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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-09-09 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden  

Inga-Lill Askersjö och Petter Asp 

 

Reglering av ljuddämpare och vissa vapenmagasin 

 

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet 

Peter Lindström och rättssakkunnige Max Stille. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande. 
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2 kap. 8 § 

 

Förslaget till ändring i första stycket innebär, enligt författnings-

kommentaren, att den som har rätt att inneha ett visst vapen för 

skjutning inte behöver ha ett särskilt innehavstillstånd för ljud-

dämpare eller vapenmagasin till vapnet. Detta kommer dock inte till 

tydligt uttryck i förslaget, eftersom friheten från tillståndskravet är 

kopplad till att ljuddämparen m.m. är ”avsedd” för samma ändamål 

som tillståndet.  

 

Kopplingen, enligt gällande rätt, av ett föremål till det ändamål som 

ett tillstånd avser fungerar när man – åtminstone i en del fall – redan 

av egendomen kan sluta sig till ändamålet. Så är fallet vad gäller 

ammunition (jfr prop. 1995/96:52 avsnitt 5.5 där det framgår att syftet 

med bestämmelsen i nuvarande utformning varit att koppla kravet på 

tillstånd till visst slags ammunition). 

 

När kopplingen i stället avser en ljuddämpare eller ett magasin blir 

regleringen mer svårtillämpad eftersom det, enligt vad som upplysts 

under föredragningen, inte går att avgöra en ljuddämpares eller ett 

magasins ändamål i den mening som avses i bestämmelsen. Den 

omständighet som bör vara av betydelse bör i stället vara att 

egendomen passar till vapnet. 

 

Men även frånsett just denna otydlighet skulle paragrafen vinna i 

tydlighet och klarhet om den delades upp i tre stycken. Dessa skulle 

kunna ges följande lydelse. 

 

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan 
särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för 
samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser. 
 
Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får även utan 
särskilt tillstånd inneha ljuddämpare och vapenmagasin som passar till vapnet. 
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Tillstånd att i andra fall inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin får 
meddelas enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvudmän för 
museer som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan 
antas att egendomen inte kommer att missbrukas. 

 

 

 

 

 

 

 


