillsynsmän
som
länsstyrelsen
förordnat,
personal
vid
Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid
länsstyrelsen. Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten,
som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå.
7 kap. Inlösen av vapen och
ammunition

7 kap.
Inlösen
av
ammunition, m.m.

vapen,

1§
Skjutvapen eller ammunition
skall lösas in av staten om
a) tillståndet att inneha vapnet
eller ammunitionen har återkallats
utan att egendomen samtidigt har
förklarats förverkad eller tagits i
beslag,
b) innehavaren har avlidit,
c) ansökan har avslagits i fråga
om tillstånd att inneha ett vapen
eller ammunition som förvärvats
genom arv, testamente eller
bodelning, eller
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Skjutvapen, löstagbara magasin,
avfyrningsmekanismer, ljuddämpare eller ammunition ska lösas in
av staten om
a) tillståndet
att
inneha
egendomen har återkallats utan att
den samtidigt har förklarats
förverkad eller tagits i beslag,
c) ansökan har avslagits i fråga
om tillstånd att inneha ett vapen, ett
löstagbart magasin, en avfyrningsmekanism, en ljuddämpare eller
ammunition som förvärvats genom

d) domstol har beslutat att ett
vapen eller ammunition, som någon
innehar utan att ha rätt till det, inte
skall förverkas eller åklagaren i ett
sådant fall har beslutat att inte föra
talan om förverkande.

arv, testamente eller bodelning, Prop. 2021/22:46
Bilaga 2
eller
d) domstol har beslutat att ett
vapen, ett löstagbart magasin, en
avfyrningsmekanism, en ljuddämpare eller ammunition, som någon
innehar utan att ha rätt till det, inte
ska förverkas eller åklagaren i ett
sådant fall har beslutat att inte föra
talan om förverkande.

2§
Ett skjutvapen eller ammunition
Ett skjutvapen, ett löstagbart
skall inte lösas in, om egendomen magasin, en avfyrningsmekanism,
lämnas för skrotning eller överlåts en ljuddämpare eller ammunition
till någon som har rätt att inneha ska inte lösas in, om egendomen
vapnet eller ammunitionen och om lämnas för skrotning eller överlåts
detta görs inom
till någon som har rätt att inneha
egendomen och om detta görs inom
a) ett år från det att innehavaren avled, eller
b) tre månader från det att
b) tre månader från det att
tillståndet att inneha vapnet eller tillståndet att inneha vapnet, det
ammunitionen
återkallades, löstagbara
magasinet,
ansökan om innehav avslogs, beslut avfyrningsmekanismen,
i förverkandefrågan meddelades av ljuddämparen eller ammunitionen
domstol eller åklagare eller återkallades, ansökan om innehav
beslaget hävdes.
avslogs, beslut i förverkandefrågan
meddelades av domstol eller
åklagare eller beslaget hävdes.
Vapnet eller ammunitionen skall
Vapnet,
det
löstagbara
inte heller lösas in, om ansökan om magasinet, avfyrningsmekanismen,
tillstånd att inneha vapnet görs ljuddämparen eller ammunitionen
inom samma tid. Avslås ansökan ska inte heller lösas in, om ansökan
skall vapnet eller ammunitionen om tillstånd att inneha egendomen
lösas in, om egendomen inte inom görs inom samma tid. Avslås
tre månader från dagen för beslutet ansökan ska egendomen lösas in,
i tillståndsärendet överlåts till om den inte inom tre månader från
någon som har rätt att inneha den.
dagen
för
beslutet
i
tillståndsärendet över låts till någon
som har rätt att inneha den.
Polismyndigheten får medge förlängning av tidsfristerna, varje gång
med högst sex månader.
3 §25
Innehavare av ett skjutvapen eller
Innehavare av ett skjutvapen, ett
ammunition som ska lösas in är löstagbart magasin, en avfyrningsskyldig att enligt Polismyndig- mekanism, en ljuddämpare eller
hetens beslut lämna över vapnet ammunition som ska lösas in är
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eller
ammunitionen
till
myndigheten eller den som
myndigheten bestämmer. Om det
finns ett tillståndsbevis eller någon
annan motsvarande handling, ska
även den lämnas över till
Polismyndigheten.

skyldig att enligt Polismyndighetens
beslut
lämna
över
egendomen till myndigheten eller
den som myndigheten bestämmer.
Om det finns ett tillståndsbevis
eller någon annan motsvarande
handling, ska även den lämnas över
till Polismyndigheten.

4§
För vapen eller ammunition som
För vapen, löstagbara magasin,
löses in skall betalas ersättning med avfyrningsmekanismer, ljuddämpett
belopp
som
motsvarar are eller ammunition som löses in
marknadsvärdet.
ska betalas ersättning med ett
belopp
som
motsvarar
marknadsvärdet.
8 kap. Vapen och ammunition i
dödsbo och konkursbo

8 kap. Vapen, ammunition,
m.m. i dödsbo och konkursbo

1§
Skjutvapen och ammunition som
Skjutvapen, löstagbara magasin,
ingår i ett dödsbo eller ett avfyrningsmekanismer,
konkursbo får utan särskilt tillstånd ljuddämpare och ammunition som
innehas av den som har tagit hand ingår i ett dödsbo eller ett
om boet till dess
konkursbo får utan särskilt tillstånd
innehas av den som har tagit hand
om boet till dess
a) egendomen har överlåtits till någon som är berättigad att inneha den,
b) egendomen skall överlämnas
b) egendomen ska överlämnas
enligt 2 § eller, i fråga om dödsbo, enligt 2 § eller, i fråga om dödsbo,
7 kap. 3 §, eller
7 kap. 3 §, eller
c) i fråga om konkursbo, konkursen har avslutats.
2 §26
Om skjutvapen eller ammunition
Om skjutvapen, löstagbara
ingår i ett dödsbo eller ett magasin, avfyrningsmekanismer,
konkursbo, får Polismyndigheten ljuddämpare eller ammunition
besluta att egendomen tills vidare ingår i ett dödsbo eller ett
ska förvaras av myndigheten eller konkursbo, får Polismyndigheten
någon annan som myndigheten besluta att egendomen tills vidare
anvisar, när det finns särskild ska förvaras av myndigheten eller
anledning till det. Den som har någon annan som myndigheten
hand om boet är i så fall skyldig att anvisar, när det finns särskild
efter Polismyndighetens beslut anledning till det. Den som har
lämna
över
vapnen
och hand om boet är i så fall skyldig att
ammunitionen till den som ska efter Polismyndighetens beslut
förvara egendomen.
56
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3§
Bestämmelser om inlösen av
vapen och ammunition i dödsbo
finns i 7 kap.

