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INRIKESMINISTERIETS FÖRORDNING OM TEKNISKA KRAV FÖR ATT FÖR-

HINDRA ÄNDRING TILL SKJUTVAPEN OCH OM PERMANENT FÖRHINDRANDE AV 

LADDNINGSANORDNINGARS FUNKTION 

1 Inledning 

Riksdagen har godkänt de ändringar i skjutvapenlagen (xx/201x), lagen om frivilligt 

försvar och 97 a § i värnpliktslagen som föreslagits i regeringens proposition RP 

179/2018 rd på grund av genomförandet av ändringarna i vapendirektivet. Republi-

kens president stadfäste lagändringarna den x x 201x och de träder i kraft den x x 

201x. 

 

Genom ändringen av skjutvapenlagen har de ändringar som Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2017/853 (nedan kallat vapendirektivet) förutsätter genomförts.  

 

Ändringen av skjutvapenlagen innehåller bemyndiganden för inrikesministeriet att 

utfärda förordning om tekniska krav för att förhindra ändring av skjutvapen och om 

permanent förhindrande av laddningsanordningars funktion. Bestämmelserna utfär-

das med stöd av 2 och 3 § i skjutvapenlagen (1/1998).  

 

 

2 Detaljmotivering 

 

1 § Tekniska krav för att förhindra ändring till skjutvapen 

 

Paragrafen innehåller närmare bestämmelser om förhindrande av ändring av skjutva-

pen enligt 2 § i skjutvapenlagen.  

 

Ändring till skjutvapen av ett föremål som är konstruerat för att avfyra lösa patroner 

anses ha hindrats tekniskt i enlighet med 2 § i skjutvapenlagen, om en permanent 

plugg vars hårdhet är 700 HV 30 har placerats i pipan och den täpper till pipan helt 

och hållet. I andra vapen än revolvrar måste det i pipan framför patronkammaren fin-

nas minst två avlastningsöppningar för gas i 90 graders vinkel. Pipan och patron-

kammaren får inte vara i samma linje eller vinkel eller på samma nivå så att det går 

att ladda vapnet med en kulpatron eller avfyra den med vapnet.   

 

2 § Permanent förhindrande av laddningsanordningars funktion 

 

Förordningens 2 § innehåller närmare bestämmelser om permanent förhindrande av 

laddningsanordningars funktion enligt 3 § i skjutvapenlagen. Enligt 3 § i skjutvapen-

lagen betraktas som vapendel också en laddningsanordning, om den har en kapacitet 

som överstiger 20 patroner och utgör en del av ett kort halvautomatiskt skjutvapen 

som avfyrar patroner med centralantändning eller utgör en laddningsanordning som 

kan anslutas till ett sådant skjutvapen, eller om den har en kapacitet som överstiger 

10 patroner och utgör en del av ett långt halvautomatiskt skjutvapen som avfyrar pa-

troner med centralantändning eller utgör en laddningsanordning som kan anslutas till 
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ett sådant skjutvapen. Ändringen av skjutvapenlagen följer av den ändring av vapen-

direktivet där halvautomatiska skjutvapen som avfyrar patroner med centralantänd-

ning i direktivet har hänförts till förbjudna vapen, om deras laddningsanordning har 

stor kapacitet.  

 

Som en sådan vapendel som avses i 2 mom. betraktas dock inte en laddningsanord-

ning som tillverkats för ett automatvapen av en modell som börjat tillverkas före 

1946 och som inte lämpar sig för montering på ett halvautomatiskt skjutvapen med 

centralantändning eller ett vapen för enkelskott med magasin. 

 

En i 3 § i skjutvapenlagen avsedd laddningsanordnings funktion har förhindrats per-

manent när den inte längre kan ändras till en fungerande laddningsanordning.  

 

Laddningsanordningens funktion kan förhindras permanent i enlighet med 1 mom. 

genom att fjädrarna avlägsnas från den och montering av fjädrarna på plats förhind-

ras genom att deras fästpunkter avlägsnas samt genom att patronförarens rörelse för-

hindras. Detta kan göras genom att ett stift svetsas, löds, limmas eller smälts genom 

patronföraren och magasinets stomme. Användningen av magasinets stomme ska 

förhindras permanent genom att magasinets botten svetsas, löds, limmas eller smälts 

fast i magasinets stomme. Polisstyrelsen får utfärda föreskrifter om permanent för-

hindrande av laddningsanordningars funktion. 

 

3 § Ikraftträdande 

 

I paragrafen föreskrivs om ikraftträdande av förordningen. Förordningen träder i 

kraft samtidigt som ändringarna av skjutvapenlagen den x x 20 

 

 

3 Konsekvenser 

 

Genom förordningen preciseras skjutvapenlagens bestämmelser om tekniska krav för 

att förhindra ändring av skjutvapen samt om permanent förhindrande av laddnings-

anordningars funktion. Med hjälp av bestämmelserna får näringsidkare och vapenin-

nehavare klara anvisningar om när en i 3 § i skjutvapenlagen avsedd laddningsan-

ordnings funktion har förhindrats permanent.  

 

 

4 Beredningen av förordningen 

Förordningen har beretts vid inrikesministeriets polisavdelning som tjänsteuppdrag. 

Försvarsministeriet, Försvarsmakten och Polisstyrelsen har hörts under beredningen.  

Yttranden om utkastet till förordning har lämnats av x aktörer, som är…  

Förordningen har granskats vid justitieministeriets lagberedningsavdelnings lag-

granskningsenhet. 
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5 Ikraftträdande 

Förordningen avses träda i kraft samtidigt som ändringarna i skjutvapenlagen den x x 

201x.  


