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Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till
EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)
Förslag av relevans för Tullverket
Genom promemorians förslag till ändring i vapenlagen (1996:67) blir det
lättare för den som har innehavstillstånd för skjutvapen eller den som har
införseltillstånd för skjutvapen för jakt eller tävling att medföra löstagbart
magasin, ljuddämpare och avfyrningsmekanism till det skjutvapen som det
finns tillstånd för. Dock kommer det att krävas särskilt tillstånd för innehav och
införsel för den som inte har ett skjutvapen som dessa delar är anpassade för.
Vidare föreslås att explosiva militära missiler och startlavetter ska omfattas av
1 kap. 3 § vapenlagen och därmed jämföras med skjutvapen vid införsel.
Ändringarna i lagen (1992:1300) om krigsmateriel påverkar inte Tullverket.

Tullverkets synpunkter
Tullverket får ibland information om löstagbara magasin, men har inte kunnat
agera på informationen. Med de föreslagna ändringarna i vapenlagen ser
Tullverket möjligheter att arbeta även mot vapendelar.
Av utfärdade bevis om innehavstillstånd eller vapenhandlartillstånd ska framgå
vilken typ av löstagbara magasin som får användas till vapnet. Tullverket anser
att detsamma bör krävas för införseltillstånd. Den som har tillstånd eller rätt att
inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha avfyrningsmekanismer och ljuddämpare som passar till vapnet. Tullverket anser att det
även här bör framgå i tillståndet att dessa delar är avsedda för det skjutvapen
som tillståndet gäller för.
Om det inte går att fastställa detta vid gränspassagen kan delarna komma att
omhändertas med stöd av 3 kap. 7 § tullagen (2016:253) eller 17 § lagen
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(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen (inregränslagen), för att i samband med kontrollen
vidta åtgärder för att utröna om delarna är avsedda för det skjutvapen som det
finns ett innehavs- eller införseltillstånd för.
Tullverket anser vidare att även antalet bör framgå i innehavstillståndet eller
vapenhandlartillståndet, dvs. hur många löstagbara magasin, ljuddämpare eller
avfyrningsmekanismer som får innehas till respektive vapen.
Om det inte framgår kan en resande sätta i system att medföra flera sådana vid
varje in- eller utresetillfälle och dessa kan senare komma att omsättas för att
nyttjas till andra t.ex. illegala vapen. Det kan härvid noteras att om en resande
för tillfällig jakt eller tävling medför löstagbara magasin, ljuddämpare eller
avfyrningsmekanism ska dessa delar anges på den elektroniska blanketten på
Tullverkets webb, eller på blankett Deklaration för skjutvapen och ammunition
för jakt/tävling/genomresa (Tv 730.2).
När det gäller explosiva militära missiler och startlavetter framgår i det
särskilda tillståndet hur många som får innehas eller föras in.

Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson, chefsjuristen
Charlotte Zackari och verksjuristen Karin Engstrand (föredragande).
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