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Till Justitiedepartementet

Därtill inbjudna, lämnar Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) härmed sina synpunkter på
promemorian Ju2019/02475/L4 Reglering av vapenmagasin.











SPSF tillstyrker att magasin som inte rymmer fler än 20 (för långa vapen fler än
10) patroner eller inte är avsedda för centralantända patroner inte heller omfattas
av reglering i VL.

SPSF avstyrker att magasin till manuellt repeterande vapen omfattas av regleringen.
SPSF avstyrker att man för magasin för korta vapen skriver ”är möjligt att montera… på ett skjutvapen vars piplängd överstiger…”

SPSF anser fortsatt att en reglering av magasin, oavsett kapacitet, inte bidrar till en
ökad säkerhet i samhället och om möjligt ska undvikas.
SPSF anser att den som har tillstånd att inneha ett vapen även bör medges inneha
magasin till vapnet, oavsett innehavets ändamål.

SPSF uppmanar regeringen att verka för att EU-direktivet ändras så att olägenheterna med regleringen undanröjs.

SPSF yttrade sig i SPSF Dnr 900:014/18 över Ds 2018:1. I Ds 2018:1 föreslog utredaren att
alla magasin skulle omfattas av reglering. Det nu föreliggande förslaget skiljer sig på så vis
att regleringen ska omfatta ”löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande skjutvapen med centralantändning, om magasinen antingen kan innehålla fler än 20 patroner,
eller fler än 10 patroner och magasinet är möjligt att montera på ett skjutvapen där pipans
längd överstiger 30 cm och den totala längden överstiger 60 cm”.
SPSF finner det glädjande att vår synpunkt att reglering av magasin som inte kan innehålla
fler än 20/10 patroner går längre än direktivet kräver, har beaktats.

Tyvärr innehåller texten en öppning för att bli ett slag i luften när det gäller ”korta vapen”.
I det närmaste alla vapen kan förses med en längre pipa och/eller förses med en längre kolv,
vilket innebär att magasinet kan sättas i ett långt vapen enligt lagförslaget, och därför blir
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reglerat om det kan innehålla fler än 10 patroner. Sådana vapen (karbiner i pistolkalibrar)
fabrikstillverkas redan för flera av de allra vanligaste pistolsystemen/magasinen i förbundets verksamhet. I så fall har ur SPSF synvinkel ingenting vunnits med denna komplettering. Då gäller alla de invändningar som förbundet framförde i sitt yttrande över Ds 2018:1.

Magasin som kan innehålla fler än 20 patroner får användas inom SPSF och gör i viss utsträckning så. Förbundet konstaterar att andra auktoriserade skytteförbunds verksamhet
riskerar att drabbas ännu mer och ställer sig solidariskt också bakom deras invändningar.
I SPSF verksamhet används inte manuellt repeterande vapen med sådana löstagbara magasin som omfattas av förslaget. Emellertid anser förbundet att förslaget om att innefatta sådana vapen är att gå längre än direktivet kräver och belastar såväl sökanden som Polismyndighetens knappa resurser utan att göra samhället tryggare.

I övrigt kvarstår huvuddelen av SPSF synpunkter i remissvaret på Ds 2018:1, inklusive den
att en reglering av vapenmagasin inte innebär någon som helst samhällsnytta. Detta inkluderar bland annat att tillstånd för samlings- eller minnesändamål i förslaget inte innebär
rätt att inneha det i sammanhanget alltid aktuella magasinet. Varje onödig reglering är en
onödigt betungande arbets- och kostnadsmässig belastning på statsförvaltningen och den
enskilde.
Förbundet ser fram emot skyndsamma förslag från Regeringen i enlighet med de tillkännagivanden som gjordes i Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU29.

Yttrandet omfattar inte övriga delar av lagrådsremissen, vilken SPSF uppfattar ligger utanför frågeställningen i denna remiss, men vill understryka lagrådets kritik när det gäller 2
kap. 6 a §. Lag ska kunna förstås av envar medborgare.
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare
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