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 1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inrättades den 1 januari år 2009 

och den 1 augusti år 2010 trädde lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) i kraft. En av nyheterna i den nya lagen var att prövningen för tillstånd gällande 

hantering av explosiva varor flyttades från Polismyndigheten till MSB och 

kommunerna.1 I vapenlagen finns en hänvisning till LBE för den ammunition som räknas 

till explosiva varor. Vilken sorts ammunition som räknas till explosiva varor framgår inte 

men MSB har utfärdat föreskrifter av vilka det framgår i en hänvisning att ammunition 

(patroner till handeldvapen) räknas till explosiva varor.2 Vid en ansökan för innehav av 

vapen enligt Vapenlag (1996:67) (vapenlagen) är det i dagsläget Polismyndigheten som 

prövar tillstånd för innehav och förvärv av ammunition.3 I definitionen utav begreppet 

hantering i 5 § LBE framgår att hantering bland annat innefattar förvaring, användning 

och överlåtelse. Vad som inte framgår direkt av 5 § LBE är att även innehav och förvärv 

ingår, det framgår däremot av förarbetena där det uttalats att hantering ska anses omfatta 

all slags tänkbar hantering.4 Enligt 16 § LBE krävs således tillstånd för all hantering av 

explosiva varor och i praktiken innebär det att Polismyndigheten prövar delar av den 

hantering som även är tillståndspliktig enligt LBE. Den tolkning som MSB gör är att 16 

§ LBE även ska tillämpas för dem som redan har tillstånd genom vapenlagen för delar av 

den hanteringen. Vid en sådan tolkning träffar 16 § LBE ett antal olika situationer för 

vapenägare eftersom ammunition hanteras i samband med hantering av vapen. 

Den 23 april år 2015 utkom MSB med föreskrifter som reglerar undantag för användning 

och viss överlåtelse av ammunition och föreskrifterna träder i kraft den 1 juli år 2015.5 

De som kommer att omfattas av undantagen i de kommande föreskrifterna är de som 

innehar tillstånd att inneha vapen och ammunition i enlighet med vapenlagen.6  

                                                 
1 Prop. 2009/10:203 s 1.  
2 MSBFS 2010:4 3 kap. 2 § och 4 § Att ammunition räknas till explosiva varor framgår i den hänvisning 

som görs till CLP-förordningen och myndighetens egen föreskrift (ADR-S). 
3 2 kap. 1–2 § § och 8 § Vapenlag (1996:67).  
4 5 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
5 MSBFS 2015:7. 
6 2 kap. 5-6 § § MSBFS 2015:7. 
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Den 16 mars, 39 dagar innan undantagsföreskrifterna utkom från tryckeriet, publicerades 

det information ifrån MSB i den svenska tidningen Nationellt pistolskytte nummer 1 år 

2015.7 Motivet till publiceringen var enligt MSB att myndigheten hade fått många frågor 

om vilka regler som gäller för innehav och försäljning (överlåtelse) av ammunition. I 

informationen från MSB berördes två stycken bestämmelser, 16 § i LBE som reglerar 

hantering av explosiva varor och 2 kap. 8 § i vapenlagen som reglerar innehav av vapen 

och ammunition. Av ingressen i informationen från MSB framgick det att reglerna 

gällande överlåtelse av ammunition inte varit lätta att förstå; en anledning till att de 

informerade om vilka regler som gäller är att ”det tycks finnas en del missförstånd”.8 Det 

framgick indirekt att de missförstånd MSB syftade på, är att inget ytterligare tillstånd 

behövs för överlåtelse av ammunition om man redan har tillstånd för innehav av vapen 

och ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen.9 Den huvudsakliga informationen 

som MSB lämnade i tidningen Nationellt pistolskytte var att all överlåtelse av 

ammunition är tillståndspliktig, att man inte i något sammanhang får överlåta ammunition 

till andra och att det inte finns några undantag från tillståndsplikten i 16 § LBE.  

Kort efter att de nya undantagsföreskrifterna lämnade tryckeriet den 23 april år 2015 

publicerade den webbaserade tidningen Svensk Jakt den 3 maj år 2015 en artikel gällande 

de nu kommande föreskrifterna.10  I artikeln gavs det uttryck för att få jägare vetat om att 

det utöver vapenlagstiftningen krävts särskilda tillstånd. Svenska Jägareförbundets jurist 

Ola Wälimaa uttalade sig i artikeln och menade på att han inte trott att någon har följt 

regelverket eftersom reglerna är omotiverade och i princip omöjliga att följa.  

Att reglerna är omotiverade beror på att vid en eventuell överlåtelse måste överlåtaren 

själv redan ha tillstånd till att inneha ammunition enligt 2 kap. 8 § vapenlagen. Det 

framgår av 9 kap 2 § (d) vapenlagen att det är straffsanktionerat att inneha ammunition 

utan tillstånd. Lämpligheten att inneha ammunition hos överlåtaren är därför redan prövad 

av Polismyndigheten. Det framgår inte av några förarbeten till vapenlagen att det funnits 

en avsikt– eller tanke på att överlåtaren ska behöva ansöka om ytterligare tillstånd för 

                                                 
7 Nationellt pistolskytte 2015 nr.1 s 64 (Se bilaga 1). 
8 Nationellt pistolskytte 2015 nr.1 s 64 (Se bilaga 1). 
9 Nationellt pistolskytte 2015 nr.1 s 64 (Se bilaga 1). 
10 http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/04/undantag-i-orimliga-regler-om-ammunition/ 

(information hämtad 2015-05-20), Se även bilaga nr 2. 
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överlåtelse. Däremot ingår överlåtelse i det hanteringsbegrepp som kräver tillstånd enligt 

16 § LBE.  

I den information som MSB publicerade i Nationellt pistolskytte menade de att den 

information som lämnades gällande överlåtelse inte är något nyhet. Detta eftersom inga 

förändringar av reglerna gjorts på länge och att ”den enda ändringen som genomförts” är 

att tillståndsprövningen för hantering av explosiva varor överfördes från 

Polismyndigheten till kommunerna år 2010.11 Värt att notera är att 16 § LBE bygger på 

den tidigare 11 § lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.12 Eftersom 

hantering var tillståndspliktigt även enligt den tidigare 11 § i 1988 års lag uppstår den 

intressanta frågan om Sveriges 700 000 vapeninnehavare omedvetet brutit mot lagen i 27 

år.13  

 

1.2 Frågeställning och syfte  

Rättssäkerhet är ett etablerat begrepp även om det dock saknas en definition utav 

begreppet.  Det anses dock vedertaget att det ställs ett krav på att lagarna i Sverige ska 

vara tydliga, det vill säga, det finns ett krav på förutsägbarhet.14  Det låter som en 

självklarhet att lagarna ska utformas på ett sådant sätt att det är möjligt för den enskilde 

att förutse hur lagen tillämpas. Den grundläggande anledningen till att MSB publicerade 

information i en nationell skyttetidning tyder dock på att det råder en oklarhet i hur 16 § 

LBE ska tillämpas. Enligt 16 § LBE krävs tillstånd för all hantering av explosiva varor 

och den tolkning som MSB gör är att 16 § LBE även ska tillämpas för dem som redan har 

tillstånd genom vapenlagen för delar av den hanteringen. Om den tolkning som MSB gör 

är korrekt kommer de undantagsföreskrifter som börjar gälla den 1 juli att underlätta vid 

lån och försäljning av vapen. Det som de kommande föreskrifterna inte undantar är 

överlåtelse av endast ammunition som inte är till för direkt användning.15 

Uppsatsen har ett tvådelat syfte. Dels att utreda och analysera 16 § LBE i förhållande 

till vapenlagen dels att utreda om de undantagsföreskrifter som MSB författat kan anses 

                                                 
11 Det är svårt att förstå vad MSB menade med ”den enda ändringen” eftersom Lag (1988:868) om 

brandfarliga och explosiva varor innehöll 29 paragrafer och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor innehåller 36 paragrafer. 
12 SOU 2006:16 s 43.   
13 Statistik från http://www.vapenagaren.se/ (Sveriges vapenägares förbund) 2015-05-20. 
14 Prop. 1984/85:32 s 36. 
15 2 kap. 5–6 § § MSBFS 2015:7.  
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lämpliga ur ett regelgivningsperspektiv och om de löser några eventuella problem. 

Intentionen är att fokusera på de enskilda privatpersoner som innehar ett vapentillstånd i 

enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen. För att besvara huvudfrågan utreds om en enskild 

privatperson behöver ansöka om ytterligare tillstånd för den hantering som omfattas av 

tillståndskravet i 16 § LBE om den enskilde redan har tillstånd till att inneha vapen och 

ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen.  

Med tanke på att de kommande undantagsföreskrifterna träder i kraft den 1 juli år 

2015 och att ca 700 000 vapeninnehavare berörs av dessa är det högst aktuella frågor.16 

Frågorna är av vikt dels för enskilda och dels för de myndigheter som hanterar 

tillståndsfrågor rörande ammunition.  

 

1.3 Avgränsning 

LBE är tillämplig för brandfarliga och explosiva varor och reglerar således även hantering 

av brandfarliga varor. Brandfarliga varor ligger dock utanför ramen för denna uppsats. 

Jag avser endast att utreda vad som gäller för explosiva varor och den hantering som ingår 

i definitionen av begreppet hantering i LBE och som har ”kontaktpunkter” med 

vapenlagen. Förutom det analyseras och utreds bara de förhållanden som berör enskilda 

med tillstånd inneha vapen och ammunition enligt 2 kap. 8 § vapenlagen. Uppsatsens 

focus ligger på den hantering som innefattar överlåtelse, förvaring och användning.  Inom 

begreppet hantering ryms även tillverkning och även om många vapenägare tillverkar sin 

egen ammunition har jag har valt att inte behandla vad som gäller för ammunition som 

tillverkats för eget bruk. Jag behandlar inte straffrätts- eller påföljdsfrågor och inte 

äganderättsliga frågor rörande överlåtelse.  

 

1.4 Metod och Material 

Uppsatsen är skriven utifrån en rättsdogmatisk metod. Jag tar sikte på traditionella 

rättskällor, lagar, förarbeten, doktrin. Vid tolkningen av den primära källan, det vill säga 

lagtexten, tas även hänsyn till sekundära källor, texter som kommenterar, analyserar, eller 

på annat sätt kan läggas till grund för förståelsen av den primära källan.  I praxis har det 

                                                 
16 Statistik från http://www.vapenagaren.se/ (Sveriges vapenägares förbund) 2015-05-20 
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inte gått att finna något rättsfall som berör överlåtelse av ammunition av någon som har 

tillstånd att inneha vapen och ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen. Eftersom 

det föreligger en bristfällig tillgång på praxis har föranlett att en stor del av arbetet lagts 

till att tolka de aktuella bestämmelserna i förhållande till dess förarbeten. I tolkning av 

lagtext och förarbeten för att få svar på gällande rätt har jag närmast använt mig av en 

teleologisk metod och det har tagits hänsyn till bestämmelsernas ändamål och kontext. 

Eftersom LBE och vapenlagen är två hierarkiskt likvärdiga lagar har jag valt att även 

analysera och problematisera lagarnas förhållande till varandra. Den doktrin jag vänt mig 

till hör bl.a. till den konstitutionella rätten, förvaltningsrätten och rättsläran.   

 

1.5 Disposition 

För en övergripande förståelse är framställningen disponerad för att först ge en översiktlig 

bild av gällande rätt samt de begrepp som används i framställningen. Eftersom en 

frågeställning är om de undantagsföreskrifter som MSB utformat kan anses lämpliga ur 

ett regelgivningsperspektiv ägnas därför kap. 3 åt MSB och undantagsföreskrifterna. 

Efterföljande kap. 4 ägnas åt normkollisioner. Detta eftersom jag i resten av uppsatsen 

kommer att tolka lagar, förarbeten och lagarnas kontext utifrån principer om 

kollisionsnormer. För att placera LBE i sin kontext ägnas kap. 5 åt det företagsperspektiv 

som lagen befinner sig. För att få en förståelse för en enskild persons möjlighet att förutse 

tillämpligheten av LBE analysers även om det är möjligt för den enskilde att förstå lagens 

tillämpningsområde. Tillstånd är en central del och i kap. 6 har jag valt att utreda vad som 

framgår gällande tillståndsplikten i 16 § LBE och 2 kap. 8 § vapenlagen.  Därefter 

analyseras vapenlagen och de bestämmelser som har kontaktpunkter med de kommande 

föreskrifterna i kap. 7. Sist presenteras de slutsatser som det grå att dra av de analyser och 

utredningar som gjorts i uppsatsen. Då vissa avsnitt är av komplicerad art har jag valt att 

analysera dessa direkt i aktuellt avsnitt. Detta för att kunna ha en möjlighet att referera 

till dessa avsnitt och lättare ha möjlighet att presentera en övergripande analys som inte 

är svårförståelig.  
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2 Gällande rätt & begrepp – en introduktion 

2.1 Centrala rättskällor 

Två lagar är av central betydelse för denna uppsats, vapenlag (1996:67) och lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Till dessa lagar finns tillhörande 

förordningar, vapenförordning (1996:70) och förordning (2010:1075) om brandfarliga 

och explosiva varor. Till rättskällorna räknas även förarbeten och de förarbeten till LBE 

och vapenlagen som analyseras presenteras löpande under framställningen. Inom ramen 

för denna uppsats kommer jag även beröra bestämmelser i förordning (2008:1002) med 

instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt föreskrifter utfärdade 

utav MSB och Rikspolisstyrelsen.  

 

2.1.1 Vapenlagen – en kort historik 

Den gällande vapenlagen idag är Vapenlag (1996:67) och den trädde i kraft den 1 april år 

1996. Den tidigare vapenlagen, Vapenlag (1973:1176) trädde i kraft 1 juli år 1974 och 

ersatte då den äldre vapenförordningen (1949:340) som i sin tur hade ersatt 

vapenkungörelsen (1934:315). Vapenlagen från år 1973 och 1949 års vapenförordning 

och deras tillämpningsområden var i huvudsak detsamma.  Skillnaderna var att 1973 års 

vapenlag kom att innehålla mer grundläggande bestämmelser och den var även mindre 

detaljerad än 1949 års vapenförordning.17 I 1996 års vapenlag genomfördes de ändringar 

som behövdes för att genomföra EG:s direktiv om kontroll av förvärv och innehav av 

vapen.18 De största skillnaderna i 1996 års vapenlag är att den är språkligt och 

systematiskt omarbetad i förhållande till 1973 års lag men i huvudsak bygger den på dess 

bestämmelser.19 

 

2.1.2 Vapenlagen – syfte och tillämpningsområde 

Lagens tillämpningsområde framgår i portalparagrafen 1 kap. 1 § vapenlagen i vilken det 

stadgas att lagen gäller för skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen 

jämställs med skjutvapen. Med ammunition avses ”patroner och projektiler till handvapen 

                                                 
17 Prop. 1973.166 s 2.  
18 EG:s direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG). 
19 Prop. 1995/96:52. 
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som lagen tillämpas på samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och 

projektiler”.20  

Lagens syfte framgår inte av någon bestämmelse i vapenlagen. Däremot framgår det 

av förarbetena till nu gällande vapenlag. I förarbetena anges att huvudsyftet med en 

kontroll av innehav och bruk av skjutvapen; är att motverka missbruk av skjutvapen och 

i möjligaste mån förhindra olyckshändelser i samband med hanteringen av vapen.21 Det 

påpekas i förarbetena att förhindrandet av att vapen används i brottslig verksamhet är av 

särskild betydelse.22  

 

2.1.3 Lagen om brandfarliga och explosiva varor – en kort historik 

LBE har sitt ursprung i den tidigare lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor 

(1988 års lag om explosiva varor) som i sin tur härrör från lag (1975:69) om explosiva 

och brandfarliga varor (1975 års lag om explosiva varor). 1975 års lag om explosiva varor 

innehöll dock bara sex stycken paragrafer och tillkom som en följd av regeringsformens 

krav på särskilda bemyndiganden i lag för att meddela föreskrifter som innebär 

åligganden för enskilda.23 Det är således genom 1975 års lag om explosiva varor som 

regeringen bemyndigades att meddela föreskrifter i frågor om bland annat explosiva 

varor.24 1988 års lag om explosiva varor trädde i kraft den 1 juli 1989 och lagen var en 

allmänt hållen ramlag; tanken var att låta 1988 års lag om explosiva varor få sitt konkreta 

innehåll genom bestämmelser som meddelats av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämde.25 Enligt förarbetena bygger LBE (2010 års lag) till stora delar på 

den tidigare 1988 års lag om explosiva varor.26 

 

