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Promemorian Tillståndsprövning av vapendelar 
m.m. (Ds 2018:30) 

I promemorian lämnas förslag på författningsändringar i bland annat 

vapenlagen (1996:67) och vapenförordningen (1996:70) och dessa berör till 

viss del Tullverkets verksamhet. Tullverket har inga invändningar mot de 

författningsförslag som lämnas i promemorian, men vill lämna följande 

synpunkter. 

 

Tullverket ser positivt på att det inte föreslås någon förändring avseende 

tillståndsplikten för slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor och trummor som 

omfattas av 1 kap. 3 § f vapenlagen. Konsekvensen av att en sådan vital vapendel 

inte längre skulle jämställas med skjutvapen och därmed inte omfattas av 1 kap. 

3 § f vapenlagen skulle bli följande:  

 

Vapendelen skulle undantas från tillståndsplikten i vapenlagen vilket skulle 

innebära att det inte krävs införseltillstånd för att föra in den till landet. Att 

vapendelen inte längre skulle jämställas med skjutvapen innebär att den inte 

heller skulle omfattas av 3 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid 

Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och blir därmed inte 

anmälningspliktig enligt 4 § samma lag vid införsel från ett annat EU-land. 

Anmälningsplikt vid införsel från tredjeland enligt artikel 139 i tullkodex1 skulle 

inte heller bli aktuell. I dessa fall skulle det inte heller bli fråga om ett 

smugglingsbrott enligt 3 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling eftersom 

denna lag inte blir tillämplig. 

 

Tullverket ser i princip inga problem med ändringen som föreslås i 2 kap. 13 § 

a) vapenlagen att undantag för införseltillstånd inte bara ska gälla för enskilda 

personer och auktoriserade bevakningsföretag som har ett svenskt 

innehavstillstånd utan även utbildningsföretag som har innehavstillstånd i 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av 

den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. 
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Sverige. Vid en införselkontroll måste dock den som för in skjutvapnet kunna 

styrka att han eller hon omfattas av innehavstillståndet som kan innehas av den 

enskilde personen eller det auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretaget. 

 

Vidare föreslås att i 2 kap. 4 § vapenförordningen utöka tillståndet till innehav 

med två extra pipor eller slutstycken till varje skjutvapen samt två pipor eller 

slutstycken till varje stomme eller låda som den sökande innehar. Detta förslag 

ser Tullverket heller inga problem med om uppgifterna framgår av innehavs-

tillståndet. 

 

Tullverket behöver för att kunna verifiera sådana uppgifter således ha tillgång 

till vapenregistret. Sedan 1 augusti 2015 ska Tullverket medges direktåtkomst 

till vapenregistret genom 1 a kap. 14 § vapenlagen (SFS 2015:448).  

Tullverket har haft samtal med Polismyndigheten om hur frågan ska lösas på 

ett snabbt och effektivt sätt. Polismyndigheten har uppgett att de inte har för 

avsikt att prioritera frågan, utan att detta kan ske tidigast 2019. 

 

I promemorian diskuteras om vapenhandlare ska få hantera tillståndsprövning. 

Detta avstyrks i utredningen vilket Tullverket anser är bra eftersom det skulle 

kunna uppstå jävsituationer som skulle kunna påverka tillståndsgivning hos en 

privat vapenhandlare. Tullverket anser att tillståndsprövningen ska ligga kvar 

hos Polismyndigheten för att säkerställa att inga obehöriga får tillstånd till 

innehav vilket i sin tur ger tillstånd till införsel. 

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit vikarierande 

generaltulldirektören Göran Ekström (beslutande), överdirektören Fredrik 

Holmberg, ställföreträdande chefsjuristen Annika Jonsson och verksjuristen 

Karin Engstrand (föredragande). 
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