Bestämmelser om inlösen av
vapen,
löstagbara
magasin,
avfyrningsmekanismer, ljuddämpare och ammunition i dödsbo finns
i 7 kap.

9 kap.
1 §27
Den som uppsåtligen innehar ett
Den som uppsåtligen innehar ett
skjutvapen utan att ha rätt till det skjutvapen utan att ha rätt till det
eller överlåter eller lånar ut ett eller
överlåter,
yrkesmässigt
skjutvapen till någon som inte har förmedlar, eller lånar ut ett
rätt att inneha vapnet döms för skjutvapen till någon som inte har
vapenbrott till fängelse i högst tre rätt att inneha vapnet döms för
år.
vapenbrott till fängelse i högst tre
år.
Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms
till böter eller fängelse i högst sex månader.
1 a §28
Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt
vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av
om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där
människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan
plats,
2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, överlåtelsen eller
3. innehavet, överlåtelsen, den
utlåningen har avsett flera vapen, yrkesmässiga förmedlingen eller
eller
utlåningen har avsett flera vapen,
eller
4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Om brott som avses i 1 § första
Om brott som avses i 1 § första
stycket är synnerligen grovt, döms stycket är synnerligen grovt, döms
för synnerligen grovt vapenbrott till för synnerligen grovt vapenbrott till
fängelse i lägst fyra och högst sex fängelse i lägst fyra och högst sex
år. Vid bedömningen av om brottet år. Vid bedömningen av om brottet
är synnerligen grovt ska det särskilt är synnerligen grovt ska det särskilt
beaktas om innehavet, överlåtelsen beaktas om innehavet, överlåtelsen,
eller utlåningen har avsett ett stort den yrkesmässiga förmedlingen
antal vapen.
eller utlåningen har avsett ett stort
antal vapen.
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2 §29
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet
a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för
något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,
b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon
annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport
c) bryter mot bestämmelserna om
c) bryter mot bestämmelserna om
förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om
skjutvapen eller ammunition som skjutvapen, löstagbara magasin,
innehas av sammanslutningar, avfyrningsmekanismer,
huvudmän för museer eller ljuddämpare eller ammunition som
auktoriserade bevakningsföretag innehas av sammanslutningar,
eller i fråga om skjutvapen som huvudmän för museer eller
innehas av vapenhandlare,
auktoriserade bevakningsföretag
d) innehar ammunition utan att eller i fråga om skjutvapen som
ha rätt till det eller inte följer ett innehas av vapenhandlare,
beslut att lämna över ammunition
d) innehar löstagbara magasin,
för inlösen,
avfyrningsmekanismer, ljuddämpe) överlåter ammunition till are eller ammunition utan att ha
någon som inte har rätt att inneha rätt till det,
ammunitionen,
e) överlåter eller yrkesmässigt
f) driver handel med skjutvapen förmedlar löstagbara magasin,
utan tillstånd,
avfyrningsmekanismer, ljuddämpare eller ammunition till någon
som inte har rätt att inneha
egendomen,
f) driver handel med skjutvapen
eller
mäklarverksamhet
med
skjutvapen eller ammunition utan
tillstånd,
g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §,
h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d
genom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land,
eller
i) förvarar ett skjutvapen åt
i) förvarar ett skjutvapen, ett
någon annan utan att föreskrivet löstagbart magasin, en avfyrningstillstånd till förvaringen finns eller mekanism, en ljuddämpare eller
bryter mot bestämmelserna om ammunition åt någon annan utan att
användning vid förvaring i 5 kap. 3 föreskrivet tillstånd till förvaringen
§ andra stycket.
finns
eller
bryter
mot
I ringa fall ska inte dömas till bestämmelserna om användning
ansvar för otillåtet innehav av vid förvaring i 5 kap. 3 § andra
ammunition eller överträdelse av stycket.
bestämmelserna i 5 kap. 6 §.
I ringa fall ska inte dömas till
ansvar för otillåtet innehav av
löstagbara magasin, avfyrningsmekanismer, ljuddämpare eller
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bestämmelserna i 5 kap. 6 §.
Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan döms
det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §.
4 §30
Bestämmelser om straff för
Bestämmelser om straff för
olovlig införsel av vapen eller olovlig
införsel
av
vapen,
ammunition och för försök till löstagbara magasin, avfyrningssådant brott finns i lagen mekanismer, ljuddämpare eller
(2000:1225)
om
straff
för ammunition och för försök till
smuggling.
sådant brott finns i lagen
(2000:1225)
om
straff
för
smuggling.
5 §31
Ett vapen som har varit föremål
Ett vapen som har varit föremål
för brott som avses 1 §, 1 a §, 1 b § för brott som avses i 1 §, 1 a §, 1 b
eller 2 § första stycket a ska § eller 2 § första stycket a ska
förklaras förverkat, om det inte är förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt. Detsamma uppenbart oskäligt. Detsamma
gäller ammunition som har varit gäller löstagbara magasin, avfyrföremål för brott som avses i 2 § ningsmekanismer,
ljuddämpare
första stycket d eller e. I stället för och ammunition som har varit
vapnet eller ammunitionen kan föremål för brott som avses i 2 §
dess värde förklaras förverkat. Om första stycket d, e eller i. I stället för
ett vapen förklaras förverkat får egendomen kan dess värde
även ammunition som hör till förklaras förverkat. Om ett vapen
vapnet förklaras förverkad.
förklaras förverkat får även
löstagbara magasin, avfyrningsmekanismer, ljuddämpare och
ammunition som hör till vapnet
förklaras förverkade.
Det som föreskrivs i första stycket om ett vapen ska också gälla en
vapendel.
Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.
7 §32
Om någon frivilligt lämnar in
Om någon frivilligt lämnar in
skjutvapen eller ammunition till skjutvapen, löstagbara magasin,
Polismyndigheten, får åtal mot avfyrningsmekanismer, ljuddämphonom eller henne för olovligt are
eller
ammunition
till
innehav
av
vapnet
eller Polismyndigheten, får åtal mot
ammunitionen väckas av åklagaren honom eller henne för olovligt
innehav av egendomen väckas av
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endast om det är motiverat från
allmän synpunkt.