2.1.4 Lagen om brandfarliga och explosiva varor – syfte & tillämpningsområde 

Syftet med 1975 års lag om explosiva varor var skydd för liv, personlig säkerhet och 

hälsa.27  Syftet med regleringen var dock inte klart angivet utan det framgick indirekt av 

                                                 
20 1 kap. 5 § Vapenlag (1996:67). 
21 Prop. 1995/96:52 s 26. 
22 Prop. 1995/96:52 s 26. 
23 Prop. 1987/88:101 s 8. 
24 Bemyndigandet finns i 1 § st. 1. Lag (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor. 
25 Prop. 1987/88:101 s 1 och SOU 2006:16 s 43.  
26 SOU 2006:16 s 43.   
27 Prop. 1975:8 s 97. 
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själva innehållet i bestämmelserna. I 1988 års lag om explosiva varor var det utvidgade 

syftet att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom; detta genom 

att förhindra och förebygga att brandfarliga och explosiva varor vållade brand eller 

explosion.28 

Det framgår av förarbetena till 1988 års lag om explosiva varor att utgångspunkten vid 

fastläggandet av tillämpningslagstiftningen ansågs vara de brand och explosionsrisker 

som hänger samman med varorna.29 Denna syn, att brand och explosionsrisken ansågs 

vara utgångspunkten för tillämpligheten av 1988 års lag om explosiva varor återspeglas 

även i förarbetena till de förändringar som genomfördes i vapenlagen år 1992.30 I 

förarbetena till förändringarna i vapenlagen menades det på att reglerna i 1988 års lag om 

explosiva varor skulle bli av intresse för vapeninnehavare och vapenhandlare: ”vid 

innehav eller export av krut eller ammunition i sådan mängd att explosion kan uppstå”.31 

I den nu gällande – LBE är syftet ytterligare utvidgat, och innefattar att ”hindra, 

förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom”.32 I 

förhållande till föregående lagstiftning är en nyhet i LBE att den även ska ”förebygga 

obehörigt förfarande med varorna”.33 Regeringens uppfattning till att i lagtexten utvidga 

syftet var att de ansåg att 1988 års lag om explosiva varor redan hade ett 

brottsförebyggande syfte och att detta borde tydliggöras i den nya lagen (LBE).34 Det 

påpekades dock att det brottsförebyggande syftet inte sträcker sig så långt att tillstånds- 

och tillsynsmyndigheterna åläggs polisiära uppgifter – och att dessa uppgifter ska vara 

förbehållna polisen.35  

  

                                                 
28 1 § Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 
29 Prop. 1987/88:101 s 19. 
30 Prop. 1990/91:130 s 25. 
31 Prop. 1990/91:130 s 25. 
32 1 § 2 st. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
33 1 § 2 st. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
34 Prop. 2009/10:203 s 24. 
35 Prop. 2009/10:203 s 24. 
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2.2 Begreppet hantering 

LBE gäller för hantering utav explosiva varor.36 Med explosiva varor menas explosiva 

ämnen och blandningar och explosiva föremål.37 Enligt 16 § LBE ska ”den som 

hanterar[…] explosiva varor […] ska ha tillstånd till det”. Med hantering avses enligt 

definitionen i 5 § LBE b.la. överlåtelse, förvaring och användning utav explosiva varor.38 

Enligt förarbetena är definitionen av hantering bred och själva begreppet hantering 

innefattar all sorts tänkbar hantering.39  

Delar av den hantering som ingår den hanteringsdefinition som framgår av 5 § LBE är 

delar som även prövas vid ansökan om innehav av vapen och ammunition enligt 

vapenlagen. I avsnitt 6.8 utreds om det är lagstiftarens avsikt att tillstånd för olika delar 

av hanteringen för en och samma vara bör prövas vid olika myndigheter.  

 

2.3 Ammunition 

Av 1 kap. 1 § vapenlagen framgår att vapenlagen är gällande för både skjutvapen och 

ammunition. Med ammunition menas ”patroner och projektiler till handvapen som lagen 

tillämpas på samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och projektiler”.40 

För den ammunition som räknas till explosiva varor finns i 1 kap. 6 § vapenlagen en 

hänvisning till bestämmelserna i LBE.41 Dock nämns inte ammunition vare sig LBE eller 

                                                 
36 1 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
37 4 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.   
38 5 §, Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
39 Se Prop. 1987/88:101 s 29 samt Prop. 2009/10:203 s 20. 
40 1 kap. 5 § Vapenlag (1996:67). 
41 Jag vill påpeka att det enligt min mening inte är helt tydligt om det är lagstiftarens avsikt att all 

ammunition ska räknas till explosiva varor eftersom grammatiska utformningen av 1 kap. 6 § vapenlagen 

är otydlig; ”bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns även i LBE.” (min 

kursivering). Det förefaller närmast att lagstiftarens avsikt är att skilja på olika typer av ammunition. Under 

arbetets gång har jag inte funnit någon kommentar i förarbetena gällande avsikten med utformningen av 

bestämmelsen. Den tidigare lydelsen i 3 § 1973 års vapenlag var; ”Om ammunition som är att hänföra till 

explosiv vara eller som innehåller gift finns bestämmelser även i förordningen (1949:341) om explosiva 

varor och i lagen (1985: 426) om kemiska produkter.”. I specialkommentaren till definitionen av 

ammunition i 3 § 1973 års vapenlag (Prop. 1973:166 s 137) nämns att vapenlagen ska vara tillämplig för 

ammunition till handeldvapen och att de inte behöll den tidigare förklaringen att detta gäller ”vare sig 

projektilerna är massiva eller fyllda med sprängämne eller annat ämne”. Explosiva kulor och kulor med 

andra ämnen kan sättas i relation till den förbjudna ammunition som räknas upp i vapendirektivet (RÅDETS 

DIREKTIV av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG). I 

vapendirektivet anges förbjuden ammunitionen som ”Ammunition med kroppsskydds-penetrerande 

projektiler, explosions- eller brandprojektiler och projektiler för sådan ammunition […] ammunition med 

explosiva projektiler: ammunition för militärt bruk där projektilen innehåller en laddning som exploderar 

när den stöter emot något […] ammunition med brandprojektiler: ammunition för militärt bruk där 
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dess tillhörande förordning.42 Av 36 § 1 p. LBE framgår att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka varor som ska 

anses utgöra explosiva varor. Med stöd av 25 § förordningen (2010:1075) om 

brandfarliga och explosiva varor meddelade MSB år 2010 föreskrifter om vilka varor som 

ska anses vara explosiva varor.43 I nyss nämnda föreskrifter nämns inte ammunition 

uttryckligen men det framgår att patroner till handeldvapen är att anse som en explosiv 

vara (klass 1) i en hänvisning till MSBs egna föreskrifter (ADR-S).44 I de kommande 

föreskrifterna från MSB definieras ammunition som ”patron, projektil och drivladdning 

som innehåller explosiva ämnen eller blandningar och används i skjutvapen”.45  

 

2.3.1 Tillstånd för överlåtelse av ammunition 

Det framgår av 16 § LBE att den som hanterar explosiva varor ska ha tillstånd för själva 

överlåtelsen. Enligt definitionen i 5 § LBE ingår överlåtelse i hanteringsbegreppet. Den 

juridiska termen för överlåtelse innebär en överföring utav äganderätten, mer specifikt 

ett; ”överförande i förmögenhetsrättslig ordning till annan av äganderätten”.46 Synonymer 

till överlåtelse är att ”ge äganderätten till, lämna över, avträda, avstå, överlämna, 

hänskjuta, överantvarda, anförtro”.47 Som exempel kan nämnas gåva som är en form av 

överlåtelse där det inte krävs några motprestationer.48 Att överlåta någonting, kräver 

således ingen motprestation utan det räcker med att överföra äganderätten till någon 

annan. 

Den bestämmelse som reglerar överlåtelse av ammunition i vapenlagen är 2 kap. 9 § 

vapenlagen. Den grammatiska utformningen av bestämmelsen gör dock att den är 

svårförståelig. I avsnitt 7.2 och 7.2.1 analyseras om 2 kap. 9 § vapenlagen till sin 

ordalydelse ger en rättighet att överlåta ammunition och i efterföljande avsnitt 7.2.2 

                                                 
projektilen innehåller en kemisk blandning som börjar brinna vid kontakt med luften eller vid anslaget.”. 

På grund av ovan anförda tyder det på att lagstiftarens tanke är att vapenlagen ska gälla all sorts ammunition 

och att LBE endast ska gälla ammunition som ”räknas till explosiv” ammunition, d.v.s. inte all ammunition. 
42 Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 
43 MSBFS 2010:4. 
44 3 kap. 2–4 § § MSBFS 2010:4.  
45 1 kap. 2 § MSBFS 2015:7.  
46 Bergström m.fl. Juridikens termer s 211. 
47 Walter, Bonniers synonymordbok, se överlåtelse. 
48 Se Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. 
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inventeras förarbetena till bestämmelsen för att försöka få svar på hur 2 kap. 9 § 

vapenlagen bör tolkas. 

 

2.3.2 Förvaring av ammunition 

Vid försäljning av ammunition finns i dagsläget inget krav för handlare eller försäljare att 

föra en förteckning över vem som förvärvar ammunition om förvärvaren har tillstånd ett 

inneha och förvärva ammunition enligt vapenlagen. Den som bedriver tillståndspliktig 

verksamhet ska dock kunna redovisa de explosiva varor som hanteras i verksamheten.49 

Detta innebär bland annat att enskild person med tillstånd att inneha vapen och 

ammunition kan förvärva en ammunition utan att på något sätt registreras. Det finns dock 

krav på säker förvaring i ett säkerhetsskåp som uppfyller en viss standard.50 Det är 

dessutom vanligt att de som ägnar sig åt målskytte eller jakt tillverkar sin egen 

ammunition och de som har tillstånd i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen behöver inget 

ytterligare tillstånd för tillverkning av egen ammunition.51 Vid tillverkning av 

ammunition behövs vissa komponenter, bland annat krut och tändhattar. Den mängd krut 

som får förvaras i hemmet utan tillstånd är i dagsläget 5 kg och för tändhattar är reglerna 

desamma som för ammunition.52 I en undantagsföreskrift från MSB som utfärdades år 

2010 är de med tillstånd enligt vapenlagen undantagna tillståndskravet för förvaring 

enligt LBE.53 I avsnitt 7.3 utreds om den föreskriften är lämplig ur ett regelgivnings-

perspektiv. 

 

2.3.3 Tillstånd för förvärv, innehav och användning av ammunition 

Enligt vapenlagen är det polisen som prövar tillstånd för innehav av skjutvapen eller 

ammunition.54  Den som erhåller ett tillstånd för vapeninnehav får även automatisk rätt 

att förvärva ammunition som passar ändamålet för vapnet.55 Enligt artikel 10 i 

vapendirektivet skall bestämmelserna om förvärv och innehav av ammunition vara de 

                                                 
49 11 § Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 
50 5 kap. 2 § Vapenlag (1996:67) samt 17 kap. RPSFS 2009:13. 
51 SÄIFS 1998:4. 
52 Se 8 kap. 2 § samt kommentarer till 1 kap. 1 § MSBFS 2010:5. 
53 MSBFS 2010:5. 
54 Se 2 kap. 1 § a, 2 § samt 2 kap. 8 §, Vapenlag (1996:67). 
55 2 kap. 9 § Vapenlag (1996:67). 
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samma som för innehav av de skjutvapen som ammunitionen är avsedd för.56 För en 

person som ansöker om vapentillstånd i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen är det 

Polismyndigheten som beviljar tillstånd för förvärv och innehav (förvaring) av 

ammunition.57  

Själva användandet av ammunition för de som har tillstånd att inneha vapen framgår 

inte uttryckligen till sin ordalydelse i vapenlagen. Att använda explosiva varor faller dock 

in under det hanteringsbegrepp som är tillståndspliktigt enligt 16 § LBE. I de föreskrifter 

som författats av MSB och som träder i kraft den 1 juli finns ett undantag från 

tillståndsplikten för användande av ammunition.58 Om MSB gör en korrekt tolkning av 

att det krävs tillstånd för användning av ammunition enligt LBE på grund av att det saknas 

ett lagrum som till sin direkta ordalydelse reglerar användning i vapenlagen är något som 

vidare behandlas i avsnitt 7.4.  

 

 

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

3.1 En ny myndighet år 2009 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inrättades den 1 januari år 2009 

och ersatte då de tidigare myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Statens 

räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar. Strax därefter, den 1 augusti år 

2010 trädde LBE i kraft.  

En av nyheterna i den nya lagen var att prövningen för tillstånd gällande explosiva 

varor flyttades från Polismyndigheten till MSB.59  LBE ställer upp vilka tillståndsfrågor 

som MSB själva prövar och vilka tillståndsfrågor som kommunerna prövar. De frågor 

som kommunerna prövar tillstånd för är bl.a. den hantering som innefattar överlåtelse, 

användning och förvaring av explosiva varor och de ska prövas ”av den kommun där 

varorna ska hanteras”.60 Tillståndsprövningen gällande överlåtelse, användning och 

                                                 
56 EG:s direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG). 
57 Se avsnitt 7.3.1 gällande förvaring. 
58 2 kap. 5 § MSBFS2015:7. 
59 Prop. 2009/10:203  s 1. 
60 18 § 2 st. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
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förvaring utav explosiva varor flyttades således från Polismyndigheten till kommunerna 

den 1 augusti år 2010.   

 

3.1.1 Verksamhetsområde 

MSBs verksamhetsområde framgår utav förordning (2008:1002) med instruktion för 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; ”Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, 

i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.”61  

Enligt förordningen ska det vara ett förebyggande arbete; ”Myndigheten ska i samverkan 

med myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och företag identifiera och 

analysera sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt 

allvarliga”.62  

 

3.1.2 Myndighetens bemyndigande 

Enligt 8 kap. 11 § RF kan riksdagen medge att regeringen överlåter åt 

förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela föreskrifter i ett visst ämne. Som 

nämnts i bl.a. avsnitt 2.2 krävs tillstånd för hantering av explosiva varor enligt 16 § LBE. 

MSB är den myndighet som genom den tillhörande förordningen till LBE fått sitt 

bemyndigade att meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet i 16 § LBE.63  

 

3.2 Myndighetens information till allmänheten 

I den svenska tidningen Nationellt pistolskytte, nummer 1 år 2015 publicerades det 

information ifrån MSB. Motivet till publiceringen framgick av ingressen; ”[MSB] har på 

senare tid fått många frågor om vilka regler som gäller för innehav och försäljning av 

ammunition. Eftersom det tycks finnas en del missförstånd vill vi på detta sätt informera 

om vilka regler som gäller”.64 Den information MSB lämnade var att all överlåtelse av 

                                                 
61 1 § Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
62 2 § Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
63 25 § p. 4 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 
64 Nationellt pistolskytte 2015 nr.1 s 64 (Se bilaga 1). 
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ammunition är tillståndspliktig och att det inte finns några undantag från tillståndsplikten 

i 16 § LBE.  

I informationen berörs två bestämmelser nämligen 16 § LBE som reglerar hantering 

av explosiva varor och 2 kap. 8 § vapenlagen som reglerar innehav och förvärv av vapen 

och ammunition. Det framgår indirekt att de missförstånd som MSB hänvisar till är att 

man vid innehav av vapentillstånd i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen även har rätt att 

överlåta ammunition.65  I artikeln påtalar MSB att den vapenlicens som fås i enlighet med 

8 § i 2 kap vapenlagen ger tillåtelse att inneha ammunition för eget bruk men inte till 

överlåtelse.66 Vidare lämnar MSB information om att all överlåtelse av ammunition är 

tillståndspliktig och att man inte i något sammanhang får överlåta ammunition till andra.  

Förutom publiceringen av information i Nationellt pistolskytte har MSB gått ut med 

information på myndighetens webbsida. På webbsidan finns en odaterad 

informationsbroschyr i vilken MSB informerar att överlåtelse ammunition är 

tillståndspliktigt enligt LBE.  I informationsbroschyren påtalar MSB att ett arbete pågår 

för att utreda om någon form av undantag skulle kunna medges för överlåtelser i mindre 

skala för omedelbar förbrukning, t.ex. vid jakt.67 Det är dessa undantagsföreskrifter som 

börjar gälla den 1 juli 2025.  

