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Remiss Ju2015/09714/PO: EU-kommissionens förslag till ändringar i 

EU:s vapendirektiv  

Remissvar på ovan nämnda remiss avseende EU:s vapendirektiv från Rosersbergs 

Skytteförening. 

 

Rosersbergs skytteförening 

Rosersbergs Skytteförening bildades 1966 och organiserar idag över 1 000 

medlemmar, vilket gör föreningen till en av de största föreningarna i norra 

Stockholmsregionen. Inom föreningens ram finns fyra sektioner som bedriver skytte 

inom i stort sett alla idag populära skytteformer. På föreningens skytteanläggning i 

Rosersberg i Sigtuna kommun samsas jägare och sportskyttar. Här finns olika 

skjutbanor för sportskytte med såväl hagelvapen som kulvapen. 

Föreningen är genom sina sektioner ansluten till flera skytteorganisationer, till 

exempel Svenska skyttesportförbundet, Svenska pistolskytteförbundet och Svenska 

Dynamiska Sportskytteförbundet. 

Skytte är stort i Sverige och skjutfältet används mycket aktivt av föreningens 

medlemmar. Dessutom utbildas varje ett stort antal personer i skytte, till exempel för 

jägarexamen eller nybörjarkurser i pistol- eller gevärsskytte. Det finns också en aktiv 

ungdomsverksamhet. 

Rosersbergs skytteföreningen har också en viktig funktion för flera myndigheter som 

har behov av föreningens skytteanläggning. Här kan till exempel nämnas att Polisen 

använder anläggningen för övningar. 
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Föreningens övergripande syn på EU-kommissionen förslag 

Föreningen menar att EU-kommissionens förslag bör avslås i sin helhet. Förslaget 

uppvisar anmärkningsvärt stora brister avseende probleminventering och det saknas 

koppling mellan önskat resultat i förhållande till de förändringar som föreslås och de 

konsekvenser dessa medför. Till detta kommer att en konsekvensanalys av föreslagna 

förändringar saknas. Tvärt om går förslaget mot tidigare utredningar inom området 

och bryter, såsom det är utformat, mot såväl svensk grundlag som 

Europakonventionen. 

EU-kommissionens förslag uppges syfta till att bekämpa terrorism och illegal 

vapenhandel. I lagförslaget saknas emellertid sådana insatser som kan leda till detta. 

Förslaget berör huvudsakligen legala vapen samt tillståndsgivande myndigheter. Det 

finns inget som kopplar samman legalt vapenägande med terrorism och legala vapen 

används i mycket liten utsträckning i annan brottslighet. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen saknar därför förslaget i sin helhet relevans.  

Kommissionen försöker nu hasta igenom ett undermåligt underbyggt förslag utan 

adekvat konsekvensbeskrivning vilket skapar ett demokratiskt underskott. 

 

Föreningens syn på specifika delar i förslaget 

 Det föreslagna förbudet mot vissa halvautomatiska vapen är uppbyggt på 

oklara förutsättningar. Till förslaget är även kopplat att vissa typer av vapen 

ska kunna konfiskeras. Formuleringarna är otydliga och lämnar ett alldeles för 

stort tolkningsutrymme. En lagstiftning som ger utrymme till en extensiv 

tolkning bör i förevarande fall undvikas eftersom det är fråga om ingripande 

åtgärder mot enskilda. 

Det finns heller inget som pekar på att dessa vapen är förknippade med en 

särskild problematik. Detta har tidigare utretts, till exempel i samband med 

den svenska vapenlagsutredningen för cirka 2 år sedan. Det har visats att de 

moderna civila halvautomatiska vapnen byggs på ett sådant sätt att dessa skall 

vara svåra att konvertera till helautomatisk funktion. Det krävs tillgång till 
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delar som inte finns att tillgå på den civila marknaden samt teknisk kunskap 

och erfarenhet att genomföra detta. 

I enlighet med detta har också ägande av denna typ av vapen tillåtits av 

lagstiftaren. För den som har uppsåt till kriminella handlingar torde det vara 

betydligt mycket enklare att tillskansa sig ett illegalt vapen som redan från 

början är helautomatiskt. Här skulle en klarare tillämpning av redan antagen 

lagstiftning kring deaktivering av vapen kunna göra mycket större nytta. Beslut 

om detta fattades av EU redan 1991 och därefter även 2008. 

Försvarsmakten har också uttryck ett önskemål att civila skytteorganisationer 

även i framtiden ska få inneha såväl halv- som helautomatiska vapen då 

samarbetet mellan civilt och det militärt skytte ger ökade möjligheter till 

utveckling och bidrar till en ökad försvarsförmåga.  

Sett till att förslaget avser rikta sig mot att bekämpa terrorism och organiserad 

kriminalitet saknas därför alla kopplingar till legalt vapenägande av en viss typ 

av vapen. Kommissionens förslag är därför inte proportionerligt eller 

rättssäkert. Det strider även mot svensk grundlag och Europakonventionen om 

de mänskliga rättigheterna eftersom förslaget är i strid mot nationell 

lagstiftning avseende retroaktiv lagstiftning och går emot äganderätten. 

Förslaget torde heller inte ligga inom EU:s kompetensområde i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen. 