åklagaren endast om det är
motiverat från allmän synpunkt.

11 kap.
1 §33
Regeringen får meddela föreskrifter om
a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga
om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen
är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller
personliga säkerhet,
b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett
skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara
konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat
enligt 2 kap. 1 §,
c) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla innehav av
skjutvapen som lämnats över från staten till
- statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,
räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
- den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
- frivilliga försvarsorganisationer,
d) att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition
från Sverige till ett annat land,
e) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut
ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska
använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,
f) att denna lag inte ska gälla i
f) att denna lag inte ska gälla i
fråga
om
skjutvapen
och fråga om skjutvapen, löstagbara
ammunition som en företrädare för magasin, avfyrningsmekanismer,
en annan stats myndighet medför ljuddämpare och ammunition som
vid tillfällig tjänstgöring i Sverige en företrädare för en annan stats
eller vid resa för tjänsteändamål myndighet medför vid tillfällig
genom Sverige, och
tjänstgöring i Sverige eller vid resa
för tjänsteändamål genom Sverige,
och
g) storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §.
2 §34
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i
övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,
c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen
och vad som i övrigt ska gälla vid sådan handel,
d) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och
reparation av skjutvapen,
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förvaring av andra vapen än
effektbegränsade vapen och på
sammanslutningars förvaring av
löstagbara magasin, avfyrningsmekanismer, ljuddämpare och
ammunition,
f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt
denna lag,
g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att
inneha skjutvapen i Sverige,
h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer
bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,
i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är
bosatt i ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet,
j) kraven för auktorisation enligt 2 kap. 17 §, och
k) vad som ska iakttas utöver
k) vad som ska iakttas utöver
bestämmelserna i 5 kap. i fråga om bestämmelserna i 5 kap. i fråga om
transport av skjutvapen, och transport av skjutvapen, löstagbara
ammunition.
magasin, avfyrningsmekanismer,
ljuddämpare och ammunition.
e) krav
på
vapenhandlares,
museers och sammanslutningars
förvaring av andra vapen än
effektbegränsade vapen och på
sammanslutningars förvaring av
ammunition,

3 §35
Regeringen får besluta att lagen
Regeringen får besluta att lagen
inte skall gälla skjutvapen och inte
ska
gälla
skjutvapen,
ammunition som innehas av en löstagbara magasin, avfyrningsfrämmande stats militära styrka mekanismer, ljuddämpare och
som befinner sig i Sverige inom ammunition som innehas av en
ramen för internationellt militärt främmande stats militära styrka
samarbete eller internationell som befinner sig i Sverige inom
krishantering.
ramen för internationellt militärt
samarbete eller internationell
krishantering.

1. Denna lag träder i kraft den 14 september 2018.
2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar löstagbara magasin eller
avfyrningsmekanismer som efter ikraftträdandet kräver tillstånd får inneha
egendomen till utgången av december 2018 eller, om ansökan om tillstånd
har gjorts före nämnda tidpunkt, till dess ansökan om tillstånd prövats
slutligt.
3. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a § andra stycket om tillstånd att inneha
vissa skjutvapen för andra ändamål än skjutning tillämpas endast i fråga
om tillstånd som meddelas efter den 14 september 2018. Bestämmelserna
tillämpas inte vid förnyelse av sådana tidsbegränsade tillstånd som har
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meddelats före den 13 juni 2017 och som avser innehav av sådana
skjutvapen som anges i 2 kap. 6 a § första stycket 4-7.
4. Bestämmelserna i 2 kap. 6 a § om tidsbegränsning av tillstånd
tillämpas endast i fråga om tillstånd som meddelas efter den 14 september
2018. För tillstånd som har meddelats före denna tidpunkt gäller 2 kap.
6 a § i dess äldre lydelse.
5. Bestämmelsen i 2 a kap. 5 § första stycket gäller endast när vapen
eller vapendelar som har tillverkats eller förts in till Europeiska unionen
den 14 september 2018 eller senare överlåts från staten till annan för
permanent civilt bruk. Vid sådan överlåtelse av vapen eller vapendelar
som har tillverkats eller förts in till Europeiska unionen före den
tidpunkten gäller 2 a kap. 5 § i dess äldre lydelse.