 

3.3 Introduktion av ett befintligt undantag från tillståndsplikten i LBE 

MSB fick sitt bemyndigande att utfärda föreskrifter den 1 september år 2010 och strax 

därefter, den 24 september år 2010, utkom det undantagsföreskrifter.68 Föreskrifterna som 

utfärdades var rubricerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 

om förvaring av explosiva varor.69 Föreskrifterna från MSB gällande förvaring av 

explosiva varor ersatte Statens räddningsverks (SRV) föreskrifter och allmänna råd om 

förvaring av explosiva varor som upphörde att gälla den 15 oktober år 2010. De nya 

föreskrifterna byggdes på de tidigare föreskrifterna från SRV där det också fanns 

                                                 
65 Nationellt pistolskytte 2015 nr.1 s 64 (Se bilaga 1). 
66 Det vapentillstånd som erhålls genom 2 kap. 8 § vapenlagen benämns ofta vapenlicens.  
67 Se https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Explosiva-varor 2015-05-20 eller 

bilaga 3. 
68 Själva bemyndigandet finns i 25 § Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor som  

trädde i kraft 2010-09-01. 
69 MSBFS 2010:5. 
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undantag för de som enligt vapenlagen hade tillstånd att inneha vapen och ammunition.70 

Undantaget i föreskriften från SRV gällde dock inte ammunition utan för de som 

tillverkade egen ammunition och för denna förvarade beståndsdelar.71 Orsaken till att 

MSB valde att utfärda undantag gällande förvaring av ammunition för de som har tillstånd 

att inneha vapen enligt vapenlagen framgår inte av den konsekvensanalys som gjordes i 

samband med de justerade föreskrifterna.72 Undantaget i 8 kap. 1–2 § § MSBFS 2010:5 

som utfärdades av MSB lyder;  

”[1 §] Bestämmelser om tillstånd för att hantera explosiva varor finns i 16 § 

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

[2 §] Tillstånd behövs inte för den som  

1. har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha ammunition eller vapen 

och för dessa vapen förvarar ammunition […]”. 

Undantaget är intressant på grund av den grammatiska utformningen och bör sättas i 

relation till 1 kap. 2 § i föreskrifterna vilken lyder;  

”De begrepp som finns definierade i lagen (2010:1011) eller förordningen 

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska anses ha samma 

innebörd i denna författning.”. 

Av definitionen i 5 § LBE framgår att förvaring ingår i hanteringsbegreppet och som 

nämnts i avsnitt 2.2 är det enligt förarbetena ett vitt begrepp som omfattar all slags tänkbar 

hantering. Rubriceringen av föreskrifterna anger som nämnts ovan att de gäller förvaring 

av explosiva varor. Oavsett rubriceringen är det intressanta vad som faktiskt framgår av 

föreskrifterna i 8 kap. 1–2 § § MSBFS 2010:5. I 8 kap. 1 § MSBFS 2010:5 hänvisar 

föreskriften till tillståndsplikten för hantering av explosiva varor i 16 LBE. Det som enligt 

min mening därefter går att utläsa av 8 kap. 2 § MSBFS 2010:5 är att tillstånd inte behövs 

för att hantera explosiva varor för dem som har tillstånd enligt vapenlagen att inneha 

ammunition och för dessa vapen förvarar ammunition.  

                                                 
70 7 kap. 3 § p. 2 SRVFS 2006:10.  
71 SRVFS 2006:10 7 kap. 3 § p. 2. 
72 Se p 3-4. Diarienr 2009-11460, Konsekvensanalys till förslag till justerade föreskrifter om förvaring av 

explosiva varor. 
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Orsaken till utformningen av 8 kap. 1–2 § § MSBFS 2010:5 framgår av inte den 

konsekvensutredning som gjordes i samband med föreskrifterna.73 Däremot kan 

föreskrifterna sättas i relation till att MSB inrättades som myndighet 1 januari 2009 och 

att det troligtvis var rätt många äldre föreskrifter som var tvungna att författas om. Att 

kort tid till att författa nya föreskrifterna kan ha påverkat kvaliteten på föreskrifterna 

negativt är inte en osannolik tanke. Denna tanke förefaller sig inte alltför osannolik 

eftersom det av konsekvensanalysen för MSBFS 2010:5 framgår att myndigheten som 

sådan har en kort erfarenhet av föreskrifterna; 

”Ett drygt års erfarenhet av föreskrifterna och dess inverkan på branschens 

möjligheter att verka talar för ett behov av anpassning till alla delar av 

explosivämnesbranschen”.74  

Trots rubriceringen av föreskrifterna blir enligt min mening innebörden av nuvarande 8 

kap. 1–2 § § MSBFS 2010:5 att om en person med tillstånd enligt vapenlagen förvarar 

ammunition behöver inte den personen tillstånd för den hantering som avses i 16 § LBE. 

Om den tolkningen jag gör är korrekt blir innebörden att all hantering undantas genom 

undantagen i 8 kap. 1–2 § § MSBFS 2010:5. Det bör nämnas att föreskriften vid dagens 

datum fortfarande gäller.   

 

3.4 En introduktion till myndighetens nya undantagsföreskrifter 

Som bl.a. nämnts i avsnitt 1.1 utfärdade MSB med stöd av 25 § förordningen (2010:1075) 

om brandfarliga och explosiva varor nya föreskrifter den 23 april 2015  som träder i kraft 

den 1 juli år 2015.75 De nya föreskrifterna reglerar bl.a. undantag för överlåtelse och 

användning av ammunition och de som kommer att omfattas av föreskrifterna är de som 

innehar tillstånd att inneha vapen och ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen.  

För överlåtelse gäller undantagen tre olika typer av överlåtelse; överlåtelse av 

ammunition för direkt användning, överlåtelse av ammunition vid vapenöverlåtelse och 

överlåtelse av ammunition vid utlåning av vapen.  Undantagen är därför inte heltäckande 

                                                 
73 Diarienr. 2009–11460 – Konsekvensanalys till förslag till justerade föreskrifter om förvaring av explosiva 

varor. 
74 Diarienr. 2009–11460 – Konsekvensanalys till förslag till justerade föreskrifter om förvaring av explosiva 

varor 1 p. 1 s.  
75 2 kap. 5 – 6 § § MSBFS 2015:7. 
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eftersom överlåtelse av endast ammunition som inte är avsedd för direkt användning 

fortfarande kommer att vara tillståndspliktigt enligt 16 § LBE. Jag har valt att presenterna 

att presentera undantagen redan nu för att läsaren ska få en helhetsbild och ha möjlighet 

att sätta föreskrifterna i relation till uppsatsen övriga delar. Vad som framgår av vapenlagen 

gällande överlåtelse och användning utreds i kapitel 7. De kommande undantagen från 

tillståndsplikt för ammunition finns i 2 kap. 5–6 § § MSBFS 2015:7 och lyder; 

”[5 §] Tillstånd enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor behövs inte för att använda den ammunition och de tändhattar som 

användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67). 

[6 §] Tillstånd enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor behövs inte för överlåtelse av  

1. ammunition för direkt användning vid jakt eller målskytte under 

förutsättning att mottagaren har tillstånd att inneha ammunitionen enligt 

vapenlagen (1996:67), 

2. ammunition tillhörande det vapen som innehavaren har tillstånd att inneha 

enligt vapenlagen (1996:67) vid det tillfälle som vapnet överlåts, och 

3. ammunition, tillhörande det vapen som innehavaren har tillstånd att inneha 

enligt vapenlagen (1996:67), i samband med utlåning av vapnet enligt 

bestämmelserna i vapenlagen (1996:67), förutsatt att oanvänd ammunition 

återlämnas tillsammans med vapnet efter lånetiden.” 

 

3.3.1 Jägarförbundets reaktion på myndighetens undantagsföreskrifter 

Kort efter att de nya undantagsföreskrifterna från MSB lämnade tryckeriet den 23 april 

publicerade den webbaserade tidningen Svensk Jakt den 3 maj år 2015 en artikel gällande 

de nu kommande föreskrifterna76  I artikeln gavs det uttryck för att få jägare vetat om att 

det utöver vapenlagstiftningen krävts särskilda tillstånd. Svenska Jägareförbundets jurist 

Ola Wälimaa uttalade sig i artikeln och menade på att om dessa regler hade följts hade 

det fått helt absurda konsekvenser för jägarna. Ola Wälimaa uttalade sig även om att han 

                                                 
76 Henricson, J, Undantag i orimliga regler om ammunition (se bilaga 2). 
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inte trott att någon har följt regelverket eftersom reglerna är omotiverade och i princip 

omöjliga att uppfylla.77 

Det framgick även av artikeln att Svenska Jägareförbundets bestämda uppfattning är att 

ammunitionen måste kunna överlåtas tillsammans med vapnet, utan ytterligare 

administrativt krångel till ingen nytta.  

 

3.3.1 Exempel på en omotiverad regel 

Detta avsnitt knyter an till föregående avsnitt och den åsikt som Svenska Jägareförbundets 

jurist Ola Wälimaa framförde i den webbaserade tidningen Svensk Jakt. Ola Wälimaa 

menade bl.a. på att det är omotiverade regler och att de i princip är omöjliga att följa. Som 

nämnts i avsnitt 3.4 reglerar MSBFS 2015:7 undantag för bl.a. överlåtelse av ammunition 

och de som kommer att omfattas av föreskrifterna är de som innehar tillstånd att inneha 

vapen och ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen. Undantagen inte heltäckande 

och det framgår av 2 kap. 6 § MSBFS 2015:7 att överlåtelse av endast ammunition som 

inte är avsedd för direkt användning inte omfattas av de snart gällande undantagen. Om 

LBE är att anse som tillämplig kommer i sådant fall den nyss nämnda typen av överlåtelse 

kräva tillstånd enligt 16 § LBE eftersom överlåtelse ingår i det hanteringsbegrepp som 

tillståndsplikten gäller. 

Jag vill lämna följande två exempel på en överlåtelsesituationer som inte täcks av 

undantagen och dessa överlåtelsesituationer borde vara inte alltför ovanliga:  

1.) X ska åka på tävling över helgen men upptäcker att ammunition är slut och 

åker då till sin kompis Y och lånar en ask ammunition.  

2.) X ska åka på jakt i en vecka och närmaste jaktaffär har slut på ammunition 

och X köper då en ask av sin jaktkamrat Y som inte ska åka och jaga och 

således inte behöver ammunition.  

Av 2 kap. 8 § vapenlagen framgår att det krävs tillstånd för att förvärva och inneha 

ammunition. Tillståndet i sig ger dock inte en obegränsad rättighet att köpa vilken sorts 

ammunition som helst. Det framgår av 2 kap. 8 § vapenlagen att tillstånd inte ger en 

oinskränkt rätt att inneha vilken ammunition som helst; den ammunition som man får 

inneha eller förvärva är den ammunition som passar vapnet och ändamålet. Av 9 kap. 2 § 

                                                 
77 Henricson, J, Undantag i orimliga regler om ammunition, (se bilaga 2). 
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(d) vapenlagen framgår att det är straffsanktionerat att inneha ammunition utan tillstånd 

och innebörden blir att bestämmelsen även innefattar ammunition som inte passar vapnet. 

En tillståndshavare som överlåter till en annan tillståndsinnehavare kan endast överlåta 

den ammunition som förvärvaren har rätt att inneha. För att förtydliga kan t.ex. en person 

med tillstånd att inneha kaliber 6,5x55 kan endast överlåta till en annan tillståndshavare 

med tillstånd att inneha kaliber 6,5x55. Att överlåta till någon utan tillstånd är 

straffsanktionerat genom 9 kap. 2 § (e) vapenlagen. Ett krav på ytterligare tillstånd för 

överlåtelse än det tillstånd som erhålls genom 2 kap. 8 § vapenlagen kan därför anses 

omotiverat och ett ytterligare tillståndskrav kan även ifrågasättas på flera punkter. 

Dels har lämpligheten av överlåtare redan prövats av polismyndigheten och av 

förarbetena till 1996 års vapenlag framgick att;  

”Vår nuvarande vapenlagstiftning bygger på principen att endast vuxna 

ansvarskännande personer som har tillräckliga kunskaper att hantera vapen på 

ett för sig själva och omgivningen fullt betryggande sätt skall kunna betros 

med vapen”.78   

Dels finns i dagsläget inget krav för handlare eller försäljare att föra en förteckning över 

vem som förvärvar ammunition, det räcker med att förvärvaren har tillstånd enligt 2 kap. 

8 § vapenlagen. Det finns därför ingen möjlighet att veta vilken mängd ammunition någon 

med tillstånd enligt 2 kap. 8 § vapenlagen innehar. Inte heller torde brand och 

explosionsrisk vara ett problem då de redan genom tillståndet i 2 kap. 8 § vapenlagen rätt 

att inneha ammunition och det ställs krav på att tillståndshavare har godkända 

förvaringsskåp. 79   

År 1995 påbörjades arbetet med att göra en genomgripande översyn av 

vapenlagstiftningen och år 1998 överlämnades utredningen som antog namnet 1995 års 

vapenutredning.80 Vid nyss nämnda översyn av vapenlagstiftningen behandlades frågan 

om utlåning för s.k. självständigt handhavande. Självständigt handhavande innebär att 

den som har tillstånd till att inneha ett vapen under högst två veckor utan ytterligare 

tillstånd får låna ett vapen av samma typ.81  Det som framgår av 1995 års vapenutredning 

                                                 
78 Prop. 1990/91:130 s 25-26. 
79 Se avsnitt 7.3.1 gällande förvaring.  
80 SOU 1998:44. 
81 3 kap. 1 a § p.2 Vapenlag (1996:67). 
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är att det ansågs att en anmälningsförfarande till Polismyndigheten vid lån av vapen inte 

ansågs praktiskt genomförbart. Två motiveringar angavs och den första motiveringen var 

b.la. att behovet av att låna någons annans vapen kunde förväntas uppkomma hastigt: 

”t.ex. då någon inför en förestående jakt upptäcker att det egna vapnet inte är 

funktionsdugligt.”82 Enligt utredningen skulle (i ovan nämnda fall) en anmälan komma 

tillståndsmyndigheten så sent tillhanda att meningen med den skulle vara ”överspelad”. 

Den andra motiveringen till att ett anmälningsförfarande till Polismyndigheten vid lån av 

vapen inte ansågs praktiskt genomförbart var att: ”tillståndsmyndigheterna inte har 

möjlighet att administrera dessa.”83 Samma argument kan förstås användas för 

ammunition. Att ammunition tar slut och att behovet av att köpa eller låna ammunition 

uppstår, torde dessutom vara vanligare än att ett vapnen slutar att fungera. En ansökan 

om överlåtelse av ammunition skulle även som i exemplet ovan, vara ”överspelad” när 

ansökan väl kommer tillståndsmyndigheten tillhanda; det skulle i princip vara omöjligt 

att uppfylla det krav på tillståndsplikt som framgår av 16 § LBE. 

