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Justitiedepartementet 

Huddinge kommuns remissyttrande rörande promemorian 
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s 
vapendirektiv (Ds 2018:1) 

Den del i promemorian som berör kommunal verksamhet är en föreslagen ändring 

i Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, där det föreslås skrivas in att 

kommunen ska föra register över verksamheter som beviljats tillstånd till 

hantering av ammunition enligt 5 § LBE. Avseende detta vill Huddinge kommun 

framföra följande: 

1. All tillståndshantering som avser ammunition borde flyttas över till 

Polismyndigheten. Kommunen, genom Södertörns brandförsvarsförbund, 

handlägger i dag tillstånd till hantering av explosiv vara, enligt LBE, vilket 

bl.a. omfattar ammunition som inte hör till ett specifikt licensgivet vapen. När 

Polismyndigheten beviljar vapenlicenser omfattar de även förvaring av 

ammunition som hör till aktuellt vapen och inget tillstånd enligt LBE behövs.  

Huvudsyftet med ändringen av texten i LBE, som vi uppfattar det, är 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 ammunition respektive skjutvapen och ammunition, vilket i 

första hand är polisiära uppgifter. Polismyndigheten är därmed den 

myndighet som har störst användning för och intresse av ett sådant register. 

2. Huddinge kommun, genom Södertörns brandförsvarsförbund, för redan i dag 

register över tillståndshavare för ammunition. Kommunen använder ett 

kombinerat digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem i det dagliga 

administrativa arbetet. Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att ärenden och 

dokument kopplas till en registrerad verksamhet som i de flesta fall är en juridisk 

person. Alla upprättade myndighetsbeslut, t ex tillstånd till hantering av explosiv 

vara och andra handlingar sparas länkade till den verksamhets som berörs. 

Förmodligen använder de flesta kommuner i Sverige liknande system, vilket 

medför att detta krav i ändringsdirektivet inte får någon praktisk betydelse.  
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Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 11 april 2018 

(protokollsutdrag bifogas). 

 

 

Daniel Dronjak  

Kommunstyrelsens ordförande 
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Handläggare  

Björn Rosborg 
Bjorn.Rosborg@huddinge.se 

Kommunstyrelsen  

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s 
vapendirektiv (Ds 2018:1) – svar på promemoria från 
Justitiedepartementet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 

5 mars 2018, bilaga 1, överlämnas till Justitiedepartementet som Huddinge 

kommuns yttrande över promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv 

till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). 

Sammanfattning 
Huddinge kommun har fått promemorian Genomförande av 2017 års 

ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv på remiss från justitiedepartementet. 

Då Södertörns brandförsvarsförbund är det organ som handlägger frågor av detta 

slag för kommunerna på Södertörn har det fått ärendet på remiss från kommunen.  

Södertörns brandförsvarsförbund konstaterar att den del i promemorian som berör 

kommunal verksamhet är liten och utgörs av en föreslagen ändring i Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, LBE, där man föreslår att kommunen ska föra 

register över verksamheter som beviljats tillstånd till hantering av ammunition.  

Kommunen, genom Södertörns brandförsvarsförbund, handlägger i dag tillstånd 

till hantering av explosiv vara, enligt LBE, vilket bl.a. omfattar ammunition som 

inte hör till ett specifikt licensgivet vapen.  

Södertörns brandförsvarsförbund anser att all tillståndshantering som avser 

ammunition borde hanteras av Polismyndigheten. Dessutom påpekas att det redan 

idag finns ett register över tillståndshavare för ammunition. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer till fullo i de synpunkter som 

Södertörns brandförsvarsförbund framför i sitt remissvar. All tillståndshantering 

som avser ammunition borde flyttas över till polismyndigheten då huvudsyftet 

med ändringen av texten i lagstiftningen är att ge information om sådana uppgifter 

som behövs för att förebygga och upptäcka brottslig verksamhet, eller för att 

utreda och beivra brott med anknytning till skjutvapen och ammunition.  
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Huddinge kommun har fått promemorian Genomförande av 2017 års 

ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) på remiss från 

justitiedepartementet. 