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2021/22:46
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Efter remiss av promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv
till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) har yttrande lämnats av Riksdagens
ombudsmän, Svea hovrätt, Malmö tingsrätt, Kammarrätten i Jönköping,
Förvaltningsrätten i Malmö, Justitiekanslern, Åklagarmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Brottsförebyggande rådet, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Kustbevakningen, Datainspektionen, Inspektionen för
strategiska produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Socialstyrelsen, Tullverket, Umeå universitet
(Juridiska institutionen), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Statens maritima museer, Statens försvarshistoriska museer, Sametinget,
Askersunds kommun, Eksjö kommun, Huddinge kommun, Jönköping
kommun, Linköpings kommun, Malmö kommun, Mariestads kommun,
Munkedals kommun, Skellefteå kommun, Skurups kommun, Vimmerby
kommun, Örnsköldsvik kommun, Östersunds kommun, Sveriges
Kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting),
Sveriges advokatsamfund, Säkerhets- och försvarsföretagen, Svenska
polisförbundet, Tull-Kust, Riksförbundet Sveriges museer, Riksidrottsförbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska Armborst Unionen, Svenska
Dynamiska Sportskytteförbundet, Svenskt Forum för jakt, skytte och
vapenfrågor, Svenska Jägareförbundet, Svenska Mångkampsförbundet,
Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska
Svartkruts Skytte Federationen, Svenska Vapensamlarföreningen,
Sveriges Jordägareförbund och Sveriges Vapenägares Förbund.
Arvika kommun, Borlänge kommun, Göteborgs kommun, Jokkmokks
kommun, Karlskrona kommun, Kiruna kommun, Kristinehamns kommun,
Lidingö kommun, Nordmalings kommun, Oskarshamns kommun,
Stockholms kommun, Strömstads kommun, Torsby kommun, Uddevalla
kommun, Vansbro kommun, Vellinge kommun, Västerås kommun, SMED, Svenska försvarsutbildningsförbundet, ST-Polisväsendet, Sveriges
läkarförbund, Sportfiskarna, Svenska Skidskytteförbundet, Sveriges
Vapenhandlareförening, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen och
Viltmästareförbundet har inbjudits att lämna synpunkter, men avstått från
att yttra sig eller har inte hörts av.
Därutöver har yttranden inkommit från ett stort antal föreningar,
organisationer och privatpersoner.
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Lagrådsremissens lagförslag
Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
Härigenom föreskrivs63 i fråga om vapenlagen (1996:67)
dels att 1 kap. 1, 3 och 8 §§, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 8, 9 och 11–15 §§,
3 kap. 10 §, 5 kap. 1–4 §§, 6 kap. 2 och 4 §§, 7 kap. 1–4 §§, 8 kap. 1–3 §§,
9 kap. 2, 4, 5 och 7 §§, 11 kap. 1–3 §§, rubrikerna till 5, 7 och 8 kap. och
rubrikerna närmast före 2 kap. 11 § och 6 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 6 kap. ska lyda ”Återkallelse, omhändertagande och
anmälningsskyldighet”,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § ska lyda ”Tillstånd att inneha
skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin”,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag gäller skjutvapen och
Denna lag gäller skjutvapen,
ammunition samt vissa föremål vissa föremål som i lagen jämställs
som i lagen jämställs med med skjutvapen, ammunition,
skjutvapen.
ljuddämpare
och
vissa
vapenmagasin.
3 §64
Vad som sägs om skjutvapen gäller också
a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med
skjutvapen,
b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
c) start- och signalvapen som laddas med patroner,
d) armborst,
e) tårgasanordningar och andra anordningar som till verkan och ändamål
är jämförliga,
f) slutstycken, ljuddämpare,
f) slutstycken, eldrör, pipor,
eldrör, pipor, stommar, lådor, stommar, lådor, trummor och
trummor
och
mantlar
till mantlar till skjutvapen, eller
skjutvapen, eller anordningar,
anordningar,
g) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk
ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och
h) anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan
ammunition än de är avsedda för.
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7a§
Med vapenmagasin avses i denna Bilaga 4
lag löstagbara magasin för halvautomatiska
skjutvapen
med
centralantändning och helautomatiska skjutvapen som kan
innehålla
– fler än 20 patroner, eller
– fler än 10 patroner, om magasinet
är möjligt att montera på ett
skjutvapen vars pipas längd
överstiger 30 cm och totala längd
överstiger 60 cm.
8 §65
I fråga om skjutvapen som
I fråga om skjutvapen som
innehas av staten gäller endast innehas av staten gäller endast
1 a kap. 6–11 §§ och 2 a kap. 5 §. 1 a kap. 6–11 §§ och 2 a kap. 5 §.
Lagen gäller inte ammunition som Lagen gäller inte ammunition,
innehas av staten.
ljuddämpare eller vapenmagasin
som innehas av staten.
I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller
endast 2 a kap. 1–4 och 6 §§.
1 a kap.
7 §66
Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra
separata register över
1. personer och organisationer
1. personer och organisationer
som enligt denna lag har meddelats som enligt denna lag har meddelats
tillstånd att inneha skjutvapen eller tillstånd att inneha skjutvapen,
ammunition eller tillstånd att låna ammunition, ljuddämpare eller
skjutvapen samt personer som vapenmagasin eller tillstånd att
tillhör hemvärnets personal och låna skjutvapen samt personer som
som av Försvarsmakten har tillhör hemvärnets personal och
tilldelats skjutvapen för förvaring i som av Försvarsmakten har
bostaden (vapeninnehavarregist- tilldelats skjutvapen för förvaring i
ret),
bostaden
(vapeninnehavarregistret),
2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt
denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller
försvunna (vapenregistret),
3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna
lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett
betydande inflytande över en sådan juridisk person som har tillstånd att
driva handel med skjutvapen, personer som har godkänts att som
föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet samt personer och
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organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att ta emot
skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlarregistret), och
4. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (registret
över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte).
Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som
Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal.
Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar
över personer som tillhör hemvärnets personal.
2 kap.
1 §67
Tillstånd krävs för att
a) inneha
skjutvapen
ammunition,

eller

a) inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin,

b) driva handel med skjutvapen,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
d) föra in skjutvapen eller
d) föra
in
skjutvapen,
ammunition till Sverige.
ammunition, ljuddämpare eller
vapenmagasin till Sverige.
Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har en
begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen
(effektbegränsade vapen) och vapnet är
1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat
liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller
2. ett harpunvapen.
Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt
bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.
Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd
enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
8 §68
Den som har tillstånd eller rätt att
Den som har tillstånd eller rätt att
inneha ett visst vapen för skjutning inneha ett visst vapen för skjutning
får utan särskilt tillstånd inneha får utan särskilt tillstånd inneha
ammunition till vapnet, om ammunition, ljuddämpare och
ammunitionen är avsedd för samma vapenmagasin till vapnet, om
ändamål som tillståndet eller rätten egendomen är avsedd för samma
till innehav av vapnet avser.
ändamål som tillståndet eller rätten
till innehav av vapnet.
Tillstånd att i andra fall inneha
Tillstånd att i andra fall inneha
ammunition får meddelas enskilda ammunition, ljuddämpare och
personer
samt
sådana vapenmagasin
får
meddelas
sammanslutningar och huvudmän enskilda personer samt sådana
för museer som får meddelas sammanslutningar och huvudmän
tillstånd att inneha skjutvapen, om för museer som får meddelas
det skäligen kan antas att tillstånd att inneha skjutvapen, om
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ammunitionen inte kommer att
missbrukas.

det skäligen kan antas
egendomen inte kommer
missbrukas.
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9§
Skjutvapen eller ammunition får
Skjutvapen,
ammunition,
överlåtas endast till den som har ljuddämpare eller vapenmagasin
tillstånd eller rätt att inneha vapnet får överlåtas endast till den som har
eller
ammunitionen.
Om tillstånd eller rätt att inneha
ammunition överlåts genom ombud egendomen. Om ammunition,
skall
ombudet
ha
eget ljuddämpare eller vapenmagasin
vapentillstånd.
överlåts genom ett ombud ska
ombudet ha eget vapentillstånd.
Tillstånd att föra in skjutvapen
eller ammunition till Sverige

Tillstånd att föra in skjutvapen,
ammunition, ljuddämpare eller
vapenmagasin till Sverige