 

3.5 konklusion 

Inom sitt verksamhetsområde har MSB ansvar för bl.a. skydd mot olyckor i den 

utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.84 Detta ska vara ett förebyggande 

arbete och MSB ska i samverkan med andra myndigheter och även företag bl.a. identifiera 

hot och risker i samhället som anses vara särskilt allvarliga.85 Den lag som MSB verkar 

igenom är LBE och syftet med lagen är bl.a. att förebygga och begränsa olyckor.86 En 

nyhet från år 2010 är att det i lagtexten framgår att den även ska förebygga obehörigt 

förfarande med varorna.87 

När det gäller förebyggandet av obehörigt förfarande gällande ammunition framgår av 

SOU 2006:16 att utredaren ansåg det motiverat att tillståndshandläggningen för de med 

vapentillstånd skulle ligga hos Polismyndigheten då det övervägande syftet avseende 

tillståndsplikten för ammunition är att förebygga obehörigt förfogade. 88 Frågan är dock 

                                                 
82 SOU 1998:44 s 181. 
83 SOU 1998:44 s 181. 
84 1 § Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
85 2 § Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
86 1 § 2 st. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
87 1 § 2 st. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
88 SOU 2006:16 s 103. 
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om obehörigt förfogande är särskilt vanligt bland de som har vapentillstånd. År 1987 

genomfördes en vapenutredning med uppdrag att göra en genomgripande översyn av 

vapenlagstiftningen som ett led i samhällets arbete med att förhindra våldsbrott.89  I 

slutbetänkandet kom utredaren fram till att bestämmelserna om ammunition hade en 

begränsad betydelse i förhållande till utredningens uppdrag som var att se över 

vapenlagstiftningen med inriktning på att förebygga våldsbrott; därför gick han inte 

närmare in på dessa bestämmelser.90 Även om det i lagtext framgår att syftet med LBE 

även är att förebygga obehörigt förfogande påpekades det dock i Prop. 2009/10:203 att 

det brottsförebyggande syftet inte sträcker sig så långt att tillstånds- och 

tillsynsmyndigheterna åläggs polisiära uppgifter – och att dessa uppgifter ska vara 

förbehållna polisen.91 

I avsnitt 2.1.4 framfördes att det av förarbetena till 1988 års lag om brandfarliga varor 

framgick att utgångspunkten vid fastläggandet av tillämpningsföreskrifterna ansågs vara 

de brand och explosionsrisker som hänger samman med varorna.92  

 

4 Kollisionsnormer  

4.1 Inledning 

Rättstillämpningen behandlar i stor utsträckning rättsliga normer. Exempel på frågor som 

inkluderar rättsliga normer är hur en viss regel ska tolkas, om en viss rättsregel är 

tillämplig i en viss situation eller vilka rättsregler som gäller för ett visst fall.93 Det går 

dock inte att efter fritt skön tolka en bestämmelse hur som helst; en grundläggande princip 

för normgivningsmakten är att allmänna rättsregler beslutas av riksdagen, vilket framgår 

av 1 kap. 1 § 3 st. RF (den offentliga makten utövas under lagarna). Enligt 8 kap. 1 § RF 

är normgivningsmakten fördelad mellan riksdagen och regeringen. Riksdagen kan dock 

                                                 
89 SOU 1998:44 s 13. 
90 SOU 1998:44 s 263.  
91 Prop. 2009/10:203 s 24. 
92 Prop. 1987/88:101 s 19. 
93 Baier m.fl. Om normer s 26. 
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delegera normgivningsmakt till regeringen som i sin tur kan delegera till myndigheter och 

dessa myndigheter kan då genom subdelegation utfärda föreskrifter.94 

 

4.2 Normgivning och myndigheters föreskrifter 

Grundtanken är att riksdagen och regeringen ska styra myndigheternas handlande och att 

myndigheterna varken ska göra mer eller mindre än vad som ingår i uppdraget.95 

Wennergren menar dock att verkligheten är annorlunda än idealbilden av ett demokratiskt 

statsskick med en folkstyrd offentlig förvaltning och detta på grund av att den offentliga 

förvaltningen inte kan styras in i minsta detalj och ett visst utrymmer måste finnas för 

självständigt agerande.96  

I lagstiftningsarbetet går det inte att förutse alla säregna fall som kan inträda i praktiken 

och om man gjorde det menade Ekelöf på att lagboken skulle blir alltför omfattande och 

otymplig.97 Det skulle därför inte löna sig att försöka skriva lagen så att den ger 

vägledning för alla säregna fall och därför bör lagstiftaren rikta in sig på de klara fallen, 

de som kan väntas bli mest frekventa vid tillämpningen av bestämmelsen.98  

Förutom att fylla i vagt hållen ramlagstiftning har inte myndigheter någon egentlig 

normgivningsmakt och Bull menar att när lagtexten endast vagt anger vilka mål som skall 

uppnås med viss reglering men i övrigt lämnar det till de verkställande myndigheterna att 

ge dessa mål ett konkret innehåll så ökar naturligtvis förvaltningens självständighet.99 Att 

genom ramlagstiftningen överlåta viktiga normativa avgöranden till myndigheter är något 

som Bull menar kan ifrågasättas ur demokratiskt synpunkt och han ställer sig frågan vem 

som har det egentliga ansvaret för de regler som binder medborgare.100 Att det blir fel och 

att det författas myndighetsföreskrifter i strid med lag framgår av en undersökningen 

avseende tidsperioden 1974 till 1998 där det konstaterades att domstolarna utnyttjat att 

möjligheten inte tillämpa en norm i 19 av 50 prövade fall med stöd av 11 kap. 14 § RF. 

                                                 
94 8 kap. 10 – 11 § § RF. 
95 Wennergren, Offentlig förvaltning i arbete, s 25. 
96 Wennergren, Offentlig förvaltning i arbete, s 25.  
97 Ekelöf, Rättegång I, s 82 ff. 
98 Ekelöf, Rättegång I, s 82 ff. 
99 Bull, Fundamentala fragment, s 36 
100 Bull, Fundamentala fragment, s 36 
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Av dessa 19 fall var 10 stycken en myndighetsföreskrift som stod i strid med lag eller 

förordning.101 

 

4.3 Tolkning vid normkollisioner 

Samuelsson belyser det faktum att det förekommer att ett och samma fall regleras i två 

eller flera bestämmelser som samtidigt är tillämpliga och han menar att det i en sådan 

situation är uppenbart att reglerna inte kan tillämpas samtidigt.102 När lagen visserligen 

reglerar det aktuella fallet men innehåller en logisk motsägelse var något som Peczenik 

kallade för en teoretisk lucka.103 Som ett exempel på en teoretisk lucka angav Peczenik 

när en handlings giltighet kräver skriftlig form enligt en norm, men en annan norm säger 

att skriftlig form inte krävs för handlingens giltighet.104 Vid en ovan nämnda 

normkonflikter måste det lösas genom att en av reglerna tillämpas. Motsägelsen kan 

emellertid ofta elimineras genom att man tillämpar vissa sedvanerättsligt gällande 

kollisionsnormer.105 Enligt Samuelsson finns tre allmänna principer att beakta och att 

hänvisa till vid ett sådant läge; lex superior, lex specialis och lex posterior.106 Två av 

nämnda principer är av intresse för denna framställning och det är lex superior och lex 

specialis. Enligt principen om lex superior ska den författning som innehar en högre 

konstitutionell valör prioriteras framför en författning av lägre konstitutionell valör; detta 

kallas även för den formella lagkraftens princip och kommer till uttryck i 8 kap. 18 § RF. 

Enligt lex specialis ska den mer preciserande lagen, eller speciella normen tillämpas före 

den mer generella normen. Som utgångspunkt för en bedömning bör tillämpningsområdet 

för respektive bestämmelse analyseras och den bestämmelse som har det snävare 

tillämpningsområdet skall ges företräde.107 Även Peczenik gav ett tydligt exempel 

gällande lex specialis; ”en mindre allmän regel bör uppfattas som ett undantag från en 

mera allmän-med denna oförenlig – lagregel”.108 

                                                 
101 Lagerqvist Veloz Roca, Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform, s 436 f. 
102 Samuelsson, Tolkning och tillämpning, s 161. 
103 Motsatsen till en teoretisk lucka i lagen var enligt Peczenik en värdemässigt ”axiologisk” lucka d.v.s. 

när den ifrågavarande normmängden reglerar det ifrågavarande fallet men man anser att en annan reglering 

skulle vara bättre. 
104 Peczenik, Rätten och förnuftet, s 37-39.  
105 Peczenik, Rätten och förnuftet, s 38. 
106 Samuelsson, Tolkning och tillämpning, s 161. 
107 Samuelsson, Tolkning och tillämpning, s 162. 
108 Peczenik, Rätten och förnuftet, s 39. 
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4.4 Att finna ”rätt” 

Hur en rättsregel ska tolkas eller om en rättsregel är tillämplig i en viss situation eller för 

ett visst fall är exempel på frågor som inkluderar rättsliga normer.109 Peczenik menade att 

vid tolkning förenas rätt, moral och förnuft och sambandet baseras på vårt rättsbegrepp, 

det vill säga på allt som vi anser som rättsligt i den västerländska rättskulturen. Han ansåg 

det vara ett kulturfenomen, ”människor tänker helt enkelt så” och att vi förutsätter att 

vissa moraliska och rationella krav uppfylls vid en rättslig tolkning och 

rationalitetskravet, menade han, är en nödvändig beståndsdel i vår kultur.110 Att ”finna 

rätt” innebär inte bara ett sökande efter en rättsregel utan ett sökande efter ”rätt” 

rättsregel.111 Baier menar att det kan tyckas enkelt att hitta en rättsregel om det handlar 

om att hitta en paragraf men att sökandet efter en rättsregel emellanåt innebär en 

avancerad tolkning av lagförarbeten, rättsfall eller rättsvetenskaplig litteratur.112 Även om 

man skulle hitta ”rätt” paragraf menade Ekelöf att det inte går att nöja sig med ordens 

lexikala betydelse.  Om vi skulle rådfråga ett lexikon skulle vi få beskedet att de flesta 

ord är tve- eller mångtydiga och används i flera olika betydelser; vilken av dessa 

betydelser som bör i sådant fall bedömas mot bakgrund av bestämmelsens kontext, det 

sammanhang i vilken bestämmelsen förekommer.113 Till denna kontext hänför man inte 

bara bestämmelser i samma lag utan även lagens förarbeten och övriga delar av 

rättsordningen.114  

 

4.5 Konklusion 

Det som presenterats i detta kapitel är normhierarkin i Sverige och hur den kan delegeras 

ner till myndighetsnivå. När myndigheterna fyller i vagt hållen ramlagstiftning ökar deras 

självständighet även om de egentligen inte har någon egentlig normgivningsmakt. Ekelöf 

                                                 
109 Baier m.fl. Om normer, s 26. 
110 Peczenik, Rätten och förnuftet, s 25. 
111 Baier m.fl. Om normer, s 26. 
112 Baier m.fl. Om normer, s 26. 
113 Detta synsätt hör till den teleologiska rättstillämpningsmetod som Ekelöf var förespråkare av. Den 

filosofiska inriktningen metoden har, innebär att allt kan, och bör förklaras med utgångspunkt från 

ändamålet. Rent konkret innebär det att man bör beakta en bestämmelses ändamål vid dess tillämpning. 
114 Ekelöf, Rättegång I, s 82. 
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menade att lagar inte kan täcka allting då lagboken skulle bli alltför otymplig och 

omfattande och att lagstiftaren därför ska rikta in sig på klara fall och låta domstolarna 

avgöra de säregna fallen. Av vad som framkommit fyller i vissa fall myndigheter ut de 

”luckor” som finns i lagen med föreskrifter och det har i vissa fall uppstått 

normkollisioner. Domstolarna har därför utnyttjat möjligheten att inte tillämpa en norm i 

de fall myndighetsföreskrifter har stått i strid med lag eller förordning.  

Vid vidare läsning av denna framställning bör den läsas i ljuset av att LBE och vapenlagen 

är hierarkiskt likvärdiga lagar, de befinner sig på samma normativa nivå. Enligt lex 

superior ska en lag av högre konstitutionell valör prioriteras och enligt lex specialis ska 

den mer preciserande lagen ha företräde före den mer generella. I uppsatsens efterföljande 

kapitel kommer jag för vissa bestämmelser dels belysa den grammatiska uppbyggnaden 

och dels analysera ordens lexikala betydelse. Orden i sig och i viss mån vissa 

bestämmelsers grammatiska uppbyggnad kommer jag bedöma mot bakgrund av 

bestämmelsens kontext och det sammanhang i vilken bestämmelsen förekommer. Till 

kontexten hänför jag inte bara bestämmelser i samma lag utan även förarbeten och övriga 

delar av rättsordningen. Gällande kontexten är detta något jag kommer belysa i 

kommande kapitel– i vilken kontext befinner sig LBE? 

 

5 Företagsperspektiv och förutsebarhet  

5.1 Företagsperspektivet i LBE 

Företagsperspektivet är något som varit centralt ända från tillkomsten av 1975 års lag om 

explosiva varor. Förordning (1949:341) om explosiva varor var vid tidpunkten för 1975 

års lag om explosiva varor den centrala författningen gällande explosiva varor och 

innehöll bestämmelser om bland annat handel. Bestämmelserna gällande handel var dock 

inte gällande för privatpersoner utan de reglerade rörelserelaterad handel.115 

Bestämmelserna i förordning (1949:341) om explosiva varor som reglerade innehav, 

förvärv, förvaring, transport och import skulle tillämpas endast på tillverkares och 

handlandes befattning med varorna.116 Fram till 1988 års lag om explosiva varor reglerade 

                                                 
115 Detta framgick av 4 kap. 22 § 2 st. förordning (1949:341) om explosiva varor. 
116 2 § 2 st. Förordning (1949:341) om explosiva varor. 
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således 1975 års lag om explosiva varor och den tillhörande förordningen endast handlare 

och tillverkares befattning med ammunition.  

År 2004 fattades det i ett kommittédirektiv beslut om en översyn gällande 

bestämmelserna om hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. 

Huvudsyftet till översynen av den dåvarande 1988 års lag om explosiva varor och den 

därtill hörande Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor var att det 

ansågs finnas behov av att modernisera och förenkla lagstiftningen.117 Huvudsyftet, att 

resultatet av utredningen skulle resultera i enklare och mer enhetliga regler, var något som 

utredaren återgav i betänkandet SOU 2006:16.118 Gällande utredningsuppdraget 

påpekades det att utredningen skulle resultera i ett mer överskådligt författningsområde 

inte minst för de företag som omfattas av reglerna och vid tillskapandet av bestämmelser 

tog utredaren därför stor hänsyn för att tillämpningen skulle underlättas för företagen.119 

I efterföljande Prop. 2009/10:203 framgick regeringens ståndpunkt, vilken var att 

”Regleringen bör utformas så att tillämpningen underlättas för de berörda företagen”.120 

Det framfördes vidare i Prop. 2009/10:203 att brandfarliga och explosiva varor är ett 

vanligt inslag i olika typer av verksamheter och att det fanns ett intresse av att inte försvåra 

eller fördyra och att regelverket således måste; ”balanseras så att kostnaderna för 

uppfyllandet av säkerhetskrav står i rimlig proportion till det ekonomiska utfallet av 

verksamheten med varorna”.121 

 

5.2 Företagsperspektivet i MSBs konsekvensanalys 

I samband med författandet av de nya undantagsföreskrifterna är företagarperspektivet 

något som även framhävs i den konsekvensutredning som genomfördes av MSB och 

publicerades i oktober år 2014.122 Det man bör ha i åtanke är att det i de kommande 

föreskrifterna som konsekvensutredningen behandlar endast är två föreskrifter som gäller 

ammunition. Dessa två är undantagsföreskrifter och gäller de som redan har tillstånd 

enligt vapenlagen, det vill säga främst de privatpersoner som har tillstånd till att inneha 

                                                 
117 Kommittédirektiv 2004:142 s 1. 
118 SOU 2006:16 s 43. 
119 SOU 2006:16 s 43–44. 
120 Prop. 2009/10:203 s 23. 
121 Prop. 2009/10:203 s 22. 
122 Diarienr. 2013-879, Konsekvensutredning, MSB. 
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vapen och ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen.123 I konsekvensutredningen 

menade de att ett undantag från tillståndsplikten skulle minska företagens administrativa 

börda och reducera företagens kostnader.124 Vid regelgivning har MSB som regelgivare 

bestämmelser att rätta sig efter och kan regleringen få effekter för företags 

arbetsförutsättningar bör konsekvensutredningen innehålla en bedömning av hur det 

påverkar företagen.125 När den tänkta regleringen främst kommer att gälla för 

privatpersoner och inte påverkar företagen är det spontana intrycket att 

konsekvensutredningen visar en brist på stringens gällande avsikten med föreskrifterna i 

förhållande till argumentationen för införandet av föreskrifterna 

 

5.3 Prima facie – företagsperspektivet vid första anblick 

Prima facie är latin och vid en översättning till svenska blir innebörden ”vid första 

anblick”. Avsikten med detta avsnitt är att försöka konkretisera till vem eller vilka LBE 

adresserar– vid ”en första anblick”. Den ”första anblicken” är i följande avsnitt även 

menat som den första kontakten en person har i sin informationssökning av om 

tillämpligheten av LBE. Två stycken s.k. ”kontaktpunkter” som det kan tänkas att man i 

första hand kommer i kontakt med har valts ut – lagtexten (LBE) och den information 

som fås från myndigheten (MSB). Skälet till att lagtext valts som en kontaktpunkt är på 

grund av att det är ostridigt att lagtext ses som en primärkälla. Den andra kontaktpunkten 

(information från en myndighet) har valts på grund av svenska myndigheter lyder under 

förvaltningslag (1986:223) (FL); den serviceskyldighet som följer av 4 § FL innebär att 

myndigheten ska vägleda enskilda inför ett eventuellt ärende.  

 

5.3.1 Vad som framgår av lagtexten vid en första anblick 

Av den inledande portalparagrafen 1 § LBE framgår att lagen gäller för hantering, 

överföring och import. Som även nämndes i avsnitt 2.2 är definitionen av hantering enligt 

förarbetena bred och själva begreppet hantering anses innefatta all sorts tänkbar 

                                                 
123 2 kap. 5–6 § § MSBFS 2015:7. 
124 Diarienr. 2013-879, Konsekvensutredning, MSB. s 5 - 8.  
125 7 § Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
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hantering.126 Att hantering innefattar all sorts tänkbar hantering är dock inte något som 

följer av ordalydelsen i 1 § LBE. 