I promemorian behandlas genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och 

rådets direktiv av den 17 maj 2017 om ändring av rådets direktiv om kontroll av 

förvärv och innehav av vapen (ändringsdirektivet). 

Rent allmänt kan konstateras att 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. 

Förslaget till genomförande av ändringsdirektiv i korthet 

▪ 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 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

3 (5) 

 Datum Diarienummer 
 2018-03-05 KS-2018/359.109 
   

 

tillhandahållandetillstånd enligt krigsmateriellagen. De allmänna 

förutsättningarna som gäller för tillstånd att driva vapenhandel ska på 

motsvarande sätt gälla den som vill bedriva vapenmäklarverksamhet, liksom 

de flesta av vapenlagens och vapenförordningens övriga bestämmelser 

avseende vapenhandel. Polismyndigheten ska föra register över de fysiska 

eller juridiska personer som beviljats tillstånd att bedriva 

vapenmäklarverksamhet. 

▪ Skjutvapen, ammunition och vapendelar som kräver tillstånd för innehav ska 

få förmedlas yrkesmässigt endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha 

egendomen. Yrkesmässig förmedling av sådan egendom till någon som inte 

har rätt att inneha den ska kriminaliseras. 

▪ En vapenmäklare ska föra förteckningar över de transaktioner och 

överföringar avseende skjutvapen som denne förmedlat, förhandlat fram eller 

arrangerat. 

▪ Vapenhandlare och vapenmäklare ska till Polismyndigheten anmäla 

genomförda transaktioner och överföringar avseende skjutvapen. 

Rapporteringen ska kunna ske elektroniskt, varvid Polismyndigheten ska föra 

in uppgifterna i sina register. 

▪ Reparationsförteckningar som förs enligt 8 kap. 2 § vapenförordningen ska, 

tillsammans med bilagor, överlämnas till Polismyndigheten om verksamheten 

upphör. 

▪ Den minsta tid som uppgifter om sådana skjutvapen och vapendelar som 

avses i 2 a kap. vapenlagen ska bevaras i vapenregister enligt 1 a kap. 10 § 

vapenlagen förlängs. 

▪ Tillståndsmyndigheterna (kommunerna respektive Inspektionen för 

strategiska produkter och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska 

föra register över verksamheter som beviljats tillstånd till hantering av 

ammunition enligt 5 § lagen om brandfarliga och explosiva varor samt 

verksamheter som beviljas tillstånd till tillverkning av krigsmateriel enligt 3 § 

krigsmateriellagen. 

▪ Kravet på märkning vid införsel av vapen eller vapendelar till Sverige från en 

stat utanför Europeiska unionen utvidgas. Detsamma gäller kravet på 

märkning av vapen och vapendelar som förs över från staten till permanent 

civilt bruk. 

▪ Bilagan till vapenförordningen ändras så att den överensstämmer med bilaga 

1 till vapendirektivet i dess ändrade lydelse. 

Förslaget sägs enbart innebära begränsade kostnadsökningar för 

Polismyndigheten, övriga berörda myndigheter och kommunerna. 

Kostnadsökningarna bedöms rymmas inom befintliga anslag.  

Då Södertörns brandförsvarsförbund är det organ som handlägger frågor av detta 

slag för kommunerna på Södertörn har det fått ärendet på remiss. 
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Remissvar från Södertörns brandförsvarsförbund 
Södertörns brandförsvarsförbunds synpunkter återges i sin helhet nedan: 

”Den del i promemorian som berör kommunal verksamhet är en föreslagen 

ändring i Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, där man vill skriva in 

att kommunen ska föra register över verksamheter som beviljats tillstånd till 

hantering av ammunition enligt 5 § LBE. Avseende detta vill vi framföra följande: 

1. All tillståndshantering som avser ammunition borde flyttas över till 

Polismyndigheten. Kommunen (Södertörns brandförsvarsförbund) 

handlägger i dag tillstånd till hantering av explosiv vara, enligt LBE, vilket 

bl.a. omfattar ammunition som inte hör till ett specifikt licensgivet vapen. När 

Polismyndigheten beviljar vapenlicenser omfattar de även förvaring av 

ammunition som hör till aktuellt vapen och inget tillstånd enligt LBE behövs. 