11 §
För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma
förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3–6 §§.
Tillstånd att föra in ammunition
Tillstånd att föra in ammunition,
får meddelas den som har rätt att ljuddämpare eller vapenmagasin
inneha ammunitionen i Sverige, om får meddelas den som har rätt att
det skäligen kan antas att inneha egendomen i Sverige, om
ammunitionen inte kommer att det skäligen kan antas att
missbrukas.
egendomen inte kommer att
missbrukas.
12 §69
Införseltillstånd ger rätt att under
Införseltillstånd ger rätt att under
den begränsade tid och för det den begränsade tid och för det
ändamål som anges i tillståndet i ändamål som anges i tillståndet i
Sverige inneha de skjutvapen och Sverige inneha de skjutvapen, den
den ammunition som förts hit med ammunition, de ljuddämpare och
stöd av tillståndet. Tillståndet gäller de vapenmagasin som förts hit med
under förutsättning att vapnen och stöd av tillståndet. Tillståndet gäller
ammunitionen förs in inom sex under förutsättning att egendomen
månader från dagen för tillståndet förs in inom sex månader från
eller den längre tid som dagen för tillståndet eller den
Polismyndigheten bestämmer.
längre tid som Polismyndigheten
bestämmer.
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13 §70
Skjutvapen eller ammunition får
Skjutvapen,
ammunition,
föras in till Sverige utan särskilt ljuddämpare eller vapenmagasin
tillstånd i följande fall:
får föras in till Sverige utan särskilt
tillstånd i följande fall:
a) Enskilda personer får föra in
a) Enskilda personer får föra in
de skjutvapen och den ammunition de skjutvapen, den ammunition, de
som de i Sverige har rätt att inneha ljuddämpare och de vapenmagasin
för personligt bruk. Detta gäller som de i Sverige har rätt att inneha
också sådana sammanslutningar, för personligt bruk. Detta gäller
huvudmän för museer och också sådana sammanslutningar,
bevakningsföretag
som
får huvudmän för museer och
meddelas tillstånd att inneha bevakningsföretag
som
får
skjutvapen.
meddelas tillstånd att inneha
skjutvapen.
b) Enskilda personer, som har
b) Enskilda personer som har
permanent tillstånd från behörig permanent tillstånd från en behörig
myndighet i Danmark, Finland eller myndighet i Danmark, Finland eller
Norge att där inneha jakt- eller Norge att där inneha jakt- eller
tävlingsskjutvapen för eget bruk, tävlingsskjutvapen för eget bruk,
får medföra dessa vapen med får medföra dessa vapen med
tillhörande ammunition
tillhörande
ammunition,
ljuddämpare och vapenmagasin
– vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling här,
– vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i anslutning
till tillfällig användning vid jakt eller tävling i något av dessa länder.
Den som har fört in vapen och
Den som har fört in vapen,
ammunition för sådan jakt eller ammunition, ljuddämpare och
tävling i Sverige som avses i första vapenmagasin för sådan jakt eller
stycket b får utan tillstånd inneha tävling i Sverige som avses i första
vapnen och ammunitionen i stycket b får utan tillstånd inneha
Sverige under högst tre månader egendomen i Sverige under högst
från dagen för införandet.
tre månader från dagen för
införandet.
14 §71
Skjutvapen och ammunition får
Skjutvapen,
ammunition,
inte förvaras på tullager eller i ljuddämpare och vapenmagasin får
frizon utan medgivande av inte förvaras på tullager eller i
Polismyndigheten.
frizon utan medgivande av
Polismyndigheten.
15 §72
Skjutvapen eller ammunition,
Skjutvapen,
ammunition,
som en resande fört med till ljuddämpare och vapenmagasin,
Sverige för personligt bruk men som en resande fört med till
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inte haft rätt att föra in, får åter
föras ut, om egendomen anmälts i
behörig ordning för Tullverket.
Vapnen och ammunitionen tillfaller
staten om egendomen inte förs ut
inom antingen fyra månader efter
en sådan anmälan eller den längre
tid därefter som Tullverket i det
enskilda fallet bestämmer. I ett
sådant fall skall egendomen
behandlas som om den hade
förklarats förverkad.

Sverige för personligt bruk men Prop. 2021/22:46
inte haft rätt att föra in, får föras ut Bilaga 4
om egendomen anmälts i behörig
ordning för Tullverket. Egendomen
tillfaller staten om den inte förs ut
inom antingen fyra månader efter
en sådan anmälan eller inom den
längre tid som Tullverket i det
enskilda fallet bestämmer. I ett
sådant fall ska egendomen
behandlas som om den hade
förklarats förverkad.

3 kap.
10 §73
Den som har tillstånd att låna
Den som har tillstånd att låna
skjutvapen får under den tid som skjutvapen får under den tid som
han eller hon innehar ett vapen som han eller hon innehar ett vapen som
lån utan särskilt tillstånd även lån även inneha ammunition,
inneha ammunition till vapnet.
ljuddämpare och vapenmagasin till
vapnet utan särskilt tillstånd.
5 kap. Förvaring och transport
av skjutvapen och ammunition

5 kap. Förvaring och transport
av skjutvapen, ammunition,
ljuddämpare och vapenmagasin
1§

Den som innehar skjutvapen eller
ammunition är skyldig att ta hand
om egendomen och hålla den under
sådan uppsikt att det inte finns risk
för att någon obehörig kommer åt
den.

Den som innehar skjutvapen,
ammunition, ljuddämpare eller
vapenmagasin är skyldig att ta hand
om egendomen och hålla den under
sådan uppsikt att det inte finns risk
för att någon obehörig kommer åt
den.

2 §74
När skjutvapen inte brukas, skall
När skjutvapen inte används ska
de förvaras i säkerhetsskåp eller i de förvaras i säkerhetsskåp eller i
något
annat
lika
säkert något annat lika säkert förvaringsförvaringsutrymme.
utrymme.
Trots vad som sägs i första
Effektbegränsade
skjutvapen
stycket
får
effektbegränsade samt sådana föremål som enligt
skjutvapen samt sådana föremål 1 kap. 3 § jämställs med skjutvapen
som enligt 1 kap. 3 § jämställs med får dock förvaras på annat
skjutvapen förvaras på annat betryggande sätt så att det inte finns
betryggande sätt så att det inte finns risk för att någon obehörig kommer
risk för att någon obehörig kommer åt dem. Ammunition, ljuddämpare
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åt dem. Ammunition skall förvaras
under säkert lås eller på något annat
lika betryggande sätt.

och vapenmagasin ska förvaras
under säkert lås eller på något annat
lika betryggande sätt.