Vad hantering innebär och vad begreppet innefattar kan därför vid en första anblick 

uppfattas svårförståeligt. Detta eftersom synonymer till hantering är: rörelse, verksamhet, 

näringsgren, näring, syssla eller yrke.127 Att hantering enligt lagen även inbegriper t.ex. 

överlåtelse är något som framgår först i definitionen av hantering.128 

Något som kan uppfattas som en indikation på vem lagen adresserar är att varje 

bestämmelse i 7 – 9 § LBE inleds: ”Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 

denna lag”. Anledningen till att det kan uppfattas som en indikation är för att synonymer 

till verksamhet är: arbete, syssla, yrke, jobb, sysselsättning, yrkesutövning, aktivitet, 

funktion, process; företag, rörelse, affär, drift”.129 

Gällande tillstånd så framgår det av 18 § LBE vilken hantering som MSB provar 

tillstånd för och vilken hantering som kommunen prövar. Tillståndsfrågor som 

kommunen ska pröva är bl.a. överlåtelse, användning och förvaring och tillståndet ska 

enligt 18 § LBE; ”prövas av den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten 

huvudsakligen ska bedrivas”. Av den 18 § LBE framgår även att det är för verksamhet 

som tillstånd ska sökas och om sökanden är bosatt på en ort men verksamheten bedrivs 

på en annan ort ska den som vill ansöka om tillstånd vända sig till kommunen där 

verksamheten bedrivs. När det kommer till användningen av ordet verksamhet bör det 

uppmärksammas att LBE innehåller 36 stycken paragrafer och ordet verksamhet används 

15 gånger. 

 

5.3.2 Vad som framgår av LBE och föreskrifter gällande ammunition 

Den som följt hänvisningen ifrån 1 kap. 6 § vapenlagen i syfte att ta reda på vilken sorts 

ammunition som räknas till explosiva varor finner inget svar i LBE. Faktum är att 

ammunition inte nämns överhuvudtaget i LBE eller dess tillhörande förordning.130 Av 36 

§ 1 p. LBE framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra explosiva varor och med stöd 

                                                 
126 Se Prop. 1987/88:101 s 29 samt Prop. 2009/10:203 s 20. 
127 Walter, Bonniers synonymordbok, se hantering. 
128 5 § 1 p. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
129 Walter, Bonniers synonymordbok, se verksamhet. 
130 Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 
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av 25 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor meddelade MSB 

år 2010 föreskrifter om vilka varor som ska anses vara explosiva varor (MSBFS 

2010:4).131 Det framgår dock inte vilken ammunition som räknas till explosiva varor i 

MSBFS 2010:4 utan det hänvisas till att ämnen, blandningar och föremål som 

”klassificerats i klass 1 enligt ADR-S eller i faroklassen ’explosiva ämnen, blandningar 

och föremål’ enligt CLP-förordningen är explosiva föremål”.132 ADR-S är en föreskrift 

utfärdad av MSB gällande transporter och av avsnitt 1.1.3.1 ADR-S framgår att 

bestämmelserna inte gäller för transport av farligt gods som privatpersoner utför och som 

är avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller sport och fritid.133 Av ADR-S framgår på 

sidan 467 att patroner för handeldvapen tillhör klass 1.134 Det bör nämnas att ADR-S är 

på 1224 sidor och CLP-förordningen är på 1355 sidor med bilagorna inkluderade. CLP-

förordningen är enligt min mening så pass avancerad att ingen utan utbildning på området 

kan förutsättas förstå förordningen.135  

 

5.3.3 Vad som framgår av myndighetsinformationen vid en första anblick 

Som konstaterades i avsnitt 5.1 används ordet verksamhet återkommande i LBE. Ordet 

verksamhet används inte bara i lagtexten utan även i den information gällande explosiva 

varor som MSB lämnar till allmänheten vid sin informationssida på internet.136 

Svenska medborgare använder internet i en väldigt stor omfattning och enligt 

rapporten svenskarna och internet 2013 från stiftelsen för internetinfrastruktur hade 94 

procent tillgång till internet år 2013.137 Utifrån rapporten torde det inte anses osannolikt 

att en stor del enskilda medborgare vid sökandet av information börjar sökandet på 

internet. Den informationen gällande explosiva varor som MSB lämnar på myndighetens 

webbsida är att tillstånd för överlåtelse ska prövas av den kommun där verksamheten ska 

bedrivas. Under ett avsnitt rubricerat föreståndare ges information om att en föreståndare 

                                                 
131 MSBFS 2010:4 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om vilka varor som ska 

anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. 
132 3 kap. 2 § samt 4 § MSBFS 2010:4. 
133 ADR-S 2013 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods 

på väg och i terräng s 142. 
134 ADR-S 2013 s 467. 
135 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 

direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 
136 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Explosiva-varor/ (2015-05-20). 
137 Findahl, Svenskarna och internet s 65. 
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ska utses för den verksamhet som är tillståndspliktig enligt LBE. Av den information som 

lämnas av MSB framgår det inte på något sätt att privatpersoner omfattas av 

tillståndsplikten. Vid besök på Räddningstjänstens sidor Gästrike Räddningstjänst, 

Räddningstjänsten Väst och Räddningstjänsten Jämtland ges information om explosiva 

varor och tillstånd under flikarna företag/verksamhet eller företag/organisationer.138 

 

5.4 Konklusion 

I förarbetena till 1988 års lag om explosiva varor ansåg föredragande det angeläget att 

bestämmelser ”som ställer krav på enskilda är utformade så att det enkelt kan utläsas vad 

den enskilde har att iaktta.”139 För den juridiskt insatte är detta dock ingen 

”revolutionerande” tanke, det anses idag vedertaget att det ställs ett krav på att lagarna i 

Sverige ska vara tydliga, det vill säga, det finns ett krav på förutsägbarhet.140 Med detta i 

tanken, bör det därför anses rimligt att det tydligt framgår av lagtexten vilka som är lagens 

adressater vid en ”första anblick”.  

Av vad som framgår av förarbetena till 1988 års lag om explosiva varor var avsikten 

med ett nytt tydligare regelsystem att underlätta för näringslivet.141 I specialmotiveringen 

till den 11 § 1988 års lag om explosiva varor framgick det tydligt vilka som var lagens 

tänkta adressater; ”den som hanterar varorna som är skyldig att ha tillstånd, om 

verksamheten bedrivs av en fysisk person är således denna tillståndsskyldig”.142 Även i 

den utredning som senare presenterade år 2006 tog utredaren stor hänsyn till att 

tillämpningen skulle underlättas för företagen och den utredningen hör till förarbetena av 

nu gällande LBE.143 

Det har även konstaterats att den tydliga inriktningen till näringslivet i förarbetena 

avspeglar sig i lagtexten. I avsnitt 5.3.1 analyserades hur lagtexten uppfattas vid ”en första 

anblick” och av vad som framkom används ord som hantering och verksamhet frekvent i 

                                                 
138 Webbsidorna finns även som bilaga, 4, 5 samt 6. 

http://www.gastrikeraddningstjanst.se/grtj/grtj_sida.aspx?id=1008. (2015-06-01) 

http://www.rvast.se/foretag/verksamheter/foretag-och-verksamheter- (2015-06-01) 

http://www.ostersund.se/foretagochorganisationer.4.37d9830314078e382632961.html (2015-06-01) 
139 Prop. 1987/88:101 s 15. 
140 Prop. 1984/85:32 s 36. 
141 Se avsnitt 5.1. 
142 Prop. 1987/88:101 s 35. 
143 Se avsnitt 5.3.1. 

http://www.ostersund.se/foretagochorganisationer.4.37d9830314078e382632961.html
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LBE. Som beskrivits är synonymerna till hantering och verksamhet närmast är att hänföra 

till någon sorts näringsverksamhet. 

I den konsekvensanalys som gjordes utav MSB inför de nu kommande 

undantagsföreskrifterna bör uppmärksammas på att dessa främst kommer att gälla för 

enskilda med tillstånd enligt vapenlagen. Trots detta menar MSB att undantagen dels 

minskar ”företagens administrativa börda” och dels minskar ”företagens kostnader”.  

Som nämndes i avsnitt 5.3.2 visar konsekvensutredningen en brist på stringens gällande 

avsikten med föreskrifterna i förhållande till argumentationen för införandet av 

föreskrifterna. 

I den information som MSB lämnar via sin webbsida används samma ord som i 

lagtexten, ord som hantering och verksamhet, och den information som ges är att tillstånd 

för överlåtelse ska prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. 

Svenska myndigheter lyder under FL och den serviceskyldighet som framgår av 4 §, 

FL handlar om vad som föregår handläggningen av ett ärende. Serviceskyldigheten i 4 § 

FL innebär att myndigheten ska vägleda enskilda inför ett eventuellt ärende. I det så 

kallade olivoljemålet hade offentliga och privata aktörer handlat utifrån den information 

som livsmedelsverket hade publicerat på sin hemsida och informationen ansågs ha 

påverkat enskildas handlande; rätten ansåg att livsmedelsverket hade överskridit sin 

kompetens.144 Det går inte att bortse från principen ignorantia juris non excusat145 men 

om man ser den information som MSB lämnar i ljuset av det nyss nämnda olivoljemålet 

så framgår det vilka effekter information från en myndighet har.146 

Förutsebarhet innebär att svenska medborgare ska ha en möjlig chans att undvika brott 

och följaktligen de eventuella påföljder som brott kan medföra. Det bör förstås finnas en 

rimlig möjlighet att förutse vad en gärning kan få för konsekvenser. Särskilt viktig är 

förutsebarheten i fråga om gränsen mellan straffbart och tillåtet och detta brukar åberopas 

som skäl för analogiförbudet inom straffrätten (nulla poena sine lege).147 Enligt Ekelöf är 

detta är något som motiverar att sådana bestämmelser tillämpas restriktivt.148 I både 

förarbetena, lagtexten och i informationen från MSB indikeras en stark inriktning till 

                                                 
144 RÅ 2004 ref. 8. 
145 Okunnighet om lagen ursäktar inte. 
146 RÅ 2004 ref. 8. 
147 Ekelöf, Rättegång I, s 88. 
148 Ekelöf, Rättegång I, s 89. 



36 

 

näringslivet. Av vad som framförts finner jag vid samlad bedömning att den kontext som 

LBE befinner sig i är näringslivets kontext.  

 

6 Tillstånd 

6.1 Inledning 

Av 16 § LBE framgår att det krävs tillstånd för hantering av explosiva varor och enligt 2 

kap. 8 § vapenlagen krävs tillstånd för innehav av vapen och ammunition. 

Tillståndsplikten är upphovet till den problematik som denna uppsats grundar sig på och 

därför en central och viktig del. I de följande avsnitten kommer jag därför att belysa 

tillståndsplikten ur ett historiskt perspektiv för att samtidigt utreda vilka förändringar som 

skett och varför dessa förändringar skett. Jag kommer även utreda vilka motiv som ligger 

bakom flytten av tillståndsprövningen från polisen till kommunerna och vad som prövas 

vid hos polisen respektive kommunen – vad skiljer dessa prövningar åt? I det avsnitt som 

placerats näst sist i detta kapitel utreder jag om det var lagstiftarens tanke att de med 

tillstånd genom vapenlagen ska behöva ytterliga tillstånd från kommunen för hantering 

av ammunition. Slutligen kommer jag att utreda vad lagstiftaren anser ska ingå i 

tillståndsprövningen, det vill säga vilken omfattning tillståndsplikten är tänkt att ha.  

 

6.2 Tillståndsplikten ur ett historiskt perspektiv 

1975 års lag om explosiva varor innehöll inga bestämmelser rörande 

tillståndshanteringen. Förordning (1949:341) om explosiva varor var vid tidpunkten för 

1975 års lag om explosiva varor den centrala författningen gällande explosiva varor. Kap. 

4 i förordningen innehöll bestämmelser om handel, dock var kap. 4 inte riktat till 

privatpersoner utan till rörelserelaterad handel.149 Kap. 5 – 7 innehöll bestämmelser om 

innehav, förvärv, förvaring och även om transport och import. Undantagna från 

bestämmelserna i förordningen var den ammunition och tändmedel som reglerades av 

vapenlagen;  

                                                 
149 Detta framgår av 4 kap. 22 § 2 st. Förordning (1949:341) om explosiva varor. 
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”Beträffande ammunition och tändmedel, som avses i vapenlagen 

(1973:1176) […] skall bestämmelserna i 5 och 7 kapitlen av denna förordning 

tillämpas endast på tillverkares och handlandes befattning med sådana varor i 

och för rörelsen”.150  

Förordning (1949:341) om explosiva varor upphävdes den 1 juli 1989 och ersattes med 

förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor strax efter att lag (1988:868) 

om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft. Fram till 1988 års lag om explosiva 

varor reglerade således förordningen från 1949 och 1975 års lag om explosiva varor 

endast handlare och tillverkares befattning med ammunition. Den tidigare 

undantagsbestämmelsen för det 5 – 7 kap. kom att försvinna i 1988 års förordning om 

explosiva varor.  

I 1988 år lag om explosiva varor reglerades tillståndsplikten för hantering av explosiva 

varor i 11 § och löd;  

”Den som hanterar eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt 

eller i större mängd hanterar brandfarliga varor skall ha tillstånd till det. 151 

Enligt förarbetena bygger LBE (2010 års lag) till stora delar på den tidigare 1988 års lag 

om explosiva varor152. Lagrummet är stort sett oförändrat i nuvarande lag och 16 § LBE 

lyder; 

”Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som 

yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd 

till det.” 

 

6.3 En skärpning av reglerna för tillstånd i vapenlagen  

Något som bör nämnas är att i princip all jaktammunition var tillståndsfri vid tillkomsten 

av 1988 års lag om explosiva varor och att skytteföreningarna ofta tillhandahöll sina 

medlemmar ammunition. Den 1 januari år 1992 skärptes dock reglerna i vapenlagen 

gällande inköp och förvaring av ammunition.153 Vid tidpunkten för skärpningen av 

                                                 
150 2 § 2 st. Förordning (1949:341) om explosiva varor. 
151 11 § Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 
152 SOU 2006:16 s 43. 
153 SFS 1991:1181, Prop. 1990/91:130 s 34 ff. 
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reglerna i vapenlagen år 1992 hade 1988 års lag om explosiva varor trätt i kraft och enligt 

11 § i nämnda lag krävdes det tillstånd för hantering av explosiva varor.154 Den 

ammunition som inte var tillståndspliktig enligt vapenlagen borde därför i vilket fall varit 

tillståndspliktig enligt 1988 års lag om explosiva varor. I förarbetena till de lagändringar 

i vapenlagen som trädde i kraft år 1992 tas dock inte den relationen upp.155 Den enda 

referens till 1988 års lag om explosiva varor i nyss nämnda förarbeten, är att reglerna i 

lagen främst blir av intresse för vapeninnehavare och vapenhandlare; ”vid innehav eller 

export av krut eller ammunition i sådan mängd att explosion kan uppstå”.156 Exakt var 

gränsen skulle gå för att det skulle uppstå en brand eller explosionsrisk framgick inte i 

nyss nämnda förarbeten. Den tolkning som kan göras utifrån det uttalandet är att den som 

förvarar en ”normal” mängd ammunition avsågs i vilket fall inte omfattas av 

tillståndsplikten i LBE vid tiden för vapenutredningen år 1992.  

