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Synpunkter på betänkandena Skärpningar i 
vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot 
grova vapenbrott (SOU 2012:85) 

Tullverket lämnar följande synpunkter på betänkandet 
Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) 

Tullverket välkomnar förslaget till hur skärpningar i vapenlagstiftningen kan 

göras. För Tullverkets del kommer förslagen att påverka 

utredningsverksamheten, då påföljderna skärps för grovt vapenbrott, samt 

vid tullkontroller då förbud för införsel och begränsningar till införsel av 

vissa vapenslag kommer att ske. Förslagen kommer också att innebära en 

mindre informations- och utbildningsinsats för de tjänstemän som kommer i 

kontakt med den nya lagstiftningen.  

Halvautomatiska kulgevär för målskjutning får enligt förslaget 

begränsningar i den legala hanteringen genom nya bestämmelser och 

tidsbegränsade tillstånd. Förslaget innebär dock att de nya bestämmelserna 

och de tidsbegränsade tillstånden endast ska gälla de tillstånd som meddelas 

efter ikraftträdandet. Här borde de föreslagna begränsningar för utfärdande 

av tillstånd gälla samtliga tillstånd, även de som utfärdats före 

ikraftträdandet.  

Vidare kommer förslaget om att tillstånd inte får meddelas för 

halvautomatiska skjutvapen som kan laddas med mer en sex patroner 

innebära att vapenhandlare sannolikt kommer att vara tvungna att sälja  

innehav av sådana skjutvapen till köpare bosatta utomlands. Konsekvenserna 

blir att Sverige begär av annan medlemsstat eller annat land att hantera de 

vapen som vi själva inte ger tillstånd för på grund av dess farlighet. Om 

sådan utförsel är möjlig kan dessa vapen hamna i orätta händer och därmed 

komma till skada i det land som de exporterats till. Vapnen kan också 

återföras till Sverige den illegala vägen.  

Utredningen borde ha föreslagit att de legala vapen som inte beviljats 

tillstånd efter ny lagstiftning köps in av den svenska staten som därmed 
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bidrar till att omöjliggöra en framtida hantering av dessa skjutvapen såväl 

inom som utanför Sveriges gränser.  

För det fall utredningens förslag att jämställa magasin med skjutvapen 

genomförs, kommer utförsel av magasin till annat EU-land att omfattas av 

bestämmelserna i 6 kap. vapenförordningen (1996:70). Vapenmagasin anges 

inte i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel och därför 

kommer export av denna vapendel inte att omfattas av bestämmelserna i 

krigsmateriellagstiftningen. Bestämmelserna om export till tredje land kan 

komma att utmönstras ur krigsmateriellagstiftningen. Tullverket anser att det 

är viktigt att det av lagstiftning framgår att det krävs tillstånd för export av 

vapenmagasin till tredje land.  

Tullverket lämnar följande synpunkter på betänkandet 
Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85) 

Utredningen föreslår i  betänkandet SOU 2012:85 inte några ändringar av de 

gällande reglerna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. 

Efter att tagit del av utredningens uppdrag, dess analys, slutsatser och 

bedömningar har inte Tullverket någon annan uppfattning än den som 

utredningen föreslår.  

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Karin Engstrand 

(föredragande).   
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