3 §75
En innehavare får lämna över sitt
En innehavare får lämna över
skjutvapen eller sin ammunition till sina skjutvapen, sin ammunition,
någon annan för förvaring om han sina ljuddämpare eller sina
eller hon inte själv kan ta hand om vapenmagasin till någon annan för
egendomen eller om det annars förvaring, om han eller hon inte
finns särskilda skäl. För sådan själv kan ta hand om egendomen
förvaring krävs tillstånd om inte eller om det annars finns särskilda
utlåning i motsvarande fall är skäl. För sådan förvaring krävs
tillåten
enligt
3 kap.
Vid tillstånd om inte utlåning i
tillståndsprövningen ska Polismyn- motsvarande fall är tillåten enligt
digheten särskilt beakta möjlig- 3 kap. Vid tillståndsprövningen ska
heten för mottagaren att erbjuda en Polismyndigheten särskilt beakta
säker förvaring. Tillståndet ska möjligheten för mottagaren att
tidsbegränsas.
erbjuda en säker förvaring.
Tillståndet ska tidsbegränsas.
Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har
tillstånd att inneha vapen av samma typ.
4 §76
Den
som
skickar
eller
Den som skickar eller transtransporterar ett skjutvapen eller porterar ett skjutvapen, ammuniammunition
skall
vidta tion, ljuddämpare eller vapenbetryggande åtgärder för att magasin ska vidta betryggande
förhindra att någon obehörig åtgärder för att förhindra att någon
kommer
åt
vapnet
eller obehörig kommer åt egendomen.
ammunitionen. Vapnet skall vara Vapnet ska vara oladdat och, i den
oladdat och, om det lämpligen kan utsträckning det är möjligt och
ske, isärtaget och nerpackat.
lämpligt, isärtaget och nerpackat.
6 kap.
2 §77
Ett
tillstånd
att
inneha
Ett
tillstånd
att
inneha
ammunition ska återkallas av ammunition, ljuddämpare eller
Polismyndigheten om
vapenmagasin ska återkallas av
Polismyndigheten om
a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
b) tillståndshavaren
har
b) tillståndshavaren
har
missbrukat sin ammunition, eller
missbrukat den egendom som
tillståndet gäller, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
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4 §79
Polismyndigheten ska besluta att
Polismyndigheten ska besluta att
ett
vapen
med
tillhörande ett
vapen
med
tillhörande
ammunition och tillståndsbevis ska ammunition, ljuddämpare, vapentas om hand om
magasin och tillståndsbevis ska tas
om hand om
a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller
b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas
och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.
Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand
även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän,
jakttillsynsmän
som
länsstyrelsen
förordnat,
personal
vid
Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid
länsstyrelsen. Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten,
som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå
7 kap. Inlösen
ammunition

av

vapen

och

7 kap. Inlösen
av
vapen,
ammunition, ljuddämpare och
vapenmagasin

1§
Skjutvapen eller ammunition
skall lösas in av staten om a
a) tillståndet att inneha vapnet
eller ammunitionen har återkallats
utan att egendomen samtidigt har
förklarats förverkad eller tagits i
beslag,
b) innehavaren har avlidit,
c) ansökan har avslagits i fråga
om tillstånd att inneha ett vapen
eller ammunition som förvärvats
genom arv, testamente eller
bodelning, eller
d) domstol har beslutat att ett
vapen eller ammunition, som någon
innehar utan att ha rätt till det, inte
skall förverkas eller åklagaren i ett
sådant fall har beslutat att inte föra
talan om förverkande.
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Skjutvapen,
ammunition,
ljuddämpare eller vapenmagasin
ska lösas in av staten om
a) tillståndet
att
inneha
egendomen har återkallats utan att
den samtidigt har förklarats
förverkad eller tagits i beslag,
c) ansökan har avslagits i fråga
om tillstånd att inneha vapen,
ammunition, ljuddämpare eller
vapenmagasin som förvärvats
genom arv, testamente eller
bodelning, eller
d) en domstol har beslutat att
vapen, ammunition, ljuddämpare
eller vapenmagasin, som någon
innehar utan att ha rätt till det, inte
ska förverkas eller åklagaren i ett
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sådant fall har beslutat att inte föra
talan om förverkande.
2§
Ett skjutvapen eller ammunition
Skjutvapen,
ammunition,
skall inte lösas in, om egendomen ljuddämpare eller vapenmagasin
lämnas för skrotning eller överlåts ska inte lösas in om egendomen
till någon som har rätt att inneha lämnas för skrotning eller överlåts
vapnet eller ammunitionen och om till någon som har rätt att inneha
detta görs inom
den och om detta görs inom
a) ett år från det att innehavaren avled, eller
b) tre månader från det att
b) tre månader från det att
tillståndet att inneha vapnet eller tillståndet att inneha egendomen
ammunitionen
återkallades, återkallades, ansökan om innehav
ansökan om innehav avslogs, beslut avslogs, beslut i förverkandefrågan
i förverkandefrågan meddelades av meddelades av en domstol eller en
domstol eller åklagare eller åklagare eller beslaget hävdes.
beslaget hävdes.
Vapnet eller ammunitionen skall
Vapnet,
ammunitionen,
inte heller lösas in, om ansökan om ljuddämparna
eller
tillstånd att inneha vapnet görs vapenmagasinen ska inte heller
inom samma tid. Avslås ansökan lösas in om ansökan om tillstånd att
skall vapnet eller ammunitionen inneha egendomen görs inom
lösas in, om egendomen inte inom samma tid. Om ansökan avslås ska
tre månader från dagen för beslutet egendomen lösas in, om den inte
i tillståndsärendet överlåts till inom tre månader från dagen för
någon som har rätt att inneha den.
beslutet i tillståndsärendet överlåts
till någon som har rätt att inneha
den.
Polismyndigheten får medge förlängning av tidsfristerna, varje gång
med högst sex månader.
3 §80
Innehavare av ett skjutvapen
En innehavare av skjutvapen,
eller ammunition som ska lösas in ammunition, ljuddämpare eller
är skyldig att enligt Polismyndig- vapenmagasin som ska lösas in är
hetens beslut lämna över vapnet skyldig att enligt Polismyndigeller ammunitionen till myndig- hetens
beslut
lämna
över
heten eller den som myndigheten egendomen till myndigheten eller
bestämmer. Om det finns ett den som myndigheten bestämmer.
tillståndsbevis eller någon annan Om det finns ett tillståndsbevis
motsvarande handling, ska även eller någon annan motsvarande
den lämnas över till Polis- handling, ska även den lämnas över
myndigheten.
till Polismyndigheten.
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4§
För vapen eller ammunition som
löses in skall betalas ersättning med
ett
belopp
som
motsvarar
marknadsvärdet.
8 kap. Vapen och ammunition i
dödsbo och konkursbo
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För
vapen,
ammunition, Bilaga 4
ljuddämpare eller vapenmagasin
som löses in ska en ersättning
betalas med ett belopp som
motsvarar marknadsvärdet.
8 kap. Vapen,
ammunition,
ljuddämpare och vapenmagasin i
dödsbon och konkursbon

