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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 april 2013 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85) och 
betänkandet Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet tillstyrker förslagen i betänkandet Avlyssning mot grova 
vapenbrott?. 
 
Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i betänkandet 
Skärpningar i vapenlagstiftningen. Vissa av dessa måste dock förtydligas och 
preciseras enligt nedan för att kunna läggas till grund för lagstiftning. 
 
Förslagen om förbud för helautomatiska kulvapen och vissa halvautomatiska kulvapen 
bör förtydligas, så att det framgår att förbudet inte avser vapen med tillstånd för jakt. 
Vidare bör det införas en ventil i fråga om kriminalisering av magasin för sådant 
innehav som kan anses ursäktligt. Kretsen av personer och organisationer som kan 
vara tillståndshavare bör utökas för att möjliggöra utbildningsverksamhet och 
kommersiell skytteverksamhet. 
 
Förslaget att Rikspolisstyrelsen (RPS) ska meddela föreskrifter för auktorisation av 
tillståndshavare och vara den myndighet som prövar ansökningar, är alltför 
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långtgående. För att en sådan ordning ska vara acceptabel måste vapenlagen innehålla 
en utförlig reglering av auktorisationsprocessen och villkoren för auktorisation.  
 
Avseende det föreslagna förbudet för helautomatiska kulvapen och vissa halvauto-
matiska kulvapen saknar de föreslagna ändringarna i vapenlagen nödvändiga moment 
för återkallelse av meddelade vapentillstånd.  
 
Synpunkter på förslagen 
 
Ett av utredningens uppdrag var att ta ställning till om vapenmagasin bör utgöra en 
sådan vapendel som ska jämställas med skjutvapen vid tillämpningen av vapenlagen. 
Av författningskommentaren till 1 kap. 3 § lag om ändring i vapenlagen framgår att 
med magasin avses ”den behållare som appliceras i vapnet och som innehåller patroner 
till ett skjutvapen”.  Dessa ska enligt förslaget omfattas av de regler som gäller för 
skjutvapen. Därefter sker en uppräkning av olika typer av magasin. Denna uppräkning 
omfattar andra icke tillståndspliktiga delar, vilka inte är funktionsväsentliga delar för 
ett vapen och som historiskt sett inte har ansetts vara magasin. Som exempel kan 
nämnas underbeslag för många vanliga vapen, laddramar m.m. Det kriminaliserade 
området är således inte tillräckligt väl definierat för att det ska vara möjligt att tillämpa 
och brister därför i förutsägbarhet och rättssäkerhet.  
 
Enligt betänkandet är det löstagbara magasin med hög kapacitet som är att anses som 
farliga och i behov av reglering. Regleringen bör därför begränsas till att enbart avse 
dessa. Vad hög kapacitet är måste dessutom preciseras.  
 
Förslaget innebär att innehav av magasin ett år efter införandet av regleringen ska 
utgöra brott. Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör en ventil införas där visst 
innehav efter denna tid kan anses ursäktligt och att magasinet kan lämnas in till 
polismyndighet eller annan myndighet, under vissa angivna förutsättningar.   
 
Avseende det föreslagna förbudet mot halvautomatiska kulvapen med löstagbara 
magasin och magasin som tar mer än sex skott, är det Advokatsamfundets uppfattning 
att utredningen inte närmare har redovisat vilken inverkan förbudet kan få för de 
angivna 25 000 tillstånd där motiveringen för tillståndet är jakt. Vapenlagen särskiljer 
inte heller på jakt eller sportskyttevapen. I detta avseende är utredningens förslag 
oklart, särskilt med beaktande av det stora flertalet modeller av halvautomatiska 
kulgevär för jakt som har löst magasin. 
 
Enligt förslagen i betänkandet ska enbart vapenhandlare, privatpersoner och ideella 
organisationer kunna vara tillståndsinnehavare för sportskyttevapen, vilket medför att 
ett antal kommersiella verksamheter i praktiken omöjliggörs. Verksamheter som är 
behövliga för att möjliggöra för träningsskytte och utbildning för bland annat jägar-
examen berörs av det föreslagna förbudet. Med anledning av att utredningen brister i 
analys avseende behovet för vissa kommersiella verksamheter samt för de rättsliga 
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förutsättningarna att förbjuda andra organisationsformer än rent ideella att driva 
skytteverksamheter, anser Advokatsamfundet att förslaget inte kan läggas till grund för 
lagstiftning. 
 
Advokatsamfundet anser att det föreslagna förbudet av innehav av helautomatiska 
sportskyttevapen samt halvautomatiska sportskyttevapen med löstagbart magasin eller 
med magasinskapacitet över sex skott har meddelats utan att det har angetts en rättslig 
analys av förutsättningarna för återkallande av meddelade tillstånd. Enligt förslaget 
ska samtliga tillstånd, oaktat att de tidigare inte är tidsbegränsade, upphöra den 
1 juli 2019.  
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