EU-kommissionen föreslår även ett förbud mot innehav av vapen klass A (7), 

helautomatiska vapen. Föreningen anser att dessa bör få finnas kvar för 

tävlings- och träningsverksamhet. Detta då det finns en liten sammansatt 

grupp inom svenska Skyttesportförbundet som under väl etablerade former 

tävlar och tränar med dessa. 

 Det förslagna förbudet mot distansavtal för privatpersoner saknar 

proportionalitet och faller heller inte under EU:s kompetens enligt 

subsidiaritetsprincipen. Särskilt i ett relativt sett glest befolkat land som 

Sverige, där avstånden är stora, är det orimligt att säljare och köpare av en 

vara inte ska få kontakta varandra på distans. 
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Även om köpare och säljare kontaktar varandra över telefon eller e-post är det 

till syvende och sist Polisen som meddelar tillstånd innan en överlåtelse kan 

ske. Licenskrav via tillståndsgivande myndighet gäller vid såväl inom landet 

som vid internationell handel. Det finns således ingen säkerhetsmässig fördel 

såvitt avser svensk del i EU-kommissionens förslag. 

 Förbud för vapeninnehav av personer under 18 år är även oproportionerligt 

då detta endast innebär konsekvenser för gymnasieutbildningar inom jakt- och 

skytte (till exempel skidskyttegymnasiet i Östersund, jaktgymnasiet i Älvdalen 

eller skyttegymnasiet i Sävsjö). Det finns många duktiga ungdomar inom 

skyttet och all relevant koppling mellan kommissionens förslag och vad man 

önskar uppnå saknas vilket gör att förslaget inte uppfyller kravet på 

proportionalitet. Förslaget ligger heller inte inom EU:s kompetens enligt 

subsidiaritetsprincipen. 

 Avseende obligatoriska läkarkontroller och 5-årslicenser kommer detta att 

väsentligen medföra utökat antal ärenden att handlägga och skulle förvärra en 

redan i dagsläget svår situation avseende tillståndsprövningen i landet. Polisen 

har redan idag i flera regioner i Sverige mycket svårt att lösa sitt uppdrag 

avseende licenshanteringen på rimlig tid. 

Obligatoriska läkarkontroller skulle leda till onödig administration med höga 

kostnader för samhället och olägenheter för enskilda. Med befintlig svensk 

lagstiftning finns redan bestämmelser för anmälningsplikt till 

tillståndsgivande myndighet från sjukvården avseende psykisk ohälsa om 

behandlande läkare bedömer att en vapeninnehavare och patient utgör en fara. 

Såväl vårdgivare som tillståndsmyndighet skulle således belastas på ett 

orimligt sätt vilket sammantaget skulle leda till ännu längre 

handläggningstider utan att detta bidrar till ökad säkerhet i samhället. 

Förslagen i dessa delar från EU-kommissionen strider därför mot 

proportionalitetsprincipen och torde heller inte ligga inom EU:s kompetens 

enligt subsidiaritetsprincipen. 
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 Ljuddämpare är i sig inte en vapendel då denna inte är en s.k. ”vital vapendel”, 

det vill säga att den inte behövs för att kunna avfyra ett vapen. Något sådant 

krav finns inte heller enligt FN-protokollet, vilket felaktigt påstås i 

kommissionens förslag. 

 EU–kommissionen föreslår deaktivering av samlarvapen, såväl i privata 

samlingar som i museisamlingar. Att kräva att vapen för stora värden, såväl 

ekonomiskt som kulturhistoriskt, oåterkalleligt förstörs är därför inte rimligt i 

förhållande till det önskade syftet. Föreningen noterar även att vapensamling 

hos privatpersoner kräver innehavstillstånd för vapnen på samma sätt som 

jägare och sportskyttar gör. Tillstånden för samlarvapen är till stor del även 

förenade med mycket omfattande förvaringsregler i syfte att undvika obehörig 

åtkomst av vapnen. Även detta förslag är därför i strid med 

proportionalitetsprincipen. 

 

Konsekvensanalys krävs då andra åtgärder är mer lämpliga 

Det är av yttersta vikt att ett så pass genomgripande förslag för enskilda föregås av en 

genomgripande konsekvensanalys och konsultation. Då detta förslag varit föremål för 

behandling inom EU-kommissionen sedan länge finns ingen anledning till att det ska 

hastas igenom på ett sådant sätt som nu föreslås. Att det inte skulle funnits möjlighet 

att göra en konsekvensanalys i enlighet med EU:s regelverk med anledning av att 

frågan skulle vara av akut karaktär är inte trovärdigt. Det finns andra mer adekvata 

åtgärder, som kan och bör vidtas, för att uppnå det önskade syftet. 

EU borde istället satsa sina resurser och lagstiftning på att minska åtkomsten och 

användandet av illegala vapen som vad som framkommit till övervägande del består 

av militära vapen. Det av EU framställda förslaget innebär istället att de enskilda 

medlemmarna i Rosersbergs Skytteförening avsevärt kommer att hindras i sitt 

utövande av sitt stora fritidsintresse. 
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För huvudstyrelsen i Rosersbergs Skytteförening 

 

 

Anders Uhnér 

Ordförande 

 


