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Hej, 
 
Ni ges härmed möjlighet att inkomma med remiss på ändring av Tullverkets föreskrift (TFS 2016:23.) Bifogat finner 
ni två filer, själva TFS, men även en konsekvensutredning. 
 
I Tullverkets föreskrift (TFS 2016:23) redogörs för bestämmelser som rör införsel, utförsel och återutförsel av 
skjutvapen och ammunition. I föreskriftens nuvarande form likställs ljuddämpare med skjutvapen och ljuddämpare 
nämns därför inte specifikt. Genom ändringar i 1 kap 1 § och 3 f § Vapenlag (1996:67), som trädde i kraft 2022-07-
01, räknas inte längre ljuddämpare som en essentiell vapendel utan regleras istället på i princip samma sätt som 
ammunition. Nuvarande reglering TFS 2016:23 överensstämmer alltså inte med Vapenlag (1996:67) i det här 
avseendet, vilket krävt åtgärd i form av att TFS 2016:23 reviderats. 
 
Jag önskar svar senast 2023-01-31.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Alexander Höglin 
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Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 
2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av 
skjutvapen och ammunition; 
 
beslutade den xx xx xxxx 
 
Tullverket föreskriver1 följande med stöd av 14§ förordningen (1992:1303) 
om krigsmateriel, 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets be-
fogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, 
3 kap. 7, 8 och 23 §§, samt 5 kap. 4 § tullförordningen (2016:287). 

Dels att 1 kap 1–5 §§ ska ha följande lydelse, 
Dels att 2 kap 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, 
Dels att 3 kap 1, 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse, 
Dels att 4 kap 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse, 
Dels att 5 kap 1 § ska ha följande lydelse, 
Dels att 6 kap 1 § ska ha följande lydelse, 
Dels att 7 kap 1 § ska ha följande lydelse, 
Dels att 8 kap 3 § ska ha följande lydelse, 
Dels att rubriken kap 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 ska ha följande lydelse. 

 
1 kap. Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna föreskrift innehåller bestämmelser om förfarandet vid  
fullgörande av anmälnings-, deklarations- och uppgiftsskyldigheten till  
Tullverket vid införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen, ljuddämpare 
och ammunition i vissa fall.  

Denna föreskrift innehåller kompletteringar till Europaparlamentets och  
rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande  
av en tullkodex för unionen (tullkodex), Kommissionens delegerade  
förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller  
närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex  
(kompletteringsförordningen), och lagen (1996:701) om Tullverkets  
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska  
unionen (inregränslagen) 
 
Definitioner 
 
2 § I denna föreskrift förstås med 
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skjutvapen, ljuddämpare och ammunition: sådana skjutvapen och andra fö-
remål samt sådan ljuddämpare och sådan ammunition som omfattas av be-
stämmelserna i vapenlagen (1996:67), 
EU-land: land inom Europeiska unionen, 
tredjeland: annat land än EU-land. 
 
Anmälningsskyldighet 
 
3 § Anmälningsskyldigheten för skjutvapen, ljuddämpare och ammunition 
vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land är föreskriven i 4 § andra 
stycket inregränslagen.  

Allmänna bestämmelser om förfarandet vid fullgörande av den i lagen 
föreskrivna anmälningsskyldigheten finns i föreskrifter och allmänna råd 
(TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns 

 
 

4 § Anmälningsskyldigheten för skjutvapen, ljuddämpare och ammunition 
vid införsel från eller utförsel till ett område utanför EU:s tullområde följer 
av de allmänna bestämmelserna om införsel och utförsel i artikel 139 och 
267 i tullkodex. Den som för in eller låter föra in skjutvapen och ammunit-
ion, som inte är en unionsvara, från en plats utanför det svenska tullområdet 
men inom Europeiska unionens tullområde ska anmäla införseln enligt 3 
kap. 1 § tullagen (2016:253).    
 
Innehåll 
 
5 § Innehållet i denna föreskrift är disponerat enligt följande. 
För skjutvapen, ljuddämpare och ammunition som förs in eller återinförs 
till Sverige finns bestämmelser i 
— 2 kap.: för annat ändamål än jakt eller tävling (annat EU-land), 
— 3 kap.: för annat ändamål än jakt eller tävling (tredjeland), 
— 3 a kap.: för återinförsel av person som innehar svenskt innehavstillstånd 
efter jakt eller tävling (från annat EU-land eller tredjeland), 
— 4 kap.: för jakt eller tävling (från annat EU-land eller tredje land), samt 
— 5 kap.: om genomresa i anslutning till jakt eller tävling i annat land. 
 
För skjutvapen, ljuddämpare och ammunition som förs ut eller återutförs 
från Sverige finns bestämmelser i 
— 6 kap.: för utförsel för jakt eller tävling (till annat EU-land eller tredje-
land), 
— 7 kap.: för återutförsel från Sverige i anslutning till jakt eller tävling i 
Sverige eller annat EU-land eller tredjeland, samt 
— 8 kap.: för utförsel för annat ändamål än jakt eller tävling. 
 
2 kap. Införsel från ett annat EU-land av skjutvapen, ljuddämpare 
och ammunition för annat ändamål än jakt eller tävling 
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4 § Anmälan av skjutvapen med tillhörande ljuddämpare och ammunition 
som förs in av svensk statlig myndighet eller företrädare för annan stats 
myndighet vid tjänsteutövning i landet får ske som Tullverket bestämmer. 
 