Huvudsyftet med ändringen av texten i LBE, som vi uppfattar det, är 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 ammunition respektive skjutvapen och ammunition, vilket i 

första hand är polisiära uppgifter. Polismyndigheten är därmed den 

myndighet som har störst användning för och intresse av ett sådant register. 

2. Södertörns brandförsvarsförbund för redan i dag register över tillståndshavare för 

ammunition. Vi använder ett kombinerat digitalt ärende- och 

dokumenthanteringssystem i det dagliga administrativa arbetet. Systemet är 

uppbyggt på ett sådant sätt att ärenden och dokument kopplas till en registrerad 

verksamhet som i de flesta fall är en juridisk person. Alla upprättade 

myndighetsbeslut, t ex tillstånd till hantering av explosiv vara och andra 

handlingar sparas länkade till den verksamhets som berörs. Förmodligen 

använder de flesta kommuner i Sverige liknande system, vilket medför att detta 

krav i ändringsdirektivet inte får någon praktisk betydelse.”  

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer till fullo i de synpunkter som 

Södertörns brandförsvarsförbund framför i sitt remissvar rörande promemorian 

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1).  

All tillståndshantering som avser ammunition borde flyttas över till 

polismyndigheten då huvudsyftet med ändringen av texten i lagstiftningen är att 

ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga och upptäcka 

brottslig verksamhet, eller för att utreda och beivra brott med anknytning till 

skjutvapen och ammunition.   

 

 

 

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

5 (5) 

 Datum Diarienummer 
 2018-03-05 KS-2018/359.109 
   

 

 

 

 

 

Magdalena Bosson 

Kommundirektör 

 

Toralf Nilsson 

Administrativ direktör 

 

 

 Björn Rosborg 

Utredare  

 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Förslag till remissyttrande  

Bilaga 2. Södertörns brandförsvarsförbunds remissvar  

 

Beslutet delges 
Justitiedepartementet  

Remissinstansen 



 

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG 
   

   

 

 

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Kommunstyrelsen 11 april 2018 § 25   

    

Diarienummer KS-2018/359.109    

 

 

 

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s 
vapendirektiv (Ds 2018:1) – svar på promemoria från 
Justitiedepartementet  

 
Kommunstyrelsens beslut 

Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 

mars 2018, bilaga 1, överlämnas till justitiedepartementet som Huddinge kommuns 

yttrande över promemorian ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s 

vapendirektiv (Ds 2018:1)”. 

 

Sammanfattning 

Huddinge kommun har fått promemorian ”Genomförande av 2017 års 

ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv” på remiss från justitiedepartementet. 

 

Då Södertörns brandförsvarsförbund är det organ som handlägger frågor av detta slag 

för kommunerna på Södertörn har det fått ärendet på remiss från kommunen. 

 

Södertörns brandförsvarsförbund konstaterar att den del i promemorian som berör 

kommunal verksamhet är liten och utgörs av en föreslagen ändring i Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, LBE, där man föreslår att kommunen ska föra 

register över verksamheter som beviljats tillstånd till hantering av ammunition. 

Kommunen, genom Södertörns brandförsvarsförbund, handlägger i dag tillstånd till 

hantering av explosiv vara, enligt LBE, vilket bl.a. omfattar ammunition som inte hör 

till ett specifikt licensgivet vapen. 

 

Södertörns brandförsvarsförbund anser att all tillståndshantering som avser 

ammunition borde flyttas över till Polismyndigheten. Dessutom påpekas att det redan 

idag finns ett register över tillståndshavare för ammunition då förbundet i det dagliga 

administrativa arbetet använder ett kombinerat digitalt ärende- och 

dokumenthanteringssystem. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att Södertörns brandförsvarsförbunds remissvar 

är bra och att de synpunkter på promemorian som redovisas i deras skrivelse ska, med 

smärre redaktionella ändringar, utgöra Huddinge kommuns remissyttrande till 

justitiedepartementet. 

 
Beslutet delges 

Justitiedepartementet 

Remissinstansen 
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