1§
Skjutvapen och ammunition som
ingår i ett dödsbo eller ett
konkursbo får utan särskilt tillstånd
innehas av den som har tagit hand
om boet till dess

Skjutvapen,
ammunition,
ljuddämpare och vapenmagasin
som ingår i ett dödsbo eller ett
konkursbo, får utan särskilt
tillstånd innehas av den som har
tagit hand om boet till dess
a) egendomen har överlåtits till någon som är berättigad att inneha den,
b) egendomen skall överlämnas
b) egendomen ska överlämnas
enligt 2 § eller, i fråga om dödsbo, enligt 2 § eller, i fråga om dödsbon
7 kap. 3 §, eller
enligt 7 kap. 3 §, eller
c) i fråga om konkursbon, konkursen har avslutats.
2 §81
Om skjutvapen eller ammunition
Om skjutvapen, ammunition,
ingår i ett dödsbo eller ett ljuddämpare eller vapenmagasin
konkursbo, får Polismyndigheten ingår i ett dödsbo eller ett
besluta att egendomen tills vidare konkursbo, får Polismyndigheten
ska förvaras av myndigheten eller besluta att egendomen tills vidare
någon annan som myndigheten ska förvaras av myndigheten eller
anvisar, när det finns särskild någon annan som myndigheten
anledning till det. Den som har anvisar, när det finns särskild
hand om boet är i så fall skyldig att anledning till det. Den som har
efter Polismyndighetens beslut hand om boet är i så fall skyldig att
lämna
över
vapnen
och efter Polismyndighetens beslut
ammunitionen till den som ska lämna över egendomen till den som
förvara egendomen.
ska förvara egendomen.
3§
Bestämmelser om inlösen av
Bestämmelser om inlösen av
vapen och ammunition i dödsbo vapen, ammunition, ljuddämpare
finns i 7 kap.
och vapenmagasin i dödsbon finns
i 7 kap.
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9 kap.
2 §82
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet
a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för
något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,
b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon
annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport i 5 kap. 4 § eller mot
villkor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna
lag,
c) bryter mot bestämmelserna om
c) bryter mot bestämmelserna om
förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om
skjutvapen eller ammunition som skjutvapen,
ammunition,
innehas av sammanslutningar, ljuddämpare eller vapenmagasin
huvudmän för museer eller som innehas av sammanslutningar,
auktoriserade bevakningsföretag huvudmän för museer eller
eller i fråga om skjutvapen som auktoriserade bevakningsföretag
innehas av vapenhandlare,
eller i fråga om skjutvapen som
innehas av vapenhandlare,
d) innehar ammunition utan att
d) innehar ammunition, ljudha rätt till det eller inte följer ett dämpare eller vapenmagasin utan
beslut att lämna över ammunition att ha rätt till det,
för inlösen,
e) överlåter ammunition till
e) överlåter ammunition, ljudnågon som inte har rätt att inneha dämpare eller vapenmagasin till
ammunitionen,
någon som inte har rätt att inneha
egendomen,
f) driver handel med skjutvapen utan tillstånd,
g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §,
h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d
genom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land,
eller
i) förvarar ett skjutvapen åt
i) förvarar skjutvapen, ammuninågon annan utan att föreskrivet tion, ljuddämpare eller vapentillstånd till förvaringen finns eller magasin åt någon annan utan att
bryter mot bestämmelserna om något föreskrivet tillstånd till
användning vid förvaring i 5 kap. förvaringen finns, eller bryter mot
3 § andra stycket.
bestämmelserna om användning
vid förvaring i 5 kap. 3 § andra
stycket.
I ringa fall ska inte dömas till
I ringa fall ska det inte dömas till
ansvar för otillåtet innehav av ansvar för otillåtet innehav av
ammunition eller överträdelse av ammunition, ljuddämpare eller
bestämmelserna i 5 kap. 6 §.
vapenmagasin, eller överträdelse
av bestämmelserna i 5 kap. 6 §.
Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan döms
det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §.
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Bestämmelser om straff för
Bestämmelser om straff för Bilaga 4
olovlig införsel av vapen eller olovlig
införsel
av
vapen,
ammunition och för försök till ammunition, ljuddämpare eller
sådant brott finns i lagen vapenmagasin och för försök till
(2000:1225)
om
straff
för sådant brott finns i lagen
smuggling.
(2000:1225)
om
straff
för
smuggling.
5 §84
Ett vapen som har varit föremål
Ett vapen som har varit föremål
för brott som avses i 1 §, 1 a §, för brott som avses i 1 §, 1 a §,
1 b § eller 2 § första stycket a ska 1 b § eller 2 § första stycket a ska
förklaras förverkat, om det inte är förklaras förverkat om det inte är
uppenbart oskäligt. Detsamma uppenbart oskäligt. Detsamma
gäller ammunition som har varit gäller ammunition, ljuddämpare
föremål för brott som avses i 2 § och vapenmagasin som har varit
första stycket d eller e. I stället för föremål för brott som avses i 2 §
vapnet eller ammunitionen kan första stycket d eller e. I stället för
dess värde förklaras förverkat. Om att förklara egendomen förverkad
ett vapen förklaras förverkat får kan dess värde förklaras förverkat.
även ammunition som hör till Om ett vapen förklaras förverkat
vapnet förklaras förverkad.
får även ammunition, ljuddämpare
och vapenmagasin som hör till
vapnet förklaras förverkade.
Det som föreskrivs i första stycket om ett vapen ska också gälla en
vapendel.
Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.
7 §85
Om någon frivilligt lämnar in
Om någon frivilligt lämnar in
skjutvapen eller ammunition till skjutvapen, ammunition, ljudPolismyndigheten, får åtal mot dämpare eller vapenmagasin till
honom eller henne för olovligt Polismyndigheten, får åtal för
innehav
av
vapnet
eller olovligt innehav av egendomen
ammunitionen väckas av åklagaren väckas mot honom eller henne av
endast om det är motiverat från åklagaren endast om det är
allmän synpunkt.
motiverat från allmän synpunkt.
11 kap.
1 §86
Regeringen får meddela föreskrifter om
a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga
om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen
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är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller
personliga säkerhet,
b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett
skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara
konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat
enligt 2 kap. 1 §,
c) att
bestämmelserna
om
c) att
bestämmelserna
om
tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla
innehav av skjutvapen som lämnats innehav av skjutvapen, ljudöver från staten till
dämpare eller vapenmagasin som
lämnats över från staten till
– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,
räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
– frivilliga försvarsorganisationer,
d) att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition
från Sverige till ett annat land,
e) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut
ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska
använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,
f) att denna lag inte ska gälla i
f) att denna lag inte ska gälla i
fråga
om
skjutvapen
och fråga om skjutvapen, ammunition,
ammunition som en företrädare för ljuddämpare och vapenmagasin
en annan stats myndighet medför som en företrädare för en annan
vid tillfällig tjänstgöring i Sverige stats myndighet medför vid
eller vid resa för tjänsteändamål tillfällig tjänstgöring i Sverige eller
genom Sverige, och
vid resa för tjänsteändamål genom
Sverige, och
g) storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §, och
h) att bestämmelserna om tillh) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla stånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla
införsel av skjutvapen som lämnats införsel av skjutvapen som lämnats
över från staten till statliga över från staten till statliga
tjänstemän eller personer som tjänstemän eller personer som
tillhör det militära försvaret, tillhör det militära försvaret,
räddningstjänsten, Polismyndig- räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, eller heten eller Säkerhetspolisen, eller
ammunition till sådana vapen.
ammunition, ljuddämpare eller
vapenmagasin till sådana vapen.
2 §87
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i
övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,
c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen
och vad som i övrigt ska gälla vid sådan handel
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reparation av skjutvapen,
e) krav
på
vapenhandlares,
e) krav
på
vapenhandlares,
museers och sammanslutningars museers och sammanslutningars
förvaring av andra vapen än förvaring av andra vapen än
effektbegränsade vapen och på effektbegränsade vapen och på
sammanslutningars förvaring av sammanslutningars förvaring av
ammunition,
ammunition, ljuddämpare eller
vapenmagasin,
f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt
denna lag,
g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att
inneha skjutvapen i Sverige,
h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer
bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,
i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är
bosatt i ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet,
j) kraven för auktorisation enligt 2 kap. 17 §, och
k) vad som ska iakttas utöver
k) vad som ska iakttas utöver
bestämmelserna i 5 kap. i fråga om bestämmelserna i 5 kap. i fråga om
transport av skjutvapen och transport
av
skjutvapen,
ammunition.
ammunition, ljuddämpare och
vapenmagasin.
Lydelse enligt prop. 2019/20:200

