
  1(2) 
 REMISSVAR 
 Datum  Dnr 

 2013-08-26  830 15771-13/112 
   
 

 

  

 

 

 

 

 

Promemorian Den nya polisorganisationen- kompletterande 
författningsändringar Ds 2013:34 (Ju2013/304/L24) 
 
Kronofogdemyndigheten (KFM) tillstyrker förslaget med följande synpunkter 
rörande vapenregistret.  
 
Genom förslaget kommer liksom idag s.k. omvänd sekretess att gälla för uppgifterna i 
vapenregistret, 18 kap 16 § Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) (OSL).  KFM 
vill i detta sammanhang framföra följande rörande myndighetens behov av uppgifter i 
vapenregistret:  
 
Vid verkställighet av mål och ärenden enligt utsökningsbalken ska KFM utreda om en 
gäldenär har utmätningsbara tillgångar. I detta sammanhang är vapen en tillgång som 
kan ha ett exekutivt värde. KFM har därmed behov i utredningsverksamheten att 
inhämta uppgifter ur vapenregistret om gäldenären och hans/hennes innehav av 
vapen. KFM ska även efter utmätning sälja ett utmätt vapen exekutivt på auktion eller 
genom anbudsförfarande. Den som köper vapnet måste ha tillstånd att inneha sådant 
vapen som försäljningen avser. När ett sådant tillstånd uppvisas har KFM, innan 
vapnet utlämnas, att hos polismyndighet kontrollera att tillståndet inte är återkallat. 
KFM kan även utifrån ett säkerhetsperspektiv vid t ex bostadsförrättningar ha behov 
av information om den som förrättningen gäller har tillstånd att inneha vapen. 
KFM ska alltid underrätta polismyndighet vid utmätning av vapen, 6 kap 24 § 
utsökningsförordningen (1981:981). KFM:s verksamhet rörande utmätning och 
indrivning omfattas av omvänd sekretess enligt 34 kap OSL.     
 
I de lagar och förordningar som reglerar vapenregistret framgår inte att KFM har rätt 
att inhämta uppgifter ur vapenregistret. Det innebär att 10 kap 28 § OSL inte är 
tillämplig när KFM begär ut uppgifter ur registret. Utlämning av uppgifter görs 
därmed med stöd av de sekretessbrytande reglerna i sekretesslagen i det enskilda 
fallet. Eftersom det ligger i KFM:s myndighetsutövning att ta del av uppgifter i 
vapenregistret anser KFM att detta bör framgå i tillämplig lag eller förordning.  
KFM föreslår därmed att det i vapenlagen eller dess förordning anges att KFM i mål 
om utsökning och indrivning har rätt att inhämta uppgifter ur vapenregistret om 
tillstånd att inneha vapen och vilka typer av vapen som tillståndet omfattar.  
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Avslutningsvis anser KFM, i anledning av det nya system för hantering av 
vapenärenden och registrering i vapenregistret som Rikspolisstyrelsen avser ta i drift i 
november 2013 (sid 73), att de uppgifter som KFM har behov av i sin verksamhet bör 
kunna hämtas elektroniskt genom direktåtkomst.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har verksamhetschefen Maria Mindhammar och verksjuristen 
Barbro Marcus, föredragande, deltagit. 

 
 
 
Eva Liedström Adler   
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