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Remiss Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års 
ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv 

Sammanfattning 

Statens maritima museer (SMM) instämmer i stort med promemorian Ds 2018:1 

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Det är 

myndighetens åsikt att den ändring av lagstiftningen som föreslås är av godo. SMM 

föreslår däremot ett undantag i tidsbegränsningen av tillstånden för museer som 

mottar statsbidrag och som har vapen som ägs av staten deponerade hos sig. SMM 

föreslår också att museer som mottar statsbidrag tillåts inneha 

avfyrningsmekanismer, magasin och ljuddämpare till vapen för vilka man har 

tillstånd utan att särskilda tillstånd behövs.  

 

SMM:s bedömning 

I Ds föreslås på sidorna 21-23 bland annat att tillstånd att inneha skjutvapen och 

därtill hörande delar i kategori A som kräver tillstånd ska tidsbegränsas till att gälla i 

högst fem år. Innehavet ska dock inte tidsbegränsas om särskilda skäl talar emot det.  

 

SMM bedömer att det för museer som mottar statsbidrag inte bör vara behövligt att 

ompröva tillstånden för egendom som är deponerad från staten. Syftet med 

ändringen i vapendirektivet är att förstärka möjligheterna att kontrollera att 

innehavaren fortfarande behöver vapnet, vilket de löpande kontrollerna inte bedöms 

vara tillräckliga för att kontrollera. När det gäller museer som mottar statsbidrag 

finns det dock inte anledning att ifrågasätta behovet av vapnen i verksamheten då det 

är av permanent karaktär. Omprövning av tillstånden med tidsintervallet fem år 

bedöms inte bidra till syftet med lagförslaget. I det fall museiverksamheten skulle 

upphöra ska den ägarföreträdande museimyndigheten återta den utlånade 

egendomen.  En tidsbegränsning av tillstånden skulle därtill innebära en 

administrativ belastning som framstår som onödig. Det gäller såväl för museerna 

som för polismyndigheten och den ägarföreträdande statliga myndigheten.  

 

SMM bedömer också att museer som mottar statsbidrag ska tillåtas inneha 

avfyrningsmekanismer, magasin och ljuddämpare till vapen för vilka man redan har 

tillstånd utan att separata tillstånd behövs för den nämnda egendomen krävs. 
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Museerna förvarar redan vapnen efter gällande bestämmelser och det finns ingen 

anledning att kräva ytterligare tillstånd för avfyrningsmekanismer, magasin och 

ljuddämpare. Detta i likhet med vad som anges gälla för jägare och målskyttar. 

 

Förslag till ändring 

2 kap. 6 a § i Vapenlag (1996:67) 

SMM föreslår att museer som mottar statsbidrag och har beviljats tillstånd för 

innehav av egendom i kategori A såsom den definieras i 1 kap. 1 § och 3 § f ska 

omfattas av de särskilda skäl att undantas från tidsbegränsning avseende tillstånden 

som nämns i 2 kap. 6 a §. Undantaget bör gälla för sådan egendom som lånats ut eller 

deponerats från staten, under förutsättning att utlånande myndighet årligen eller 

vartannat år förnyar lånet eller depositionen.  

 

2 kap. 8 § i Vapenlag (1996:67) 

SMM föreslår att museer som mottar statsbidrag ska tillåtas att inneha 

avfyrningsmekanismer, magasin och ljuddämpare till sådana vapen som man har 

meddelats tillstånd för utan att särskilt tillstånd krävs för tillbehören.  

 

Förtydligande 

SMM har inga invändningar mot att explosiva militära missiler och startlavetter ska 

omfattas av tillståndsplikt men önskar en närmare definition av vilken egendom som 

avses. Såväl begreppet som missil som startlavett behöver förtydligas. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av överintendent Leif Grundberg efter föredragning 

av intendent Johan Löfgren. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef 

Sophie Nyman och handläggare Cecilia Ryberg deltagit.  

 

 

 

 

 

Leif Grundberg 

Överintendent     
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   Intendent 

     