Föreslagen lydelse

3§
Regeringen eller, efter regeringRegeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten ens bestämmande, Försvarsmakten
får i enskilda fall besluta att lagen får i enskilda fall besluta att lagen
inte ska gälla skjutvapen och inte
ska
gälla
skjutvapen,
ammunition som innehas av en ammunition, ljuddämpare och
främmande stats militära styrka vapenmagasin som innehas av en
som befinner sig i Sverige inom främmande stats militära styrka
ramen för internationellt militärt som befinner sig i Sverige inom
samarbete eller internationell ramen för internationellt militärt
krishantering.
samarbete eller internationell
krishantering.
1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
2. Den som innehar eller förvarar vapenmagasin som det krävs tillstånd
för enligt 2 kap. 1 § eller 5 kap. 3 § i den nya lydelsen får inneha eller
förvara magasinen utan sådant tillstånd till utgången av juni 2021 eller, om
ansökan om tillstånd har gjorts dessförinnan, till dess ansökan om tillstånd
prövats slutligt.
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Lagrådets yttrande
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-09-09
Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill
Askersjö och Petter Asp
Reglering av ljuddämpare och vissa vapenmagasin
Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om
ändring i vapenlagen (1996:67).
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Peter Lindström
och rättssakkunnige Max Stille.
Förslagen föranleder följande yttrande.
2 kap. 8 §
Förslaget till ändring i första stycket innebär, enligt författningskommentaren, att den som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning
inte behöver ha ett särskilt innehavstillstånd för ljuddämpare eller vapenmagasin till vapnet. Detta kommer dock inte till tydligt uttryck i förslaget,
eftersom friheten från tillståndskravet är kopplad till att ljuddämparen
m.m. är ”avsedd” för samma ändamål som tillståndet.
Kopplingen, enligt gällande rätt, av ett föremål till det ändamål som ett
tillstånd avser fungerar när man – åtminstone i en del fall – redan av
egendomen kan sluta sig till ändamålet. Så är fallet vad gäller ammunition
(jfr prop. 1995/96:52 avsnitt 5.5 där det framgår att syftet med
bestämmelsen i nuvarande utformning varit att koppla kravet på tillstånd
till visst slags ammunition).
När kopplingen i stället avser en ljuddämpare eller ett magasin blir
regleringen mer svårtillämpad eftersom det, enligt vad som upplysts under
föredragningen, inte går att avgöra en ljuddämpares eller ett magasins
ändamål i den mening som avses i bestämmelsen. Den omständighet som
bör vara av betydelse bör i stället vara att egendomen passar till vapnet.
Men även frånsett just denna otydlighet skulle paragrafen vinna i tydlighet
och klarhet om den delades upp i tre stycken. Dessa skulle kunna ges
följande lydelse.
Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan
särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för
samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser.
Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får även utan
särskilt tillstånd inneha ljuddämpare och vapenmagasin som passar till vapnet.
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Tillstånd att i andra fall inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin får
meddelas enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvudmän för
museer som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas
att egendomen inte kommer att missbrukas.
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Justitiedepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 oktober 2021
Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Bolund,
Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Shekarabi,
Ygeman, Linde, Eneroth, Dahlgren, Ernkrans, Lindhagen, Lind,
Hallberg, Nordmark, Micko, Stenevi, Olsson Fridh
Föredragande: statsrådet Johansson

Regeringen beslutar proposition Lättnader i tillståndsplikten för
ljuddämpare
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