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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-06 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart 

Hamberg och Per Virdesten.   

 

Vissa åtgärder mot illegala vapen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 19 januari 2012 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1.  lag om ändring i vapenlagen (1996:67),  

2. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter 

vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 

unionen. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga  

Ann-Sofie Bodin. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i vapenlagen 

 

2 kap. 18 § 

 

Den föreslagna ändringen i första stycket punkten 3 avser att reglera 

registrering i vapenhandlarregistret av sådana fysiska personer som 

har ett betydande inflytande över en juridisk person samt av förestån-

dare och ersättare. Enligt vad som framgår av författningskommen-

taren och enligt vad som upplysts vid föredragningen är avsikten att 

bestämmelsen också ska ge uttryck för att personer med betydande 

inflytande endast ska registreras i den mån de prövas efter lagens 

ikraftträdande. Enligt Lagrådets mening bör inslaget av övergångs-

reglering hänföras till ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, 

se vidare nedan. I övrigt kan bestämmelsen förslagsvis utformas 

enligt följande: 

 

3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt 
denna lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har 
ett betydande inflytande över en sådan juridisk person som har 
tillstånd att driva handel med skjutvapen, personer som har godkänts 
att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet samt 
personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna 
lag att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlar-
registret).   

 

5 kap. 3 § 

 

I andra stycket föreslås en ny bestämmelse om att den som tar emot 

ett skjutvapen för förvaring ska kontrollera att det finns tillstånd till 

förvaringen om ett sådant tillstånd krävs. Bestämmelsen har ett nära 

samband med förslaget till en ny straffbestämmelse under 9 kap. 2 § 

första stycket i). Lagrådet återkommer till det förslaget. Här ska 

endast konstateras att förslaget i den nu aktuella paragrafen, som 
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bekräftats vid föredragningen, saknar självständigt materiellt innehåll 

oavsett om förslaget under 9 kap. 2 § genomförs. Som motivering för 

bestämmelsen har anförts att den ändå har en upplysande funktion i 

förhållande till den enskilde. Lagrådet kan acceptera detta men vill 

ändå framhålla de risker för felslut som införandet av materiellt bety-

delselösa regler i lagtext alltid innebär. 

 

6 kap. 3 b § och 4 § 

 

De bestämmelser som förslås i en ny 3 b § avser situationen då ett 

vapen samt tillståndsbevis omhändertagits och frågan om åter-

kallelse av tillståndet ska prövas. Regeln föreslås kompletterad av ett 

nytt tredje stycke i 4 § om ogiltighet av tillståndet under den tid 

omhändertagandet pågår. 

 

Enligt Lagrådets mening bör lämpligen de förslagna bestämmelserna 

sammanföras i en ny paragraf som placeras efter 4 §, antingen som 

4 a § varvid nuvarande 4 a § får ges ny beteckning eller, alternativt, 

som en ny 4 b §. Paragrafen bör kunna ges följande lydelse: 

 
Om polismyndigheten …..prövas skyndsamt. 
Återkallas inte ….lämnas tillbaka. 
Tillståndet är ogiltigt till dess att frågan om återkallelse har prövats.   

 

Godtas detta förslag kan det föreslagna nya tredje stycket i 4 § utgå.   

 

Av författningskommentaren och genom vad som framgått vid 

föredragningen följer att om ett vapen tas om hand hos den som 

lånat vapnet, ska enligt 4 § åtgärden avse vapnet samt låntagarens 

bevis om tillstånd till lånet enligt 3 kap. 9 §. Frågan om återkallelse 

rör då låntagarens tillstånd, och det är dennes lånetillstånd som ska 

vara ogiltigt till dess att prövningen avslutats. Vapeninnehavarens 

tillståndsbevis behöver då inte nödvändigtvis omfattas av omhän-



 4

dertagandet och dennes tillstånd behöver inte omfattas av någon 

återkallelseprövning med därmed sammanhängande temporära 

ogiltighet. Vapnet kan under det att prövningen av låntagarens 

tillstånd pågår komma att återlämnas till innehavaren om reglerna i 

5 § är uppfyllda.  

 

9 kap. 1 § 

 

Enligt förslaget ska det i andra stycket införas en bestämmelse om 

att tre olika omständigheter ska beaktas särskilt vid bedömande av 

om ett vapenbrott är grovt.  

