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Yttrande över Europaparlamentets och rådets förslag till 

direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEC om kontroll 

av förvärv och innehav av skjutvapen 

 

Polismyndigheten är till största delen positiv till ändringsförslagen. 

  

Utvecklad och enhetlig registrering gör det lättare för medlemsländerna att 

förebygga och bekämpa olaglig handel med skjutvapen. Det är viktigt att kon-

trollen över vapen med stor eldkraft förstärks. Polismyndigheten ser även posi-

tivt på en mer ingående märkning av skjutvapen och att krav på att vapenhand-

lares och vapenmäklares försäljning/förmedling ska omfattas av de nationella 

registren införs. Förbättrad vapeninformation och kontroll innebär ökade möj-

ligheter för polisen att utreda gränsöverskridande brottslighet med skjutvapen. 

Myndigheten ser det som särskilt angeläget att, såsom föreslås, ytterligare ut-

veckla och förbättra informationsutbytet gällande skjutvapen inom EU.  

 

Polismyndigheten avstyrker förslaget att regelmässigt tidsbegränsa tillstånd för 

innehav av skjutvapen i högst fem år. Myndigheten ser istället att förslaget bör 

ändras så att det införs gemensamma krav i medlemsländerna att regelbundet 

följa upp och kontrollera vapeninnehavarnas lämplighet och behov av vapen. 

 

 

Vapenhandlare, vapenmäklare och distanshandel 

 

Försäljning av vapen och vapendelar genom distanshandel är svårt att kontrol-

lera, vilket främjar olaglig vapenhandel. En skärpt och förtydligad reglering 

för vapenförmedling via t.ex. internet är därför viktig för att förebygga och 

motverka olagliga vapenöverlåtelser. En person som idag ämnar köpa illegala 

vapen kan till exempel via internet komma i kontakt med en säljare via olika 

hemsidor. Det finns också marknadsplatser på internet där illegala vapen salu-

förs mer dolt. Dessa försäljningskanaler finns på det som brukar kallas för ”the 

dark web”, krypterade internetsidor som endast går att nå via särskilda webb-

läsare t.ex. The Onion Router (TOR)-läsare.  
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Svensk polis har tillsammans med federala amerikanska myndigheter och 

Tullverket identifierat flera köpare i Sverige som beställt automatvapen och 

enhandsvapen från dolda internetsidor i USA. Vapnen har skickats som post-

försändelser från fingerade avsändare. För att undgå upptäckt har vapnen 

gömts inuti andra varor (se vidare om detta i Polisens och Tullverkets redovis-

ning av åtgärder för att minska införsel av illegala skjutvapen, RKP 060-

7828/12, avsnitt 3.2.4 sid 17). 

 

Förmedling av vapen där mäklaren inte har fysisk befattning med vapnen är 

svår att kontrollera. Polismyndigheten anser därför att sådan förmedling i 

första hand inte ska vara tillåten.    

 

Om sådan förmedling ändå ska godtas bör det vara krav på tillstånd för verk-

samheten och att säljaren är en identifierbar person med registrerade person-

uppgifter som gör det möjligt att spåra säljaren, samt att alla förmedlingsåtgär-

der ska bokföras. 

 

 

Halvautomatiska skjutvapen som liknar vapen med automatisk mekanism för-

bjuds 

 

Polismyndigheten tillstyrker förslaget.  

 

Enligt svensk gällande rätt ska polisen endast bevilja licens för jaktändamål 

för halvautomatiska kulgevär som ursprungligen är konstruerade och tillver-

kade för jakt och som liknar konventionella, manuellt omladdade kulgevär för 

jakt. Sådana tillståndsgivna vapen torde i normalfallet enligt Polismyndighet-

ens uppfattning inte samtidigt kunna likna vapen med helautomatisk mekan-

ism.
1
 Sannolikt kommer det stora flertalet av de svenska halvautomatiska ge-

vär som idag finns för jaktändamål därför inte att beröras. Antalet halvautoma-

tiska gevär som innehas för målskjutning och som kan komma att omfattas av 

regleringen är lågt.  

 

Formuleringen ”liknar vapen med automatisk mekanism” är otydlig. Istället 

bör  vapnets konstruktion, funktion och verkningsgrad bedömas snarare än 

utseende. Polismyndigheten föreslår därför att förslaget formuleras så att det 

tydligt framgår att det är särskilt kraftfulla och farliga halvautomatiska gevär 

med omotiverat hög eldkraft som ska förbjudas. 

