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Den 1 juli träder en rad lagändringar och
förordningsändringar ikraft som rör skjutvapen.
Huvudsyftet med flertalet ändringar är att motverka att skjutvapen hamnar på den illegala
marknaden och att minska risken för missbruk
och olyckor.
Polisen får rätt att i brottsförebyggande syfte söka
efter vapen i fordon
Polisen får en ny möjlighet att i brottsförebyggande
syfte söka efter vapen och andra farliga föremål som är
ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa. Den
rätten kommer polisen att ha om det med hänsyn till
omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan
påträffas och förklaras förverkat.
Skjutvapen som skall skrotas skall lämnas till polisen
Alla skjutvapen som skall skrotas skall i framtiden
lämnas till en polismyndighet. Det innebär att enskilda näringsidkare inte längre kommer att ta emot
skjutvapen för skrotning. Vapen som en näringsidkare
har tagit emot och fortfarande innehar den 1 juli 2006
får han eller hon dock skrota enligt äldre bestämmelser. Avsikten är att vapen som lämnas in till en polismyndighet skall vidarebefordras till Statens kriminaltekniska laboratorium för skrotning.
Krav på lånestillstånd för att få låna skjutvapen för
självständigt handhavande
Det införs ett krav på att den som lånar ett tillståndpliktigt skjutvapen som huvudregel skall ha ett särskilt
tillstånd att låna skjutvapen meddelat av polisen.
Undantag från kravet på lånetillstånd gäller dock bl.a.
om låntagaren har tillstånd att inneha vapen av
samma typ som lånet avser eller om vapnet innehas
och används under långivarens uppsikt. Inte heller
krävs det lånetillstånd om lånet avser ett start- eller
signalvapen. För att få tillstånd skall sökanden behöva
låna vapen för ett godtagbart ändamål, t.ex. jakt, och
det skall skäligen kunna antas att han eller hon inte
kommer att missbruka vapnet. Sökanden skall också
visa sig kunna handha den typ av vapen han eller hon
vill kunna låna. Lånetillståndet är dock inte knutet till
ett bestämt individuellt vapen utan ger rätt att som
lån inneha vapen av en viss typ för ett angivet ändamål.

Ett lånetillstånd gäller tills vidare men kan återkallas
under vissa förutsättningar.
Vapengarderob för målskjutningsvapen
Antalet målskjutningsvapen en enskild får inneha
begränsas och kopplas till den enskildes behov i linje
med vad som redan gäller för jaktvapen. För tillstånd
att inneha fler än tio enhandsvapen för målskjutning
eller fler än åtta andra vapen för målskjutning krävs
att sökanden visar att han eller hon har ett mycket
kvalificerat behov av ytterligare vapen. För den som
idag har fler än tio respektive åtta vapen kommer
dock inte någon omprövning av vapeninnehavet att
göras med anledning av bestämmelsens införande.
Tullverket får uppgiftsskyldighet gentemot polisen
I syfte att ge polisen bättre kontroll över vilka vapen
som finns i landet skall Tullverket vara skyldig att
lämna uppgifter till polisen om vapen som förs in i
eller ut ur Sveriges. Uppgiftsskyldigheten omfattar
bl.a. vapnets tillverkningsnummer eller annan uppgift
som möjliggör identifiering.
Utvidgad anmälningsskyldighet för läkare
Den skyldighet som läkare har att anmäla till polisen
om en patient som vårdas för psykisk störning bedöms
vara olämplig att inneha vapen utvidgas till att avse
alla patienter som av medicinska skäl inte bedöms
vara lämpliga att inneha vapen.
Underrättelseskyldighet för polisen gentemot Försvarsmakten rörande hemvärnspersonal
Polisen blir skyldig att underrätta Försvarsmakten om
den får kännedom om en omständighet som kan
medföra att en person som tillhör hemvärnets personal
är olämplig att inneha vapen.
Förenklade transitregler för vapen inom Norden
Det förenklade införselförfarande som gäller då
vapeninnehavare med innehavstillstånd från behörig
myndighet i Danmark, Finland eller Norge besöker
Sverige för jakt eller tävling utvidgas till att avse också
resa genom Sverige i anslutning till jakt eller tävling i
något av de andra länderna. Kravet på införseltillstånd
slopas alltså även i dessa fall.

Tillståndsplikt för vissa salutkanoner
Vapenlagen görs tillämplig på sådana salutkanoner
som kan laddas med gastäta enhetspatroner istället
för som idag vara helt undantagna från de krav som
gäller för skjutvapen. Den som har en sådan salutkanon får enligt övergångsbestämmelser möjlighet att
inom ett år ansöka om tillstånd att inneha kanonen.
Lättnader i sekretessen för vapenhandlarregistret
Sekretess skall inte längre gälla för uppgifter i
vapenhandlarregistret om vilka som har tillstånd att
driva handel med skjutvapen och vilka typer av vapen
tillståndet omfattar. Det blir därmed enklare att
kontrollera att den som utger sig för att ha rätt att
handla med vapen också har det.

Förtydligande av krigsmaterielförordningen
I krigsmaterielförordningen klargörs att tillstånd till
handel med skjutvapen regleras i vapenlagen. Därigenom blir det inte längre möjligt för den som inte har
bedömts lämplig att få tillstånd till handel med
skjutvapen enligt vapenlagen att kringgå lagstiftningen genom att få tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel enligt krigsmateriellagen. Den som idag har
tillstånd att tillhandahålla vapen enligt krigsmateriellagen berörs inte av förordningsändringen.
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