 

Av dessa avser en av hur farlig beskaffenhet vapnet varit och en den 

mängd vapen som ett brott omfattat. Att dessa omständigheter är 

sådana som regelmässigt ska beaktas vid bedömningen av till vilken 

grad ett vapenbrott hör framstår som naturligt (även om den senare 

omständigheten väcker den inte helt lättbedömda frågan om vad som 

är att anse som ett och som flera vapenbrott) och anknyter också väl 

till praxis.  

 

Vid sidan av mängden vapen och dess beskaffenhet ska enligt 

förslaget särskilt beaktas om ”vapnet innehafts på allmän plats, i ett 

fordon på allmän plats, eller inom ett skolområde där grundskole- 

eller gymnasieundervisning bedrivs”. Uttryckssättet anknyter till den i 

9 kap. 2 § första stycket g särskilt straffbelagda bestämmelsen i 

5 kap. 6 § (som i sin tur utformats med utgångspunkt i straffbestäm-

melsen i 1 § lagen [1988:254] om förbud beträffande knivar och 

andra farliga föremål).  

 

Uttryckssättet har i 5 kap. 6 § endast funktionen att avgränsa det 

straffbara området och således inte att ge underlag för graderingen 

av olika gärningars relativa straffvärde. Denna ”omständighet” är 
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därför, i motsats till vapens farlighet och mängd, utformad så att den 

inte kan föreligga i större eller mindre mån utan antingen föreligger 

eller inte. Betydelsen av den enskilda gärningens förkastlighet 

kommer i det sammanhanget i stället, förutom genom straffskalans 

omfattning, till uttryck i att befogade innehav och ringa fall (9 kap. 2 § 

andra stycket) är undantagna från straffansvar.  

 

På ett allmänt plan kan det naturligtvis sägas att det är mer klander-

värt att på allmän plats medföra vapen som man inte har rätt att inne-

ha än sådana som man har rätt att inneha. Uppenbart är dock att 

också klandervärdheten av sådana gärningar kan växla i betydande 

mån och att det måste anses orimligt att som allmän princip ha att 

sådana gärningar ska anses ha ett straffvärde som motsvarar minst 

sex månaders fängelse (minimum för grovt vapenbrott) medan mot-

svarande gärningar beträffande vapen för vilka tillstånd finns aldrig 

skulle kunna anses ha ett högre straffvärde än motsvarande sex 

månaders fängelse (maximum för brott som faller under 9 kap. 2 § 

första stycket g).  

 

Lagrådet finner också skäl att framhålla att gärningsenheten för 

vapenbrott och överträdelse av bestämmelsen i 5 kap. 6 § är helt 

olika. I det senare fallet är det endast omständigheterna vid det 

tillfälle som vapnet medförts som ska beaktas medan vid vapenbrott 

hela den period som ett innehav varat är av betydelse. I de fall då det 

inte är fråga om helt kort innehav torde det, mot bakgrund av 

bredden i den från 5 kap. 6 § hämtade platsangivelsen, snarare 

kunna antas vara regel än undantag att vapnet innehafts på allmän 

plats (eller i fordon på sådan plats). 

 

En rad skäl kan således anföras mot att låta en på det sätt som skett 

i förslaget utformad platsangivelse utgöra ett självständigt kriterium 

(rättsfaktum) för gradindelningen av konkreta brott. Av motiven synes 
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också framgå att detta knappast varit den egentliga avsikten. Vad 

som har föranlett förslagets utformning förefaller snarare ha varit att 

innehav på allmän plats är en sådan omständighet som (i många fall) 

innebär en ökad risk för att vapnet ska komma till (brottslig) använd-

ning. Att det i själva verket är en riskbedömning som den föreslagna 

regleringen syftar till styrks också av den betydelse som i remissen 

fästs vid det, i lagtexten inte alls återspeglade, förhållandet att vapnet 

varit skarpladdat. 

 

Lagrådet, som i och för sig delar uppfattningen att platsen för ett 

innehav är en faktor som kan vara av betydelse för bedömningen av 

risken för att ett vapen ska missbrukas (bevisfaktum), avstyrker den 

föreslagna bestämmelsen och förordar, för det fall att en uttrycklig 

bestämmelse om vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av 

om ett brott är grovt ändå anses motiverad, att denna i stället utfor-

mas i närmare anslutning till förslaget i den departementsprome-

moria som ligger till grund för förslaget. 

