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Reglering av vapenmagasin –
nytt verktyg mot gängvåldet
Under senare år har skjutvapenvåldet i kriminella miljöer utvecklats på ett mycket oroväckande sätt. Att stoppa gängvåldet står
högst upp på regeringens agenda. Regeringen har tagit fram
ett 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten och föreslår nu
att Polismyndigheten ges ytterligare verktyg för att stoppa det
dödliga skjutvapenvåldet. Förslaget innebär att tillstånd kommer
att krävas för innehav av ett löstagbart vapenmagasin, oavsett
kapacitet eller storlek, om inte magasinet är avsett för samma
ändamål som ett vapentillstånd. Innehav av löstagbara vapenmagasin kommer att regleras på samma sätt som innehav av
ammunition. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Vad innebär förslaget?
I dag saknas en reglering av vapenmagasin i Sverige. Detta
innebär att om ett vapenmagasin påträffas i en kriminell miljö
kan det hända att magasinet inte
kan beslagtas. Det kan medföra
att polisen i dag rent utav måste
lämna tillbaka vapenmagasin till
personer i den kriminella miljön
om ett beslag hävs. Polismyndigheten anser därför att en
reglering av alla vapenmagasin på ett tydligt sätt skulle
förbättra polisens möjligheter
att stoppa illegalt användande
av skjutvapen i Sverige. Förslaget innebär att löstagbara magasin regleras på samma sätt som
tillstånd att inneha ammunition. Detta innebär i huvudsak
att det införs krav på tillstånd
för att få inneha löstagbara magasin. Den som har tillstånd att
inneha ett visst skjutvapen för
skjutning får dock fritt inneha

ett eller flera löstagbara magasin till skjutvapnet så länge magasinen är avsedda för samma
ändamål som vapentillståndet.
Förslaget får till följd att endast
en begränsad del av de magasin
som innehas kommer att kräva
särskilda tillstånd. Förslaget
berör i praktiken endast museer, enskilda samlare samt enskilda med vapentillstånd som vill
inneha ett magasin för ett annat
ändamål än vad vapentillståndet
omfattar.
Vad innebär förslaget för
brottsbekämpningen?
Förslaget kommer att få positiva konsekvenser för arbetet med
att motverka och begränsa illegalt innehav och användande av
skjutvapen. De vapenmagasin
som påträffas i kriminella miljöer kommer regelmässigt att
kunna beslagtas. Detta innebär
att Polismyndighetens möjlig-

heter att stoppa illegalt användande av skjutvapen i Sverige
kommer att öka. Polismyndigheten kommer även att kunna
få kontroll över vilka personer
som innehar löstagbara magasin
vilket kan underlätta både den
brottsutredande och brottsbekämpande verksamheten.
Det kommer vidare att straffbeläggas att inneha, överlåta eller
förvara löstagbara magasin i
strid mot vapenlagen. Den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot reglerna kommer
redan nästa år att kunna dömas
till böter eller fängelse i högst sex
månader.
Vad innebär förslaget för
allmänheten?
Det är angeläget för regeringen
att inte i onödan försvåra för
landets legala vapeninnehavare.
Som nämnts ovan behöver de

1

som innehar vapen för skjutning
inte ansöka om tillstånd för att
få inneha löstagbara magasin till
vapnet så länge magasinen används för samma ändamål som
vapentillståndet omfattar.
Jägare och sportskyttar som
har tillstånd att inneha vapen
för skjutning kommer alltså
inte att behöva söka tillstånd
för magasin som innehas till
vapnet så länge magasinet är
avsett för samma ändamål som
vapentillståndet. Detta innebär att en person som innehar
vapenlicens för till exempel jakt
på samma sätt som i dag gäller
för ammunition, fritt får inneha de magasin som ska användas till jakten. Detsamma gäller
sportskyttar som har vapenlicens
för målskytte och behöver magasin för att utöva målskyttet. Museer, enskilda samlare samt enskilda med vapentillstånd som
vill inneha ett magasin för ett
annat ändamål än vad vapentillståndet omfattar behöver dock
ansöka om tillstånd. Tillstånden
till vapenmagasinen kommer
inte behöva förnyas.
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De som innehar ett vapenmagasin som det krävs särskilt tillstånd för behöver ansöka om
tillstånd inom fyra månader
från det att lagen träder i kraft.
Under tiden som ansökan behandlas av polisen har man rätt
att använda magasinen. Vid
inköp av nya magasin efter att
lagen införts krävs det tillstånd
från Polismyndigheten för att få
inneha magasinen.
Vad kostar förslaget staten?
Polismyndigheten får i viss mån
utökade arbetsuppgifter vid tillståndsgivning av vapenmagasin.
Besluten om tillstånd kommer
att kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Eftersom
besluten kommer att kunna
överklagas innebär förslagen
även att domstolarna får utökade
arbetsuppgifter. Med hänsyn till
att varken redan tillståndsgivna
vapen eller framtida sådana berörs av förslaget kommer endast
ett begränsat antal magasin att
kräva tillstånd. Kriminaliseringen av otillåtna innehav kan
antas medföra en viss ökning av

antalet anmälda brott och antalet fall av förverkande. Förslagen bedöms dock endast leda till
marginellt ökad arbetsbelastning
och kostnader för myndigheterna. Kostnadsökningarna bedöms
kunna hanteras inom respektive
myndighets befintliga kostnadsram.
Vad kostar förslaget
enskilda?
Tillstånd för innehav av löstagbara magasin kommer att hanteras på samma sätt som i dag
gäller för ammunitionstillstånd.
Detta innebär att den som ansöker om tillstånd att inneha vapenmagasin kommer att behöva
betala en ansökningsavgift. Det
är dock endast den som behöver söka ett separat tillstånd för
innehav av magasin som behöver
ansöka om tillstånd och betala
en avgift. Som nämnts ovan behöver de som innehar vapen för
skjutning inte ansöka om tillstånd för att få inneha löstagbara
magasin till vapnet så länge magasinen används för samma ändamål som vapnet.

Bilden visar en halvautomatisk pistol av
modellen Glock m19 kaliber 9mm.
Det är ett vanligt förekommande vapen i
kriminella kretsar och kan ha ett magasin
på mellan 13 och 30 patroner.
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