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Sveriges advokatsamfund har genom remiss inkommen den 16 december 2015 beretts 

tillfälle att avge yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s direktiv 

91/447/EEC om kontroll av tillgång och innehav av skjutvapen (KOM [2015] 750 slutlig). 

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet är positivt till förslag som innebär att den fria rörligheten av legala 

skjutvapen inom EU underlättas samtidigt som en hög säkerhetsnivå tillförsäkras, bland 

annat för att motverka användningen av vapen för illegala syften. Advokatsamfundet 

instämmer också i att det är lämpligt att införa minimibestämmelser för medlemsstaterna 

gällande regler om förvärv och innehav av direktivets olika vapenkategorier. Enligt 

Advokatsamfundet bör dock ytterligare restriktioner för legalt innehavda vapen ske med 

viss återhållsamhet.  

 

Advokatsamfundet instämmer i huvudsak i föreslagna ändringar vad gäller 

halvautomatiska vapen med magasin avsedda för en större mängd skott. Det är dock en 

brist att det saknas en konsekvensanalys särskilt när det gäller den typ av vapen med 

mindre magasin som i dag används i viss utsträckning vid t.ex. jakt och tävlingsskytte. 

 

Advokatsamfundet motsätter sig den föreslagna femårsgränsen för licenser. 

 

Advokatsamfundet har vissa synpunkter på olika detaljer i förslaget i enlighet med vad 

som anförs i det följande.  
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Synpunkter 

 

Det kan inledningsvis konstateras att många av de regleringar som nämns i förslaget har 

funnits sedan lång tid i Sverige. Exempel på detta är reglerna som gäller för ”deactivated 

firearms” (pluggade/obrukbara vapen). Sverige har redan regler som kräver att detta görs 

på ett sätt som gör vapnet varaktigt obrukbart (se Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om vapenlagstiftningen, RPSFS 2009:13, 16 kap.). Licenstvång finns redan 

för dessa vapen. Sådan licens är begränsad till vapen som under lång tid ägts inom samma 

familj. Förekomsten av handel med sådana vapen i Sverige – såväl legal som illegal – 

torde vara ytterst begränsad. Alla legala vapen i Sverige är redan registrerade från det att 

de tillverkas tills dess att de förstörs. Särskilda regler finns även för vapensamlare. 

Noteras bör att det redan enligt gällande regler inte är tillåtet att ”plugga” ett 

helautomatiskt vapen (se RPSFS 2009:13 16 kap.). 

 

Vad gäller frågan om halvautomatiska vapen så delar Advokatsamfundet uppfattningen att 

vapen med magasin avsedda för en större mängd skott bör kunna ifrågasättas vid privat 

användning. 

 

I förslaget introduceras en gräns på fem år för vapenlicens, vilket är främmande för den 

svenska traditionen där jakt är och har varit den starkaste anledningen för gemene man att 

skaffa ett vapen. Advokatsamfundet menar att det föreligger ett varaktigt behov av vapen 

om man är jägare. Det skulle därtill innebära en alltför omfattande hantering och stora 

kostnader att begränsa licensers giltighetstid till enbart fem år. Redan i dag föreligger 

ärendebalanser för licensansökningar med lång handläggningstid som följd. Dessutom 

uppställs i dag i Sverige redan omfattande krav på den som vill ansöka om vapenlicens, 

bland annat genom den omfattande utbildning som krävs för att erhålla en jägarexamen. 

 

Avslutningsvis delar Advokatsamfundet uppfattningen att användningen av vapen för 

illegala syften är ett stort problem. De vapen som då främst kommer till användning är 

emellertid huvudsakligen militära vapen samt handgranater. Dessa problem löses således 

inte genom reglering av de licenspliktiga jakt- och tävlingsvapen m.m. som i dag finns i 

svenska hem.  
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