 

9 kap. 2 § 

 

I första stycket b) föreslås, förutom en flyttning av ansvaret för brott 

mot användningsförbudet i 5 kap. 3 § andra stycket, att den särskilda 

straffbeläggningen av brott mot föreskrifter i fråga om förvaring som 

meddelats med stöd av lagen ska utgå. Enligt vad som anges i 

remissen är förslaget en språklig justering som inte innebär någon 

ändring i sak eftersom det straffbara området inte till någon del fylls 

ut av myndighetsföreskrifter.  

 

Såvitt gäller de allmänna förvaringsreglerna finner Lagrådet, efter 

den genomgång som gjorts under föredragningen, inte skäl att göra 

någon annan bedömning än den som gjorts i remissen. Enligt 

Lagrådet måste det dock antas att kriminaliseringen av överträdelser 
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av föreskrifter och villkor i första stycket b), trots regleringen i c), 

också gäller i förhållande till skjutvapen eller ammunition som 

innehas av sammanslutningar m.fl. Beträffande vissa former av 

sådan förvaring finns i 11 kap. 2 § e) ett särskilt bemyndigande för 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att ut-

färda föreskrifter. Den föreslagna ändringen skulle således, åtmins-

tone formellt, innebära en ändring i sak genom att överträdelser av 

vad som föreskrivs i sådana föreskrifter inte längre skulle vara straff-

bara. Lagrådet saknar underlag för att bedöma om den föreslagna 

ändringen ändå kan vara motiverad. 

 

Lagrådet vill i sammanhanget tillägga följande. Övervägandena i 

remissen, liksom i den bakomliggande departementspromemorian, i 

den aktuella frågan sammanhänger med att fängelse ingår i straff-

skalan för överträdelser av 9 kap. 2 §. I remissen redovisas Högsta 

domstolens bedömning i NJA 2005 s. 33 enligt vilken regerings-

formen i viss omfattning inte tillåter att förvaltningsmyndigheter eller 

kommuner genom föreskrifter fyller ut blankettstraffstadganden med 

fängelse i straffskalan. 

 

Lagrådet vill betona att Högsta domstolen vare sig i det nämnda 

rättsfallet eller i senare avgöranden gjort gällande att det skulle gälla 

något absolut förbud mot att blankettstraffbud med fängelse i straff-

skalan utfylls av normer från annat håll. Som ett tydligt exempel på 

ett fall när ett sådant förbud inte gäller kan hänvisas till rättsfallet NJA 

2008 s. 567. Fallet gällde frågan om den i straffbestämmelsen om 

tjänstefel intagna hänvisningen till ”vad som gäller för uppgiften” 

innebar att fängelse inte kunde anses ingå i straffskalan. Högsta 

domstolen fann att så inte var fallet. I motiveringen anförde Högsta 

domstolen bl.a. att de olika utfyllande normer som kunde ges bety-

delse vid prövningen i det aktuella fallet inte var en del av själva 

brottsbeskrivningen. Uttalandet torde få ses som en precisering av 
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uttryckssättet i 2005 års fall där regeringsformens förbud angavs 

avse utfyllnad ”på ett sådant sätt att den gärning som härigenom 

straffbeläggs anges helt eller i det väsentliga i deras föreskrifter”. 

 

Lagrådet har i ett nyligen avgivet yttrande (prop. 2011/12:59) berört 

frågan om blankettstraffbud (s. 71 f.) och därvid pekat på att den 

norm som ett sådant hänvisar till i vissa fall utgör och i andra fall inte 

utgör en del av själva straffbestämmelsen. Om det är på det ena eller 

andra sättet har omedelbar betydelse för kravet på subjektiv täck-

ning. I det senare fallet, men inte i det förra fallet, är det en förut-

sättning för ansvar att gärningsmannen inte endast insett (eller bort 

inse) vad han gjort utan också att han därigenom brutit mot en norm 

som blankettstraffbudet hänvisar till. I praktiken är det emellertid 

sällan som det av en straffbestämmelses formulering eller på annat 

sätt klart framgår om ett blankettstraffbud ska uppfattas på det ena 

eller andra sättet. 