 

6.4 Motiven till att flytta tillståndsgivningen från polisen till kommunen 

Av SOU 2006:16 framgår att anledningen till att tillståndsgivningen gällande explosiva 

varor flyttades från Polismyndigheten till kommunerna var för att uppnå en 

samordningsfördel.157 Det föreslogs även att kommunerna skulle bli tillsynsmyndighet 

även vid sprängning och användning av pyrotekniska varor eftersom tillstånd annars 

skulle behövas från flera myndigheter.158 Utredaren menade att; ”Det är en mindre god 

ordning att en verksamhet skall behöva vända sig till olika myndigheter för samma 

verksamhet”.159
 Regeringen ansåg dock i den efterföljande Prop. 2009/10:203 att det 

saknades tillräckligt med underlag och de föreslagna förändringarna genomfördes inte.160 

På grund av detta är det fortfarande polisen som ansvarar för tillstånd till för sprängning 

och användning av pyrotekniska varor.161 

 

                                                 
154 Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 
155 Prop. 1990/91:130. 
156 Prop. 1990/91:130 s 25. 
157 SOU 2006:16 s 12. 
158 SOU 2006:16 s 12. 
159 SOU 2006:16 s 102. 
160 Prop. 2009/10:203 s 65. 
161 3 kap. 6–7 § § Ordningslagen (1993:1617). 
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6.5 Polismyndighetens tillståndsprövning  

Enligt 2 kap. 1 § (a) vapenlagen krävs det tillstånd för att inneha skjutvapen eller 

ammunition och det är enligt 2 kap. 2 § vapenlagen polismyndigheten som prövar frågor 

om vapentillstånd. För att tillstånd ska kunna beviljas en enskild person ställs vissa krav 

på lämplighet i 2 kap. 4–6 § § vapenlagen. Förutom krav på personlig lämplighet ska 

vapnet vara lämpat för själva ändamålet med innehavet.162 Varje enskilt vapen ska enligt 

vapenlagen vara märkt och enligt 5 kap. vapenlagen ställs det även krav på hur vapnen 

och ammunition förvaras.163 Vid ett köp av vapen ska en ansökan gällande vapen och 

ammunition lämnas in.164 Avgiften för ansökan är 250 kr och själva ansökan är på en A4 

sida och lämnas in till Polismyndigheten tillsammans med överlåtarens tillståndsbevis i 

original.165 Tillstånd söks för varje enskilt vapen och enligt 2 kap. 8 § vapenlagen får 

tillståndshavaren utan ytterligare tillstånd inneha ammunition till vapnet i fråga.  

 

6.6 Kommunens tillståndsprövning  

LBE ställer upp vilka tillståndsfrågor som MSB själva prövar och vilka tillståndsfrågor 

som kommunerna prövar. De frågor som kommunerna prövar tillstånd för är bl.a. den 

hantering som innefattar överlåtelse, användning och förvaring av explosiva varor och 

de ska prövas ”av den kommun där varorna ska hanteras”.166  Av specialkommentaren till 

18 § LBE framgår att ”Kommunerna ska svara för den ur risksynpunkt mindre 

komplicerade hanteringen, som t.ex. förvaring och försäljning”.167 Kommunen får enligt 

den 36 § 16 p. LBE meddela föreskrifter om avgifternas storlek när det gäller den egna 

verksamheten. På de flesta orter är det räddningstjänsten som prövar tillståndsfrågorna 

och avgifterna skiljer sig markant; Räddningstjänsten på Öland har en tillståndsavgift på 

1200 kr, Räddningstjänsten syd i Malmö har en tillståndsavgift på 1656 – 2484 kr och 

Räddningstjänsten i Jämtland har en tillståndsavgift på 5400 kr, Räddningstjänsten 

                                                 
162 Se kap. 4 § Vapenlag (1996:67) samt FAP 551-3. (Ett godtagbart ändamål är målskytte.). 
163 Gällande märkning se 2 (a) kap. Vapenlag (1996:67). 
164  Blankett RPS 551.1, ansökan om att inneha skjutvapen. Tillhandahålls av polisen 
165 2 kap. 6 § Vapenförordning (1996:70). 
166 18 § 2 st. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
167 Prop. 2009/10:203 s72. 



40 

 

Storgöteborg har en avgift på 5250 kr och Räddningstjänsten Enköping – Håbo har en 

avgift på 8100 kr.168  

När det gäller själva tillståndsansökan bör den sättas i relation till tillståndsansökan för 

vapen som är på en sida och som skall lämnas in till Polismyndigheten. Vid ansökan hos 

Räddningstjänsten ska ett ansökningsformulär på fem sidor fyllas i.169. Avgifternas 

storlek för ett tillstånd hos räddningstjänsterna bör enligt min mening sättas i relation till 

avgiften hos polismyndigheten för ansökan av ett vapentillstånd. I föregående kapitel 

analyserades vilken kontext LBE befinner sig i. Själva tillståndsansökan och avgifternas 

storlek för hantering av explosiva varor ger en tydlig signal på vilken kontext LBE 

befinner sig i. Att övertyga en vapenägare att erlägga en avgift på upp till 8100 kr för att 

t.ex. överlåta en eller två askar ammunition torde vara svårt.  

 

6.7 En missuppfattning i förarbetena 

I SOU 2006:16 föreslog utredaren att explosiva varor som har ett samband med ett 

vapentillstånd skulle undantas från tillståndsplikten enligt LBE i de fall en prövning sker 

enligt vapenlagen.170 Utredaren menade att detta behövdes eftersom tillstånd annars 

skulle behövas från flera myndigheter.171 Utredaren påtalade att Polismyndigheten även 

är tillståndsmyndighet enligt vapenlagen och att denna har beröringspunkter med lagen 

om brandfarliga och explosiva varor.172 Utredaren tog därefter upp vapenhandlare och 

gav som exempel; ”bl.a. genom att vapenhandlare oftast även hanterar krut, tändhattar 

och ammunition som kräver tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva 

varor”.173 Den beröringspunkt som utredaren syftade på är 2 kap. 10 § vapenlagen som 

vapenhandlare får sitt tillstånd genom.  

Därefter, i följande stycke, tog utredaren upp att polisverksamhetsutredningen inte har 

föreslagit att tillståndsärenden enligt vapenlagen överförs till kommunen eftersom tiden 

helt enkelt inte stått till deras förfogande. På grund av detta framhölls att det fanns en; 

                                                 
168 Information om avgifterna gavs av nämnda räddningstjänster 2015-05-27. 
169 Se bilaga 7.  
170 SOU 2006:16 s 12. 
171 SOU 2006:16 s 12. 
172 SOU 2006:16 s 102 ff. 
173 SOU 2006:16 s 102 ff. 
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 ”anledning att framhålla att det inte är lämpligt att låta vapenlagen och lagen 

om brandfarliga och explosiva varor ’kollidera’ vid tillståndsgivningen. En 

lösning på detta problem kan vara att undanta tillståndsplikt enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor för de explosiva varor som har ett samband 

med ett vapentillstånd när tillstånd krävs enligt vapenlagen. Undantaget från 

tillståndsplikt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall alltså 

bara ’träffa’ de explosiva varor som har samband och anknytning till vapnet 

som man har tillstånd till.” 174 

Eftersom utredaren nämnde de explosiva varor som är knutet till ett vapentillstånd 

framgår att det syftades på de som har tillstånd i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen. 

Detta framgår om inte annat av det lagförslag som lades fram under bestämmelsen om 

tillståndsskyldighet, vilket hade lydelsen; 

 ”Den som enligt 2 kap. 8 § vapenlagen (1996:67) har rätt att inneha 

ammunition, behöver inte sådant tillstånd för den hantering av explosiv vara 

som är avsedd för samma ändamål.”175 

I efterföljande Prop. 2009/10:203 togs utredningens lagförslag till undantag upp och 

regeringen menade där att utredningens utgångspunkt, att vapenlagen och LBE skulle 

”kollidera” inte var riktig.176 Den motivering som regeringen använde var att 

bestämmelsen i 2 kap. 8 § vapenlagen inte omfattar vapenhandlare och att den i första 

hand tar sikte på enskilda som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning.177 

Regeringen menade att;  

”En vapenhandlares skyldighet att söka tillstånd när det gäller ammunition 

som räknas till explosiva varor följer endast av lagen om brandfarliga och 

explosiva varor. Enligt regeringen saknas det därför skäl att genomföra 

utredningens förslag i den delen.”178 

Enligt min mening framgår det tydligt att regeringen missförstod utredaren. Det utredaren 

hade framfört var att det inte var lämpligt att låta vapenlagen och lagen om brandfarliga 

och explosiva varor ”kollidera” vid tillståndsgivningen. Den tillståndsgivning han 

                                                 
174 SOU 2006:16 s 102 ff. 
175 SOU 2006:16 s 228 (19 §). 
176 Prop. 2009/10:203 s 38 ff. 
177 Prop. 2009/10:203 s 38 ff. 
178 Prop. 2009/10:203 s 38. 
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diskuterade var dock tillståndsgivningen för enskilda med tillstånd i enlighet med 2 kap. 

8 § vapenlagen och det var även till dessa som undantaget var riktat. Eftersom regeringen 

konstaterade att vapenhandlare inte omfattas av 2 kap. 8 § vapenlagen genomfördes 

således inte utredarens förslag eftersom regeringen ansåg att det saknades skäl. Varför 

regeringen missförstod utredaren går inte att få svar på. Något som däremot inte framgår 

av SOU 2006:16 eller efterföljande Prop. 2009/10:203  är att det funnits en avsikt att 

privatpersoner ska omfattas av LBE.  

  

6.8 Lagstiftares avsikt gällande omfattningen av tillståndsprövningen 

Förslagen som utredaren lade fram i förarbetena till nuvarande lag om explosiva varor 

(LBE) byggde till stor del på den tidigare lagen, det vill säga 1988 års lag om explosiva 

varor.179 Den tillståndsplikt som finns i 16 § LBE är till sin uppbyggnad nästan ordagrann 

i förhållande till den 11 § i 1988 års lag om explosiva varor.180  

I förarbetena till 1988 års lag om explosiva varor behandlades tillståndspliktens 

omfattning och där menade de att alla former av hantering av varorna på en plats eller i 

en verksamhet bör ingå i tillståndsprövningen och att; ”En ansökan om tillstånd till viss 

hantering skall därför uppta all aktuell hantering.”181 Föredraganden lämnade även ett 

konkret exempel på att det vid en prövning av ett ärende om tillstånd till tillverkning bör 

även; ”den i verksamheten ingående förvaringen granskas”.182 I specialmotiveringen till 

11 § i 1988 års lag om explosiva varor innebar definitionen av begreppet hantering att 

alla tänkbara förfaranden med de explosiva varorna var tillståndspliktiga.183 Även om all 

hantering skulle anses som tillståndspliktig i alla tänkbara förfaranden tillades det i 

specialmotivering att det; ”medför självfallet inte, att det skall krävas särskilda tillstånd 

för varje led i en hantering av de explosiva varorna när det är fråga om samma 

tillståndshavare och samma varuslag”.184 

 

                                                 
179 SOU 2006:16 s 43. 
180 Det som skiljer är att det i 16 § LBE uttryckligen krävs tillstånd även för överföring av explosiva varor. 
181 Prop. 1987/88:101 s 23. 
182 Prop. 1987/88:101 s 23. 
183 Prop. 1987/88:101 s 34.  
184 Prop. 1987/88:101 s 34. 
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6.9 Konklusion 

Vid tillkomsten av 1988 års lag om explosiva varor var Polismyndigheten den myndighet 

som meddelade tillstånd för hantering av explosiva varor. Som nämnts i avsnitt 2.1.3 samt 

avsnitt 6.2 är den 16 § LBE i stort sett oförändrat jämfört med den föregående 11 § 1988 

års lag om explosiva varor och av båda bestämmelser framgår att det krävs tillstånd för 

hantering av explosiva varor. Trots detta var i princip all jaktammunition tillståndfri fram 

till de förändringar som skedde år 1992 i vapenlagen.185 Som nämnts i avsnitt 6.3 borde 

den jaktammunitionen varit att anse som tillståndspliktigt enligt 1988 års lag om 

explosiva varor men den relationen till 1988 år lag om explosiva varor togs aldrig upp i 

förarbetena.  

Det som enligt min mening är intressant är att 11 § 1988 års lag om explosiva varor 

krävde samma tillstånd för hantering som det krävs idag enligt 16 § LBE. Trots detta 

ansågs jaktammunition vara tillståndsfri av lagstiftaren fram till 1992 års förändringar i 

vapenlagen.186  

Som nämnts i avsnitt 6.3 framgick det av förarbetena till förändringarna av vapenlagen 

år 1992 att 1988 års lag om explosiva varor ansågs bli intressant för vapeninnehavare 

främst vid innehav av sådan mängd ammunition att explosion kunde uppstå. Vilken 

mängd eller vilken storlek på innehavet som ansågs utgöra någon gräns för 

explosionsrisker framgår dock inte av förarbetena till 1992 års förändringar i vapenlagen.  

Motiven till att tillståndsgivningen flyttades från Polismyndigheten till kommunerna 

var för att uppnå en samordningsfördel. Utredaren i SOU 2006:16 föreslog att 

kommunerna skulle bli tillsynsmyndighet även vid sprängning och användning av 

pyrotekniska varor eftersom tillstånd annars skulle behövas från flera myndigheter. 

Anledningen var att han ansåg det vara ”en mindre god ordning” att en verksamhet skulle 

behöva vända sig till olika myndigheter för samma verksamhet. Det framgår dock av 

efterföljande Prop. 2009/10:203 att regeringen ansåg att det saknades tillräckligt med 

underlag och förändringarna därför inte genomfördes. Det utredaren framförde är enligt 

min mening intressant eftersom han ansåg att verksamheter inte skulle behöva vända sig 

till flera myndigheter när det gällde samma verksamhet. Detta bör ses i ljuset av att 

                                                 
185 SFS 1991:1181, prop. 1990/91:130 s 34 ff. 
186 Prop. 1990/91:130 s 34 ff. 
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privatpersoner normalt sett inte ses som jämbördiga i förhållande till näringsidkare utan 

som en svagare avtalspart.187 Att en privatperson bör vända sig till flera myndigheter 

gällande tillstånd för en och samma vara borde enligt min mening därför ses som mer 

betungande för privatpersoner än för företag. 

 I avsnitt 6.7 analyserades förarbetena och det undantag för de med tillstånd enligt 2 

kap. 8 § vapenlagen som utredaren presenterade i sitt lagförslag. Enligt min mening 

framgår det tydligt att regeringen missuppfattade förslaget och undantaget fördes aldrig 

in i LBE. Frågan är dock om det spelar någon roll. Förslagen som utredaren lade fram i 

förarbetena till nuvarande lag om explosiva varor (LBE) byggde till stor del på den 1988 

års lag om explosiva varor och den tillståndsplikt som finns i 16 § LBE är till sin 

uppbyggnad nästan ordagrann i förhållande till den 11 § i 1988 års lag om explosiva 

varor.188 I nyss nämnda förarbeten togs tillståndspliktens omfattning upp och även ett 

konkret exempel lämnades. Lagstiftarens åsikt var tydlig;  

”En ansökan om tillstånd till viss hantering skall därför uppta all aktuell 

hantering.”189   

Av specialkommentaren till 11 § 1988 års lag om explosiva varor framgick att;  

”[det] medför självfallet inte, att det skall krävas särskilda tillstånd för varje 

led i en hantering av de explosiva varorna när det är fråga om samma 

tillståndshavare och samma varuslag”.190 

Som nämnts tidigare flyttades tillståndsprövningen gällande explosiva varor från 

Polismyndigheten till kommunen i 2010 års lag om explosiva varor (LBE).191 I praktiken 

innebär detta att Polismyndigheten prövar tillstånd för delar av den hantering som även 

prövas av kommunen. Att tillståndsprövningen flyttades till kommunen i 2010 års lag om 

explosiva varor bör inte enligt min föranleda någon annan tolkning av förarbetena 

eftersom det ställs krav på både lämplighet och säker förvaring vid ansökan om 

vapentillstånd. Något som även bör tas i åtanke är den 

 

                                                 
187 Se t.ex. Konsumentköplag (1990:932). 
188 SOU 2006:16 s 43. 
189 Prop. 1987/88:101 s 23. 
190 Prop. 1987/88:101 s 34. 
191 18 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 



45 

 

7 Hantering av ammunition i enlighet med vapenlagen 

7.1 Inledning 

Vapenlagen är den primära lagstiftningen för de som söker tillstånd att inneha vapen och 

till vapnet tillhörande ammunition. De undantagsföreskrifter som MSB författat för de 

med tillstånd att inneha vapen och ammunition enligt 2 kap. 8 § vapenlagen och även den 

information som myndigheten lämnat till allmänheten tyder på en tolkning av att den 

hantering av ammunition som inte uttryckligen framgår av sin ordalydelse i vapenlagen 

kräver tillstånd enligt LBE.192 En sådan tolkning bygger i så fall på att vapenlagen inte 

ger rätt till denna hantering om det inte framgår av sin uttryckliga ordalydelse i 

vapenlagen. Att det tyder på en bokstavstolkning av vapenlagen kan hänföras till det 

faktum att inga undantag författats för innehav eller förvärv av ammunition. Frågan är 

om en sådan tolkning är korrekt. Som nämnts i kapitel 4 bör vid en tolkning tas hänsyn 

till bestämmelsens kontext och det sammanhang i vilken bestämmelsen förekommer i. 