 

Svensk lagstiftning är idag alltför generellt utformad, vilket innebär tolknings-

problem och många överklagade beslut om avslag p.g.a. diskussion om vapens 

bristande lämplighet. Polismyndigheten har konsekvent hävdat att de mest 

kraftfulla halvautomatiska gevären inte ska tillåtas för enskilt innehav. En 

omotiverat hög eldkraft i relation till ändamålet med innehavet innebär att 

vapnen inte kan anses vara lämpliga för sitt ändamål enligt 2 kap 5 § andra 

stycket vapenlagen (1996:67). Polismyndigheten har meddelat avslag i ett fler-

                                                 
1
 Regeringsrättens dom i mål 5189-09 samt Kammarrätten i Stockholm mål 9560-14. 
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tal sådana ärenden. Två ärenden är ännu inte avgjorda, se mål 2865-15 och 

5830-14, Kammarrätten i Göteborg.  

 

Halvautomatiska gevär av denna typ är mer attraktiva vid grova brott än tradit-

ionella jakt- eller sportskyttegevär. De kan laddas med stora magasin som 

snabbt kan bytas och genom halvautomatisk omladdningsfunktion kan skytten 

avge många skott i snabb följd. En person som till följd av psykisk ohälsa eller 

drogproblem missbrukar ett sådant vapen kan relativt sett åstadkomma betyd-

ligt allvarligare skador än med ett traditionellt gevär. Ytterligare begränsningar 

i lagstiftningen gällande dessa särskilt kraftfulla och farliga halvautomatiska 

kulgevär med stora och snabbt utbytbara magasin är således nödvändigt. 

 

 

Tidsbegränsning av tillstånd till högst fem år samt obligatorisk hälsounder-

sökning 

 

Polismyndigheten avstyrker förslaget att regelmässigt tidsbegränsa tillstånd för 

innehav av skjutvapen i högst fem år. Myndigheten ser istället att förslaget bör 

ändras så att det införs gemensamma krav i medlemsländerna, att regelbundet 

följa upp och kontrollera vapeninnehavarnas lämplighet, ur såväl medicinskt 

som personligt hänseende, samt att fortlöpande säkerställa att behovet av va-

pen kvarstår. Polismyndigheten anser att intresset av en generell tidsbegräns-

ning av tillstånd att inneha civila jakt- och sportskyttegevär inte kommer att 

uppväga den ökade belastningen för tillståndsverksamheten. 

 

När det gäller personlig lämplighet gör Polismyndigheten redan idag en konti-

nuerlig, näst intill daglig uppföljning av svenska vapeninnehavare. Till detta 

kommer kravet i 6 kap 6 § vapenlagen på att läkare ska anmäla de som av me-

dicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Myndigheten anser vapenla-

gens reglering kontinuerligt fångar upp det väsentliga vid tillståndsgivningen 

och att obligatorisk förnyelse av licenserna vart femte år inte skulle någon po-

sitiv effekt vad gäller olyckor, missbruk och brott med skjutvapen.  

 

Om det ändock beslutas att omprövning av tillstånd ska ske vart femte år anser 

Polismyndigheten att endast enhandsvapen och halvautomatiska kulgevär ska 

omfattas av regleringen. 

 

 

Vapensamlare, larmvapen, signalvapen, akustiska vapen, replikor, deaktive-

rade vapen och ljuddämpare 

 

Polismyndigheten ser det som angeläget att även vapensamlare inkluderas i 

direktivets tillämpningsområde. Vidare är det betydelsefullt att deaktiverade 

skjutvapen omfattas av direktivets bestämmelser samt att även ägarbyte av ett 

deaktiverat skjutvapen registreras. Myndigheten håller med om att deaktive-

rade skjutvapen i kategori A bör vara förbjudna för privat innehav. Polismyn-

digheten anser vidare att även ljuddämpare bör inkluderas i direktivet samt att 

det är väsentligt att samtliga medlemsländer vidtar åtgärder som förhindrar att 

larm-, signal och livräddningsvapen omvandlas till verkliga skjutvapen. Po-

lismyndigheten kan inte se att förslaget i dessa delar kommer att få någon 
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större betydelse för polisens tillämpning av vapenlagstiftningen, men sett i ett 

EU perspektiv bör det ge positiva effekter. 

 

Enhetschef Lars Tonneman har beslutat detta yttrande. I den slutgiltiga 

handläggningen har deltagit verksamhetsansvarig Peter Thorsell och Maria 

Thulin, föredragande. 

 

 

POLISMYNDIGHETEN 

 

 

 

 

Lars Tonneman 

    Maria Thulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


