
 
Regeringen lämnade 11.10.2018  en proposition till riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av skjutvapenlagen 
 
 
De viktigaste ändringarna som gjordes i regeringens proposition efter 
remissbehandlingen 
 

• Tillståndsplikten för laddningsanordningar med stor kapacitet gäller varken en 
anordning vars funktion har förhindrats permanent eller en laddningsanordning som 
tillverkats för ett automatvapen av en modell som börjat tillverkas före 1946. 
Således ska en stor del av minnessaker och prydnadsföremål inte omfattas av 
regleringen. 
 

• Formuleringarna om det s.k. reservistundantaget har ändrats så att man i stället för 
placering eller planerad placering använder termen ”placeringsduglig”. Också 
hänvisningarna till övre åldersgräns har strukits i propositionen. Detta betyder att 
Försvarsmakten, om den så önskar, också kan förorda ansökningar om tillstånd för 
ett reservistgevär med laddningsanordning med stor kapacitet av personer som har 
fyllt 60 år.   
 

• Åldersgränsen för den undantagsgrund som avser reservister har ändrats från 20 till 
18 år, och kravet på aktivitet är 12 månader, inte 24 månader, före beviljandet av 
tillståndet. Bevis på aktivitet kan delvis ersättas förutom med övning i 
Försvarsutbildningsföreningen också med annan reservistverksamhet, t.ex. träning i 
en reservistorganisation. I enlighet med den version som var på remiss skulle det 
första tillståndet på grund av reservistverksamhet beviljas för viss tid, nu ska det i 
regel beviljas tills vidare.  
 

• Sammanslutningar (såsom skyttesportorganisationer och reservistorganisationer) 
kan beviljas tillstånd för vapen i kategori A i enlighet med vapendirektivets 
undantagsgrund som avser utbildningen.   
 

• Kravet på aktivitet när det gäller beviljande av tillstånd för långa vapen i kategori A 
på grund av undantaget för sportskytte är 12 månader, inte 24 månader. När det 
gäller handvapen förblir kravet på 24 månaders träning före ansökan om tillstånd.  
 

• En anmälan om utlåning av ett vapen ska göras om utlåningen pågår längre än 30 
dagar. I det utkast som var på remiss var tiden 10 dagar.  
 

• Ändringsförslaget om skytteförbudet för samlingsvapen har strukits i propositionen 
och praxis förblir oförändrad, dvs. att tillståndsmyndigheten i tillståndet kan ta in ett 
villkor enligt vilket det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en 
samling.    

 

 

 



 

 