Syftet med detta kapitel är att utreda och analysera vad som framgår av vapenlagen och 

dess förarbeten gällande hantering av ammunition. Om vapenlagen ger en rättighet till 

hantering som innefattar överlåtelse, användning och förvaring som även regleras av 

LBE måste hänsyn tas till kollisionsrättsliga principer.193 

 

7.2 Överlåtelse av ammunition enligt vapenlagen 

I vapenlagen finns ingen bestämmelse som till sin direkta ordalydelse uttryckligen fastslår 

rätten till att överlåta ammunition. Den bestämmelse som närmast reglerar överlåtelse av 

ammunition är 2 kap. 9 § vapenlagen, vilken lyder;  

”Skjutvapen eller ammunition får överlåtas endast till den som har tillstånd 

eller rätt att inneha vapnet eller ammunitionen.”  

Att endast den som har tillstånd att inneha ammunition får förvärva ammunition framgår 

tydligt av 2 kap. 9 § vapenlagen men bestämmelsen är mångtydig och därför 

svårförståelig; ger bestämmelsen rätt– eller inte rätt att överlåta ammunition? Utan att gå 

närmare in på straffbestämmelserna bör det nämnas att oavsett om bestämmelsen ger en 

                                                 
192 Se avsnitt 3.2 gällande den information som lämnats av MSB. 
193 Kollisionsrättsliga principer behandlas i kapitel 4. 
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rätt till överlåtelse eller inte så är det är straffsanktionerat att överlåta till någon som inte 

har tillstånd till att inneha ammunition.194  

Ekelöf menade att det är viktigt att kunna bestämma gränsen för ordens betydelse då 

man ska avgöra om denna täcker eller täcker ett föreliggande fall.195 I följande avsnitt 

analyseras därför meningsuppbyggnaden i 2 kap. 9 § vapenlagen för att få en förståelse 

för om bestämmelsens grammatiska utformning ger en rättighet till att överlåta 

ammunition.  

 

7.2.1 Överlåtelse och lagrummets grammatiska utformning 

2 kap. 9 § vapenlagen består av två satsdelar och bryts den första satsen ut framgår att 

”skjutvapen eller ammunition får överlåtas”. Det som talar för ett upphov till 

tolkningsproblem är ordet ”får” i den första satsdelen. Tolkningsproblem och 

mångtydlighet är något som Peczenik behandlat och han menar att samma lagbud kan 

tolkas på två sätt, att ett kontextuellt mångtydigt ord kan ha mer än en rimlig tolkning 

även i en viss kontext.196  Sett i sin enskildhet är ordet får ett lexikaliskt entydigt ord som 

endast har en betydelse – man ”får” göra någonting. Sett till meningsuppbyggnaden i sin 

helhet där ”får” efterföljs av ”endast överlåtas” gör att 2 kap. 9 § vapenlagen får en 

kontextuell mångtydighet.197 Denna kontextuella mångtydighet innebär att det lämnas 

öppet för mer än ett semantiskt (språkligt möjligt) tolkningsalternativ och det gör att 2 

kap. 9 § vapenlagen kan tolkas på flera olika sätt. Jag vill därför presentera tre exempel 

på hur lagrummet enligt min mening skulle kunna tolkas:  

– Ammunition (får) inte överlåtas till den som saknar tillstånd. 

– Endast den som har tillstånd eller rätt (får) förvärva ammunition.  

– Man (får) överlåta till den som har rätt att inneha ammunition. 

Som nämndes ovan har meningsuppbyggnaden i sin helhet en kontextuell mångtydighet 

men en tolkning som det enligt min mening inte går att komma fram till rent grammatiskt 

är: 

                                                 
194 9 kap. 2 § e Vapenlag (1996:67). 
195 Ekelöf, Rättegång I, s 81. 
196 Peczenik, Rätten och förnuftet, s 34. 
197 Motsatsen till ett kontextuellt mångtydigt ord blir ett kontextuellt entydigt ord som bara har en rimlig 

tolkning i en viss kontext. Se mer om kontextuell mångtydighet, Peczenik s 34.   
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– Man (får) inte överlåta till den som har rätt att inneha ammunition. 

 

7.2.1.1 Betydelsen av satsadverbialet i lagrummet 

2 kap. 9 § vapenlagen består av två satser och den första satsen lyder ”skjutvapen eller 

ammunition får överlåtas” medan den andra satsen lyder ”till den som har tillstånd eller 

rätt att inneha vapnet eller ammunitionen”. Mellan de båda satserna används endast som 

är ett satsadverbial. Med satsadverbialet på plats lyder bestämmelsen; ”skjutvapen eller 

ammunition får överlåtas endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha vapnet eller 

ammunitionen” (min kursivering).  

Kännetecknet för ett satsadverbial är att det kommer efter det första verbet i en 

huvudsats, vilket i detta fall är överlåta. Satsadverbialen är en typ av adverbial som utgör 

en kommentar till hela satsens innehåll. Det finns flera olika satsadverbial, till exempel 

särskiljande satsadverbial som anger det som namnet antyder, det skiljer emellan två 

alternativ, antingen det ena eller det andra. Vissa satsadverbial framhäver något av satsens 

led.198 

Endast är i detta fall ett fokuserande satsadverbial som framhäver ett av satsen led och 

i lagrummet är detta satsled (till) den som har tillstånd eller rätt att inneha vapnet eller 

ammunitionen. Endast innebär en inskränkning, nämligen att skjutvapen eller 

ammunition inte får överlåtas till andra än den som har tillstånd eller rätt att inneha dem. 

Om man utelämnar endast kommer denna inskränkning inte tydligt fram; endast har alltså 

en semantisk funktion i satsen och ska därför inte utlämnas.199  

Det satsadverbial som används i bestämmelsen framhäver som nämnt ovan ett av satsen 

led. Bestämmelsen består av två satser och det första ledet i satsen är: Skjutvapen eller 

ammunition får överlåtas. Det första ledet i satsen bör enligt min mening ses som 

huvudregeln. Min ståndpunkt baseras på att det andra ledet i satsen innebär en 

inskränkning av det första ledet i satsen: endast till den som har tillstånd eller rätt att 

inneha vapnet eller ammunitionen.  

                                                 
198 Svenska Akademiens grammatik (SAG) och Svenska Akademiens språklära av Tor G. Hultman. 
199 Vid tolkning av endast och dess betydelse har hjälp tagits av Monica Äikäs som är språkvårdare på 

Institutet för de inhemska språken. 
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Även om endast har en semantisk funktion och inte bör utelämnas är det ändå av intresse 

att se vad som skulle följa av bestämmelsen om det fokuserande satsadverbialet endast 

tas bort; bestämmelsen skulle då få följande lydelse: 

Skjutvapen eller ammunition får överlåtas till den som har tillstånd eller rätt 

att inneha vapnet eller ammunitionen.  

7.2.2 Överlåtelse i vapenlagen enligt förarbetena 

I föregående avsnitt behandlades 2 kap. 9 § vapenlagen och problematiken med 

meningsuppbyggnaden och den mångtydighet som bestämmelsen har. Förutom 

ordalydelsen, eller den grammatiska utformningen av bestämmelsen är det av vikt att 

utreda lagstiftarens avsikt med bestämmelsen.  

Av specialmotiveringen till nu gällande 2 kap. 9 § vapenlagen framgår att 

utformningen av bestämmelsen väsentligt förenklats i förhållande till den (då) gällande 

vapenlagen (vapenlag (1973:1176) men att någon ”saklig ändring” inte var avsedd.200 Av 

specialmotiveringen framgår vidare att 2 kap. 9 § vapenlagen motsvarar 6 och 13 § § i 

vapenlag (1973:1176) vilka löd;   

”[6] § Skjutvapen eller ammunition får inte överlåtas eller upplåtas till någon 

annan än den som är berättigad att inneha vapnet eller ammunitionen, om inte 

annat följer av 13 […]. 

[13 §] Ammunition får överlåtas till sammanslutningar som avses i 8 § eller 

den som enligt 12 § har rätt eller tillstånd att inneha ammunition.” 

Den nu gällande 2 kap. 8 § vapenlagen motsvarar 12 § vapenlag (1973:1176) och 

innebörden av att inte någon ”saklig ändring” var avsedd blir att 2 kap. 9 § vapenlagen 

reglerar både en rättighet och en inskränkning av rättigheten.  

Under arbetets gång har det inte framkommit någonting som tyder på att regeringen 

vid något senare tillfälle ändrat sin ståndpunkt i frågan gällande 2 kap. 9 § vapenlagen. 

Eftersom 2 kap. 9 § vapenlagen bygger på 6 och 13 § § vapenlag (1973:1176) och ingen 

ändring i sak var avsedd kan inget annat utläsas än att 2 kap. 9 § vapenlagen reglerar 

överlåtelse av ammunition och att den i enlighet med förarbetena även kan tolkas;  

                                                 
200 Prop. 1995/96:52. En ny vapenlag. Lagkommentaren till 2 kap. 9 § Vapenlag (1996:67). 
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Skjutvapen eller ammunition får överlåtas till den som har tillstånd eller rätt 

att inneha vapnet eller ammunitionen.  

 

7.2.3 Överlåtelse av ammunition i relation till undantagsföreskrifterna 

Orsaken till att MSB lämnade information i den svenska tidningen Nationellt pistolskytte, 

nummer 1 år 2015 var att de som myndighet uppfattat det som att det råder ”missförstånd” 

gällande regleringen av överlåtelse.201 En orsak till att det skulle uppstå missförstånd 

gällande en lagstiftning beror i grunden på att lagstiftningen i så fall är otydlig eller oklar. 

Det uttalande som MSB gjorde i Nationellt pistolskytte är därför enligt min mening 

väldigt starkt och en aning despotiskt. Om lagstiftningen är oklar beror de s.k. 

missförstånden på att olika tolkningar av lagstiftningen görs; myndigheten tolkar lagen 

på ett sätt medan adressaten av bestämmelserna, vapenägaren i det här fallet, tolkar den 

på ett annat sätt.  

Av vad som framkommit av förarbetena går det att konstatera att avsikten med 2 kap. 

9 § vapenlagen är att bestämmelsen ger en rättighet till att överlåta ammunition. Även om 

bestämmelsen till sin grammatiska utformning är svårförståelig framkom det av analysen 

att den även till ordalydelsen reglerar en rättighet till att överlåta ammunition. Den 

tolkning jag gör utifrån bestämmelsens grammatiska uppbyggnad konfirmeras av 

specialmotiveringen i förarbetena. 

Vid en eventuell överlåtelse måste överlåtaren själv ha tillstånd till att inneha 

ammunition enligt 2 kap. 8 § vapenlagen. Det framgår av 9 kap 2 § (d) vapenlagen att det 

är straffsanktionerat att inneha ammunition utan tillstånd. Lämpligheten att inneha 

ammunition hos både överlåtaren och förvärvaren är därför redan prövad av 

Polismyndigheten. Det framgår inte av några förarbeten till vapenlagen att det funnits en 

avsikt- eller tanke på att överlåtaren ska ha ytterligare tillstånd för överlåtelse. Däremot 

ingår överlåtelse i det hanteringsbegrepp som kräver tillstånd enligt 16 § LBE. Enligt min 

mening bör en tolkning därför göras utifrån perspektivet att det är två stycken hierarkiskt 

likvärdiga lagar som ”kolliderar”. Att de skulle kollidera beror på det ovan nämna faktum 

att överlåtelse även faller in under det hanteringsbegrepp som kräver tillstånd enligt 16 § 

LBE.  

                                                 
201 Se avsnitt 3.2 gällande den information som lämnats av MSB. 
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7.3 Innehav och förvaring av ammunition 

Av 2 kap. 8 § vapenlagen framgår att ett tillstånd i enlighet med bestämmelsen ger rätt att 

inneha ammunition. En intressant fråga är om det är lagstiftarens avsikt att det bör anses 

vara en skillnad mellan att inneha och att förvara ammunition.202  

Det kan mycket väl vara så att lagstiftaren medvetet valt att skilja på innehav och 

förvaring. Det 3 kap. i vapenlagen reglerar vad som gäller för utlåning av vapen och det 

är t.ex. möjligt att låna ut ett vapen under uppsikt.203 Enligt 3 kap. 1 a § och 3 § vapenlagen 

får s.k. uppsiktsutlåning ske i två olika fall. Dels till den som redan har tillstånd att inneha 

vapen av samma typ och dels till den som inte har tillstånd. Uppsiktsutlåning till den som 

inte har tillstånd får endast ske av en person som godkänts närvara vid provskjutningar 

eller av sammanslutningar som meddelats tillstånd att inneha skjutvapen.204  

Den person som lånar ett vapen under uppsikt innehar då vapnet och ammunitionen 

tillfälligt.205  Av vad som framgår av 3 kap. i vapenlagen behöver inte låntagaren inneha 

ett eget tillstånd för att inneha vapen eller ammunition under uppsikt, det räcker med en 

”rätt”. Att låntagaren inte har ett tillstånd i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen innebär i 

att denne inte kan förvara ammunitionen; att inneha ammunition utan tillstånd är 

straffsanktionerat enligt 9 kap. 2 § (d) vapenlagen. Det bör även nämnas att ett tillstånd 

att inneha vapen eller ammunition enligt 2 kap. 8 § vapenlagen även ställer krav på säker 

förvaring i säkerhetsskåp.206 Av lagkommentaren till 2 kap. 8 – 9 § § vapenlagen framgår 

att: 

”Skjutvapen och ammunition får enligt förslaget liksom enligt nuvarande 

vapenlag endast överlåtas till personer som enligt vapenlagen har rätt att 

inneha vapnen eller ammunitionen. Således får bl.a. den som lånar ett vapen 

även inneha ammunition till vapnet.”207 

                                                 
202 Se Bonniers synonymordbok, innehav resp. förvaring. Synonymer till innehav är besittning, förfogade, 

ägande och ägo medan synonymer till förvaring bl.a. är förvar, vård, skydd, lagring, magasinering m.m. 
203 Se bl.a. 3 kap. 1a § och 3 § vapenlag (1996:67).  
204 3 kap. 1 a § p. 2 och 3 § (b) vapenlagen. 
205 17 kap. 1 § RPSFS 2009:13, ”Med uppsikt förstås att innehavaren har omedelbar kontroll över vapnet 

eller ammunitionen.”. 
206 5 kap. 2 § vapenlag (1996:67) samt 17 kap. RPSFS 2009:13 
207 Prop. 1995/96:52 - En ny vapenlag. Lagkommentaren till 2 kap. 9 § vapenlagen.  
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Någon specifik typ av lånesituation anges inte i lagkommentaren men uppsiktsutlåning är 

reglerat i det tredje kapitlet vapenlagen och vad som framgår av kommentaren får en 

låntagare t.ex. vid uppsiktsutlåning under lånetiden inneha ammunition.  

Av vad som anförts tyder det på att lagstiftaren skiljer på innehav och förvaring av 

ammunition. Denna åtskillnad gör b.la. att det är möjligt att låna vapen och ammunition 

under uppsikt genom att låntagaren har rätt att inneha vapnet och ammunitionen.  

 

7.3.1 Förvaring av ammunition 

Även om lagstiftaren skiljer på innehav och förvaring är huvudfrågan om de som har 

tillstånd att inneha vapen eller ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen även har 

tillstånd till förvaring av ammunition enligt vapenlagen. Något som starkt talar för att 

lagstiftaren anser att ett tillstånd i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen även ger tillstånd 

till förvaring är att 5 kap. vapenlagen är rubricerat ”förvaring och transport av skjutvapen 

och ammunition”. Det framgår av 5 kap. 2 § 2 st. vapenlagen att: ”ammunition ska 

förvaras under säkert lås och bom eller på något annat lika betryggande sätt”.  

