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Till: 

Justitiedepartementet 

103 33 Stockholm 

 

2015-12-28 

 

Remiss Ju2015/09714/PO: EU-kommisionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv. 

Beredd därtill får Svenska Svartkruts Skytte Federationen (SSSF) härmed avge följande 

remissvar. 

 

SSSF samtycker med Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska  

Pistolskytteförbundet, Svenska Skidskytteförbundet samt Svenska Dynamiska 

Sportskytteförbundet, för SSSF relevanta delar, i det remissvar daterat 2015-12-22 som 

förbunden ovan samfällt skickat in, se bilaga 1. 

 

Sammanfattning: 

 

 Förbudet mot distansavtal mellan privatpersoner skulle slå väldigt fel, vara mycket 

fördyrande, försvårande för skyttar att kunna utöva sin sportutövning, synnerligen 

oproportionerligt och nyttan kan heller inte påvisas. 

 

 Förslaget om obligatoriska läkarkontroller betraktas som integritetskränkande och någon 

redovisning baserad på vetenskap vilken nytta detta skulle tillföra saknas helt. 

 

 Förslaget om 5-årslicenser för alla vapen ses bara leda till onödig administration, ökade 

kostnader utan att någon nytta med förslaget redovisats. 

 

 Vi finner det olämpligt att vapenhandlare/mäklare skall vara anslutna till det 

”datoriserade vapenregistret”. SSSF anser inte att enskilda personer/företag skall få 

tillgång till uppgifter som skall vara förbehållet myndigheter med hänsyn till enskilda 

personers integritet, rikets säkerhet och egendomsskydd (Artikel 4.4 andra stycket). 

 

Det bästa vore att förslaget återkallades och nödvändiga konsultationer och konsekvensanalyser 

genomförs med berörda parter på ett lugnt och städat sätt. Om det sedan visar sig att det behövs 

ett ändringsförslag så får EU-kommissionen ta fram ett sådant i laga ordning. 

 

Slutligen så anser SSSF att det är mycket olyckligt att remisstiden är så kort (cirka 20 dagar), att 

den kommer i samband med tre storhelger (jul, nyår och trettonhelgen) vilket medfört att 

remissvaret måste forceras fram. 

  

Svenska Svartkruts Skytte Federationen 
Riksorganisationen för Svartkrutsskyttar 
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Förbudet mot distansavtal mellan privatpersoner: 

Då antalet personer som utövar tävlingsskytte med svartkrutsvapen är mycket färre jämfört med 

dem som jagar eller utövar tävlingsskytte med ”moderna” vapen är följaktligen antalet handlare i 

Sverige som handlar med svartkrutsvapen, tillbehör och reservdelar mycket få (mindre än 8 

tycken i hela landet) jämfört med antalet handlare som hanterar jakt- och ”moderna” 

målskjutningsvapen. Kommissionens förslag att privatpersoner inte längre ska få sälja eller köpa 

vapen med hjälp av medel för distanskommunikation (Internet, e-post, telefon, radannonser i 

tidskrifter) skulle få mycket negativa konsekvenser för den skytt som vill köpa in eller avyttra 

vapen i form av höga resekostnader om man bor långt ifrån någon av Sveriges tre storstäder, 

tvingas sälja till kraftigt underpris eller i värsta fall skrota ett i övrigt väl fungerande vapen då de 

flesta vapenaffärer saknar kunskap och/eller intresse för svartkrutsvapen. 

Notera att för alla överlåtelser av skjutvapen eller vitala delar till dessa krävs det en prövning och 

ett tillstånd av Polismyndigheten. Överlåtelser mellan olika länder kräver likväl tillstånd av 

myndigheterna i båda länderna. 

SSSF anser att förslaget är oproportionerligt och skulle leda till onödiga fördyranden för den 

enskilda skytten utan att förslaget skulle göra någon praktisk nytta. 

 

Förslaget om obligatoriska läkarkontroller: 

SSSF anser att förslaget är integritetskränkande, med för ytterligare kostnader för den enskilde 

vapeninnehavaren och tar tid och resurser för sjukvårdssystemet som kan användas till bättre 

saker. SSSF har svårt att se hur en läkarundersökning skulle kunna avslöja en potentiell terrorist 

eller annan niding. Läkare har redan idag en anmälningsplikt för personer som anses olämpliga 

som vapeninnehavare (typiskt psykisk sjukdom eller demens). SSSF har svårt att föreställa sig 

hur en grupp dementa personer skulle få för sig att utföra ett terrorbrott i ett annat land. 

Inga som helst fakta har redovisats för vilken nytta ett sådant förslag skulle ge och om det ens 

kan kallas för gränsöverskridande och faller inom EU:s befogenhetsområde. 

 

Förslaget om 5-årslicenser för alla vapen: 

Tillägget till artikel 7.4 att ”Taken för innehav ska inte överstiga fem år” är otydligt skrivet. Det 

står inte vilka vapenkategorier det gäller och inte heller vilka skäl eller begrundanden som ligger 

bakom detta förslag. I Sverige gäller sedan år 2001 att licenserna för enhands flerskottsvapen är 

tidsbegränsade till fem år och som det ser ut idag så har många polismyndigheter svårt att följa 

förvaltningslagens krav på en handläggningstid under 30 dagar. Skulle förslaget gälla samtliga 

vapen kan man förvänta sig en total ”infarkt” hos Polisens tillståndsmyndigheter. I referens (a) 

och (b) kan man utläsa att det inte är de legala vapenägarnas skjutvapen som figurerar i 

kriminella sammanhang utan det handlar om insmugglade militära vapen från forna östblocket 

eller Nordafrika. SSSF anser att förslaget är onödigt och skall strykas och att resurserna bör 

koncentreras mot de illegala vapnen och de kriminella. 
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Vapenhandlare/mäklare skall vara anslutna till det ”datoriserade vapenregistret”: 

I Artikel 4.4 andra stycket (svenska översättningen) föreslås att ”Varje medlemsstat ska se till att 

vapenhandlare och vapenmäklare som är etablerade på dess territorium har register som är 

anslutna till det datoriserade skjutvapensregistret”. Den engelska versionen av förslaget är inte 

mycket klarare på vad som syftas, men skrivningarna verkar antyda att vapenhandlare/mäklare 

skall vara uppkopplade mot centrala vapenregistret. Om SSSF tolkning av texten är rätt eller fel, 

så får inte en enskild person eller firma ha tillgång till register som handhas av Polismyndigheten 

med hänsyn till personlig integritet, rikets säkerhet (personal anställd av Polis, militär etc.) och 

egendomsskydd. Vissa skjutvapen kan ha mycket stora ekonomiska värden och att exponera 

dessa för potentiellt kriminella personer vore djupt olyckligt. Denna del bör i vilket fall få en 

tydligare skrivning och en konsekvensbeskrivning bör upprättas. 

 

 

 

 

 

Mikael Lauth 

Ordförande Svenska Svartkruts Skytte Federationen (SSSF) 
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