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Departementspromemorian (Ds 2013:34) Den nya 
polisorganisationen – kompletterande författnings-
ändringar 

Tullverket har inget att invända mot de kompletterande författningsändringar 

som föreslås i promemorian. 

 

Tullverket noterar att Säkerhetspolisen enligt förslag till ändring i 

vapenlagen (1996:67) föreslås få direktåtkomst till vapenregister. För att 

säkerställa rätten till införsel och utförsel av vapen skulle även Tullverket 

behöva få direkttillgång till vapenregistren. Tullverket önskar att detta kan 

beaktas framdeles. 

 

Tullverket kontrollerar införsel och utförsel av vapen till Sverige. Vid 

införsel från ett annat land av skjutvapen och ammunition för annat ändamål 

än jakt och tävling ska en skriftlig anmälan om införseln lämnas till 

Tullverket. Anmälan skall vara undertecknad av mottagaren eller av ett 

ombud som han eller hon anlitar och innehålla diverse uppgifter om 

mottagare, avsändare och om vapnen.  

 

Vapenhandlartillstånd, vapenlicens eller innehavstillstånd ska visas upp när 

anmälan lämnas. För att säkerställa vapnets identitet ska det visas upp för 

tulltjänstemannen när anmälan lämnas. Tulltjänstemannen ska kontrollera att 

de identitetsuppgifter som lämnats i anmälan överensstämmer med det 

uppvisade vapnet. Tulltjänstemannen kan i första hand behöva kontrollera 

vapenhandlartillstånd, men även vapeninnehavartillstånd. Det är ofta inte lätt 

att få tag på någon hos polisen som kan kontrollera vapenhandlartillståndet 

och vapeninnehavartillståndet, särskilt inte om införseln eller utförseln sker 

utanför kontorstid. För att underlätta kontrollerna av vapen som förs in eller 

ut av vapenhandlare eller vapeninnehavare skulle Tullverket behöva få 

tillgång till uppgifter i vapenregistren, helst i form av direktåtkomst till 

vapenregistren. 

 

Frågan behöver naturligtvis utredas, men om Tullverket  får tillgång till 

uppgifter i vapenregistren bör sekretessregeln i 18 kap. 16 § offentlighets- 

och sekretesslagen  (2009:400)  även göras tillämplig på Tullverket. En 
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sekretessbrytande bestämmelse om att Tullverket har rätt att få tillgång till 

uppgifter i vapenregistren bör i så fall också införas.   

 

 

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Karin Engstrand 

(föredragande). 
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