I de föreskrifter som är författade och utgivna av Rikspolisstyrelsen ställs det krav på 

ett godkänt säkerhetsskåp för förvaring av vapen och ammunition.208 I den blankett som 

tillhandahålls av Polismyndigheten vid ansökan om att inneha skjutvapen ska även den 

som söker tillstånd ange var och hur vapen och ammunition ska förvaras.209  

 

7.3.2 Förvaring av ammunition i relation till undantagsföreskrifterna 

Av vad som framkommit regleras förvaring av ammunition i vapenlagen och det ställs 

krav på ett godkänt säkerhetsskåp för förvaring för som har tillstånd enligt 2 kap. 8 § 

vapenlagen. På grund av det som ovan nämnts, är nyttan av den undantagsföreskrift som 

MSB författat svårförståelig. Finns det redan tydlig lagtext bör utgångspunkten vara att i 

största möjliga utsträckning tillämpa lagen utan en myndighetsföreskrift. Detta är något 

som b.la. den förvaltningspolitiska kommissionen framhöll i sitt betänkande ”i 

medborgarnas tjänst”;  

”Enligt kommissionen är tillväxten av myndighetsföreskrifter ett centralt 

förvaltningspolitiskt problem. En utgångspunkt bör vara att lagar och 

                                                 
208 17 kap. 3 – 4 § § RPSFS 2009:13. 
209 Blankett RPS 551.1, ansökan om att inneha skjutvapen. Tillhandahålls av polisen. (Se även bilaga 8). 
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förordningar i största möjliga utsträckning skall kunna tillämpas utan 

myndighetsföreskrifter, bland annat med hjälp av tydliga lagtexter, förarbeten 

och praxis.”210 

Av vad som framkommit vid analysen av vapenlagen tyder det på att ett tillstånd i enlighet 

med 2 kap. 8 § vapenlagen ger en rätt till att förvara ammunition samtidigt som förvaring 

faller in under det hanteringsbegrepp som är tillståndspliktigt enligt 16 § LBE. Enligt min 

mening bör därför en tolkning göras utifrån perspektivet att det är två stycken hierarkiskt 

likvärdiga lagar som ”kolliderar”. Att de skulle kollidera beror på det ovan nämna faktum 

att förvaring även faller in under det hanteringsbegrepp som kräver tillstånd enligt 16 § 

LBE. 

 

7.4 Användning av ammunition 

Gällande förvaring har MSB redan år 2010 författat ett undantag för förvaring och det 

framgår av 8 kap. 1  § och 2 § MSBFS 2010:5 att undantaget gäller för dem som redan 

har ett tillstånd att inneha vapen eller ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen. 

Enligt 2 kap. 4 § vapenlagen får ett tillstånd att inneha skjutvapen meddelas endast om 

den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål. Enligt de allmänna råden i 

Rikspolisstyrelsens författningssamling anses godtagbara ändamål vara; ”t.ex. jakt, 

målskytte, skydd, avlivning av fällfångade djur, samling, minne och prydnad”. Av 2 kap. 

5 § vapenlagen framgår att; ”Tillstånd till innehav av skjutvapen ’för skjutning’ får 

meddelas endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet skall avse.”211 Att 

använda vapnet till att skjuta med, i enlighet med ändamålet för tillståndet, förutsätter att 

ammunition används. Enligt min mening faller på sin orimlighet att anse att det går att 

skjuta med ett vapen utan att använda ammunition. Vid erhållet tillstånd till innehav av 

vapen för att skjuta med är därför en rimlig tolkning att innebörden av uttrycket är att 

anse som synonymt med att använda ammunition. På grund av vad som ovan nämnts bör 

själva användandet av ammunition utan svårigheter förutsättas ingå i den förvärvade 

rättigheten som fås vid ett erhållande av tillstånd att inneha vapen och ammunition enligt 

2 kap. 8 § vapenlagen. Eftersom användning faller in under det hanteringsbegrepp som 

                                                 
210 SOU 1997:57. 
211 RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.   
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är tillståndspliktigt enligt 16 § LBE bör en tolkning enligt min mening därför göras utifrån 

perspektivet att det är två stycken hierarkiskt likvärdiga lagar som ”kolliderar”. Att de 

skulle kollidera beror på det ovan nämna faktum att användning även faller in under det 

hanteringsbegrepp som kräver tillstånd enligt 16 § LBE. 

 

7.5 Överlåtelse, förvaring, användning & kollisionsnormer 

I de föregående avsnitten har jag utrett vad som framgår av lagtext och förarbeten 

gällande vapenlagen. Med utgångspunkt i vapenlagens bestämmelser har jag analyserat 

de tre begreppen överlåtelse, förvaring och användning. Dessa tre begrepp kan sättas i 

relation till undantagsföreskrifterna i 8 kap. 1–2 § § MSBFS 2010:5 och 2 kap. 5–6 § § 

MSBFS 2015:7. Undantaget för förvaring i 8 kap. 1–2 § § MSBFS 2010:5 trädde i kraft 

år 2010 och undantagen för överlåtelse och användning i 2 kap. 5–6 § § MSBFS 2015:7 

träder i kraft den 1 juli 2015. De ovan nämnda undantagen gäller för de med tillstånd att 

inneha vapen eller ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen.  

Alla tre begreppen överlåtelse, förvaring och användning ingår i det 

hanteringsbegrepp som kräver tillstånd enligt 16 § LBE. Vapenlagen och LBE är lag 

stiftade av riksdagen och de har därför samma konstitutionella dignitet och enligt lex 

specialis ska den mer preciserande lagen, eller speciella normen tillämpas före den mer 

generella normen.212 Varken i LBE eller dess tillhörande förordning nämns ammunition 

men av 16 § LBE framgår att hantering av explosiva varor är tillståndspliktigt. Av 1 kap. 

1 § vapenlagen framgår att lagen gäller för skjutvapen och ammunition och i 1 kap. 5 § 

vapenlagen definieras vad som anses vara ammunition. Det bör nämnas att i vapenlagen 

omnämns ammunition 91 gånger, vilket kan jämföras med att ammunition inte omnämns 

överhuvudtaget i LBE. Visserligen framgår det av hänvisningen i 1 kap. 6 § vapenlagen 

att det finns bestämmelser i LBE om ammunition som räknas till explosiva varor. 

Paragrafen är otydligt och svårtolkad, är det bara viss ammunition som räknas till 

explosiva varor eller all ammunition? Exakt vilken ammunition som räknas till explosiva 

varor framgår inte. Som nämnts i avsnitt 3.1.2 har MSB bemyndigande om att utfärda 

föreskrifter om vad som bör räknas till explosiva varor. Enligt principen lex superior har 

dock vapenlagen högre rang och har företräde framför föreskrifter. Enligt min tolkning är 

                                                 
212 Se kapitel 4 gällande kollisionsnormer.  
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vapenlagen en mer preciserande lag och enligt rådande principer om normkollisioner bör 

vapenlagen därför ha företräde framför LBE som är mer generell.  

Av 1 kap. 1 § vapenlagen framgår att lagen gäller för skjutvapen och ammunition och 

av vad som framförts i avsnitt 7.5 framgår det av ordalydelsen i 2 kap. 9 § att ammunition 

får överlåtas. Detta konfirmeras av förarbetena av vilka det framgår att avsikten är att 

ammunition får överlåtas. Med bakgrund av den kontext 2 kap. 9 § vapenlagen befinner 

sig i går det enligt min mening inte att komma fram till någon annan tolkning än att 2 kap. 

9 § vapenlagen ger en rätt till överlåtelse.  

Av 2 kap. 8 § vapenlagen framgår att bestämmelsen ger tillstånd till innehav av 

ammunition. Av vad som framkom vid analysen finns det faktorer som tyder på att 

lagstiftaren skiljer på innehav och förvaring. Huvudfrågan i var dock om ett tillstånd i 

enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen ger tillstånd till förvaring. Det som starkt tyder på att 

så är fallet är att 5 kap. vapenlagen är rubricerat; ”Förvaring och transport av skjutvapen 

och ammunition” är denna fråga besvarad av lagtextens ordalydelse. Det bör nämnas att 

det även ställs krav på ett godkänt säkerhetsskåp för förvaring av vapen och ammunition 

i de föreskrifter som är författade och utgivna av Rikspolisstyrelsen. Av det som ovan 

framförts gällande förvaring går det enligt min mening inte att komma fram till någon 

annan tolkning än ett tillstånd i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen även ger tillstånd för 

förvaring. 

Gällande användning av ammunition framkom i analysen att ett tillstånd i enlighet med 2 

kap. 8 § vapenlagen ger rätt till ”skjutning”. Ändamålet med själva tillståndet är använda 

vapnet för att skjuta med och en förutsättning för att kunna skjuta är att använda 

ammunition. Även vid en ytterst restriktiv tolkning av 2 kap. 8 § vapenlagen är det svårt 

att inte tolka skjutning som synonymt med användning. Av vad som ovan nämnts går det 

enligt min mening inte att komma fram till en annan slutsats än att ett tillstånd i enlighet 

med 2 kap. 8 § vapenlagen ger ett rätt till användning. 

Gällande överlåtelse, förvaring och användning och av vad som framkom av analysen 

går det inte att dra några andra slutsatser än att ett tillstånd att inneha vapen eller 

ammunition i enlighet med 2 kap. 8 § vapenlagen ger en rättighet till överlåtelse, 

förvaring och användning. Då vapenlagen är en mer preciserande lag enligt rådande 

principer om normkollisioner bör vapenlagen därför ha företräde framför LBE som är 

mer generell. Om de tolkningar jag gjort är korrekta går det att ifrågasätta behovet av 
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undantagsföreskrifterna i 8 kap. 1–2 § § MSBFS 2010:5 och 2 kap. 5–6 § § MSBFS 

2015:7 eftersom de med ett tillstånd att inneha vapen eller ammunition i enlighet med 2 

kap. 8 § vapenlagen i sådant fall erhåller rätten till överlåtelse, förvaring och användning 

genom vapenlagen.  

 

8 Övergripande analys 

8.1 Kolliderande lagar 

Rättsteoretikern Lon Fuller publicerade år 1964 The morality of law i vilken han berättade 

en allegorisk fantasihistoria om en kung som misslyckades i sina lagstiftande 

ansträngningar och aldrig lyckades med att instifta några normer överhuvudtaget.213 

Anledningen till att kungen i berättelsen misslyckades berodde enligt Fuller på att det 

finns åtta minimivillkor (åtta principer) för att det överhuvudtaget skall föreligga 

någonting som vi är beredda att betrakta som juridiskt gällande rätt. I vilket fall är tre av 

dessa principer av intresse för denna framställning och det är; att reglerna måste vara 

begripliga, reglerna får inte vara inbördes motsägande och det måste vara möjligt att 

åtlyda reglerna.214 Som framgått av avsnitt 3.3.1 ansåg Svenska jägareförbundets jurist 

Ola Wälimaa att reglerna är omotiverade och helt omöjliga att följa och att om reglerna 

hade följts hade det fått helt absurda konsekvenser för jägarna. Att reglerna uppfattas 

omotiverade och får absurda konsekvenser kan ha sina orsaker. Under arbetets gång har 

det inte framkommit något i förarbetena som tyder på att lagstiftaren haft för avsikt att de 

med tillstånd enligt 2 kap. 8 § vapenlagen ska behöva ytterligare tillstånd enligt 16 § LBE 

för överlåtelse, förvaring eller användning av ammunition. Vid en tolkning utifrån 

ändamålet med lagarna framgår av avsnitt 5 att LBE har en stark inriktning mot 

näringslivet samtidigt som det framgår tydligt av 1 kap 1 § att vapenlagen gäller för vapen 

och ammunition. 

I förarbetena till 1988 års lag uttalades att kravet på tillstånd för verksamhet med 

brandfarliga och explosiva varor är ett led i att uppnå lagens syfte; ”att förhindra olyckor 

                                                 
213 Fuller, L., “The Morality of law”, Yale: University Press. 1964, s 33-39. 
214 Simmonds s 123 ff. 
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och förebygga och begränsa skador”.215 Av förarbetena till nuvarande vapenlag framgår 

att det huvudsakliga syftet är en kontroll av innehav och bruk av skjutvapen. Detta är 

dock inte det enda syftet. Syftet är att även i möjligaste mån förhindra olyckshändelser i 

samband med hanteringen av vapen.216  Vilken exakt typ av olyckshändelser som bör 

förhindras framgår dock inte av förarbetena. Ett vapen i sig, d.v.s. utan ammunition 

föranleder inga olyckor och en realistisk tanke är därför att ammunition på det ena eller 

andra sättet är inblandad i den hantering av vapnet som åsyftas. Av vad som anförts ovan 

är syftet enligt både LBE och vapenlagen att förhindra olyckor. I avsnitt 6.5 utreddes vad 

som ingår i Polismyndighetens tillståndsprövning och för att tillstånd ska kunna beviljas 

en enskild person ställs vissa krav på lämplighet i 2 kap. 4–6 § § vapenlagen. Förutom 

krav på lämplighet ställs även krav på säker förvaring, vilket behandlades i avsnitt 7.3. 

En tillståndshavare enligt 2 kap. 8 § har därför redan en rättighet att hantera ammunition 

och det är enligt min mening svårt att argumentera för att ett ytterligare tillstånd från en 

annan myndighet skulle ge ett bättre skydd mot olyckor. Den tolkning som gjorts utifrån 

kap. 4 och enligt rådande principer gällande kollisionsnormer tyder på att vapenlagen har 

företräde enligt lex specialis eftersom vapenlagen är en mer preciserande lag.217  

 

8.2 Föreskrifter och normproblematik - effekten av en oklar lagstiftning 

Bull lyfter fram en problematik med myndigheters normgivning och det är när 

normgivningen blir så omfattande att den blir oöverskådlig för både medborgare, riksdag 

och regering. Effekten av en omfattande och oöverskådlig regelmassa vars innehåll är 

okänt för adressater och folkvalda är att regelmassan tappar i demokratisk legitimitet och 

effektivitet.218 Inte bara en omfattande och oöverskådlig normgivning kan få effekten att 

bestämmelser tappar i legitimitet. I förarbetena till Ordningslag (1993:1617) uttalade sig 

departementschefen om att alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens 

rättsmedvetande riskerar att leda till att respekten för bestämmelserna undergrävs.219  

                                                 
215 Prop. 2009/10:203 s 38. 
216 Prop. 1995/96:52 s 26. 
217 Se kap. 7 gällande hantering av ammunition i enlighet med vapenlagen.  
218 Bull, Fundamentala fragment, s 37. 
219 Prop. 1992/93:210 s 142 f. 
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År 1998 utkom en handbok i författningsskrivning som utarbetades av statsråds-

beredningen och som är skriven för statliga förvaltningsmyndigheter.  Bakgrunden till 

handboken var att det ansågs att en omfattande regelgivning får effekten att 

regelbeståndet blir svåröverskådligt och medför en risk för onödig byråkrati och ökade 

kostnader för både enskilda och det allmänna.220 Av ingressen till kap. tre i handboken 

framgår att innan myndigheten börjar arbetet på en författning bör myndigheten ta 

ställning till om just myndigheten bör stå för regelgivningen.221  

Det bör här nämnas att normprövningsrätten som framgår av 11 kap. 14 § RF inte bara 

tillkommer domstolar utan även myndigheter.222 Den omfattar inte bara lagar eller lägre 

normers förenlighet med grundlagen utan samtliga normers formella och materiella 

förenlighet med normer av högre rang.223  

Som nämnts i avsnitt 1.4 saknas det praxis att hämta vägledning ifrån. Jag har under 

arbetets gång inte funnit något rättsfall rörande en situation där en överlåtare med tillstånd 

enligt 2 kap. 8 § vapenlagen har åtalats för att ha överlåtit ammunition till en förvärvare 

med rätt eller tillstånd att inneha ammunition. Inte heller har jag funnit något rättsfall där 

en tillståndshavare enligt 2 kap. 8 § vapenlagen åtalats för otillåten användning eller 

förvaring av ammunition enligt LBE. Tillståndskravet för hantering av explosiva varor 

har funnits sedan 1988 års lag om explosiva varor trädde i kraft och avsaknaden av 

rättsfall bör enligt min mening ses som en indikator på att det inte funnits några behov av 

undantagsföreskrifter.  

Av vad som framgått i avsnitt 7 gällande överlåtelse, förvaring och användning av 

ammunition är att vapenlagen är en mer preciserande lag än LBE. På grund av detta borde 

vapenlagen enligt min mening ha företräde enligt den kollisionsnormsrättsliga principen 

lex specialis. Även om man vid en tolkning skulle komma fram till att LBE och 

vapenlagen väger ungefär jämt bör man enligt Ekelöf vid sådana fall inte tillämpa ett 

stadgande alltför extensivt eftersom dylika grepp leder till att man uppställer ytterligare 

rättsregler vid sidan av de som är intagna i lagen.224 En risk med undantagsföreskrifter 

som undantar individer vilka i egentlig mening inte omfattas av lagen kan enligt min 

                                                 
220 DS 1998:43 s 18. 
221 DS 1998:43 s 29. Myndigheternas Föreskrifter - Handbok i författningsskrivning 
222 Bull, Svensk statsrätt s 238. 
223 Bull, Svensk statsrätt s 239.  
224 Ekelöf, Rättegång I, s 39. 
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mening vara att undantagen slutligen bekräftar regeln. Om den tolkning jag gjort är 

korrekt bör de behandlade föreskrifterna inte vara att anse lämpliga ur ett regelgivnings-

perspektiv.   
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