 

Enligt Lagrådets uppfattning finns det goda skäl för att anta att rege-

ringsformens förbud mot utfyllnad av blankettstraffbud med fängelse i 

straffskalan endast omfattar fall där den norm som det hänvisas till 

ska uppfattas som en del av själva straffbestämmelsen. Om detta är 

riktigt innebär det att regeringsformen inte innefattar något principiellt 

hinder mot att i straffbestämmelser med fängelse i straffskalan krimi-

nalisera överträdelser av myndighetsföreskrifter under förutsättning 

att det står klart att föreskrifterna inte ska uppfattas som en del av 

straffbestämmelsen utan att det för ansvar också krävs att gärnings-

mannen haft uppsåt (eller varit oaktsam) i förhållande till existensen 

av eller innehållet i den föreskrift som ligger till grund för talan. 

 

I första stycket i) föreslås, förutom ett från b) flyttat ansvar för brott 

mot användningsförbudet i 5 kap. 3 § andra stycket, att det införs en 

särskild bestämmelse om straff för förvaring av ett skjutvapen åt 
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någon annan utan att det finns ett föreskrivet tillstånd för förvaringen. 

Enligt remissen är förslaget motiverat av att det inte skulle vara straff-

bart att ta emot skjutvapen från annan för förvaring även om någon 

rätt till sådan förvaring inte följer av vapenlagens bestämmelser eller 

av ett tillstånd. Risk skulle föreligga för ett nytt område för s.k. mål-

vakter där grovt kriminella personer skulle skaffa sig tillgång till vapen 

genom att kunna straffritt ”förvara” sådana för annans räkning. 

 

Lagrådet finner anledning att erinra om att allt uppsåtligt och oakt-

samt innehav av skjutvapen ”utan att ha rätt till det” är generellt 

straffbelagt enligt 9 kap. 1 §. Med innehav avses i allmänhet att 

någon har sådan besittning till ett föremål att han eller hon har 

möjlighet att utöva faktisk rådighet över det. Det finns enligt vad 

Lagrådet känner till inte något som talar för att innehavsbegreppet 

enligt 9:1 skulle uppfattas på något principiellt annorlunda sätt. 

Förvaring (även om det är för annans räkning) är under sådana 

förhållanden ett typfall av innehav som för att vara straffritt enligt den 

bestämmelsen kräver stöd i lag eller särskilt tillstånd (jfr härtill exem-

pelvis NJA 2003 s. 473). 

 

Som stöd för att så ändå inte skulle vara fallet har i remissen åbero-

pats ett uttalande i prop. 1999/2000:27 s. 70 enligt vilket straff för 

innehav endast ”torde” kunna följa ”om syftet med överlämnandet 

sträcker sig längre än endast förvaring”. Uttalandet har visserligen 

åberopats som grund för frikännande i underrätt men någon förkla-

ring till varför förvaring för annan utan tillstånd inte skulle vara ett 

innehav utan rätt till detta i den mening som avses i 9 kap. 1 § 

lämnas inte i propositionen och har inte heller åberopats i remissen 

eller framkommit i samband med föredragningen. Enligt Lagrådets 

bedömning talar övervägande skäl för att lagstiftning i enlighet med 

förslaget rent faktiskt skulle innebära en nedkriminalisering. En 

sådan lagstiftning skulle också kunna ge anledning till tillämpnings-



 10

problem i form av osäkerhet om i vad mån undantag från ansvar 

enligt 9 kap. 1 § kan gälla i förhållande till också andra former av 

befattningar med vapen än förvaring för andra som inte har stöd i 

vapenlagens regler. Lagrådet avstyrker att förslaget läggs till grund 

för lagstiftning. 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. Det förelås inte några 

övergångsbestämmelser. Lagrådet har under 2 kap. 18 § föreslagit 

en ändrad lydelse av första stycket punkten 3. Om detta förslag följs 

krävs någon form av övergångsreglering.  

 

Det framgår av författningskommentaren att avsikten är att endast de 

personer som har ett betydande inflytande över en juridisk person 

och som har prövats enligt de nya reglerna ska föras in i vapenhand-

larregistret. För att det tydligt ska framgå att endast dessa personer i 

denna kategori behöver registreras kan en ikraftträdande- och över-

gångsreglering formuleras på exempelvis följande sätt: 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. 
 
2. Registrering enligt 2 kap. 18 § första stycket 3 av fysiska 

personer som har ett betydande inflytande över en juridisk 
person med tillstånd att driva handel med skjutvapen behöver 
endast ske om lämplighetsprövningen har skett efter ikraftträ-
dandet.  

 

Övrigt lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 