6 § Vapenhandlare och andra mottagare ska förvissa sig om att skjutvapen 
med tillhörande ljuddämpare och ammunition har anmälts vid gränspasse-
ringen av speditör, fraktförare, kurirföretag eller motsvarande. 
 
3 kap. Införsel från tredjeland av skjutvapen, ljuddämpare och am-
munition för annat ändamål än jakt eller tävling 
 
1 § Vid införsel från tredjeland av skjutvapen, ljuddämpare och ammunit-
ion för annat ändamål än jakt eller tävling ska tulldeklaration lämnas på 
blankett Enhetsdokument (Tv 718.3) för övergång till fri omsättning. På 
blanketten ska bland annat skjutvapnets serienummer anges. 
 
3 § Vid införsel ska vapenhandlare eller enskild person som anmäler inför-
seln av skjutvapnet med tillhörande ljuddämpare och ammunition fylla i 
blanketten (Tv 730.1).  

Bestämmelsen i första stycket gäller inte för den som temporärt inför 
eller återinför skjutvapen. 
 
6 § Anmälan av skjutvapen med tillhörande ljuddämpare och ammunition 
som förs in av svensk statlig myndighet eller företrädare för annan stats 
myndighet vid tjänsteutövning i landet får ske som Tullverket bestämmer. 
 
4 kap. Införsel från ett annat EU-land eller tredjeland av skjutvapen, 
ljuddämpare och ammunition för jakt eller tävling i Sverige 
 
1 § Den som vill föra in ett skjutvapen med tillhörande ljuddämpare och 
ammunition för jakt eller tävling i Sverige ska anmäla införseln till en tull-
tjänsteman på införselorten och visa upp ett införseltillstånd utfärdat av Po-
lismyndigheten. 

För personer som är bosatta i ett annat EU-land gäller att ett europeiskt 
skjutvapenpass i vilket skjutvapnet och gällande införseltillstånd är inskri-
vet ska visas upp. Om införseltillståndet inte är inskrivet i det europeiska 
skjutvapenpasset ska ett separat införseltillstånd visas upp tillsammans med 
det europeiska skjutvapenpasset. 

Enskilda personer, som har innehavstillstånd från behörig myndighet i 
Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen 
för eget bruk, får medföra dessa skjutvapen med tillhörande ljuddämpare 
och ammunition till Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling i 
Sverige utan särskilt tillstånd i högst tre månader från införseldatum i en-
lighet med bestämmelserna i 2 kap. 13 § b vapenlagen (1996:67). I stället 
för införseltillstånd ska i sådant fall innehavstillståndet eller ett europeiskt 
skjutvapenpass i vilket skjutvapnet är inskrivet visas upp för Tullverket vid 
införseln.  
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Om skjutvapnet inte omfattas av ett innehavstillstånd i Danmark, Finland 
eller Norge ska ett europeiskt eller norskt skjutvapenpass uppvisas. 
 
5 § Den som medför två eller flera skjutvapen kan för dessa och tillhörande 
ljuddämpare och ammunition lämna en gemensam deklaration under förut-
sättning att skjutvapnen är avsedda att återutföras samtidigt. 

Tävlingslag kan också lämna en gemensam deklaration, om återutförsel 
av samtliga skjutvapen ska ske samtidigt. 

Skilda deklarationer ska lämnas för skjutvapen som införs för att 
användas vid jakt och skjutvapen som införs för att användas vid tävling. 
 
5 kap. Införsel till Sverige av skjutvapen, ljuddämpare och ammunit-
ion vid genomresa i anslutning till jakt eller tävling i annat land 
 
1 § Den som till Sverige vill föra in ett skjutvapen med tillhörande ljuddäm-
pare och ammunition vid genomresa i anslutning till jakt eller tävling i an-
nat land ska anmäla införseln till tulltjänsteman på införselorten och visa 
upp ett införseltillstånd utfärdat av Polismyndigheten. 

För personer som är bosatta i ett annat EU-land gäller att ett europeiskt 
skjutvapenpass i vilket skjutvapnet är inskrivet också ska visas upp. 

Den som har innehavstillstånd från behörig myndighet i Danmark, 
Finland eller Norge och som ska jaga eller tävla i något av dessa länder 
behöver inget införseltillstånd om vistelsen inte överstiger tre månader från 
införseldatum. Om skjutvapnet inte omfattas av ett innehavstillstånd i 
Danmark, Finland eller Norge ska ett europeiskt eller norskt skjutvapenpass 
uppvisas. 
 
6 kap. Utförsel från Sverige till annat EU-land eller tredjeland av 
skjutvapen, ljuddämpare och ammunition för jakt eller tävling 
 
1 § Vid utförsel till tredjeland av skjutvapen med tillhörande ljuddämpare 
och ammunition ska blankett (Tv 718.3) lämnas till tullkontoret vid utför-
seltillfället. 
 
7 kap. Återutförsel från Sverige av skjutvapen, ljuddämpare och am-
munition i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land 
 
1 § Anmälan om återutförsel från Sverige av skjutvapen med tillhörande 
ljuddämpare och ammunition i anslutning till jakt eller tävling i Sverige 
eller annat land ska vid utresan göras till tulltjänsteman på utförselorten av 
den som fört in skjutvapnet, ljuddämparen och ammunitionen. Detta gäller 
när skjutvapen med tillhörande ljuddämpare och ammunition förts 

1. tillfälligt in i Sverige, 
2. från tredjeland genom Sverige för utförsel till ett annat EU-land, 
3. från ett annat EU-land genom Sverige för utförsel till tredjeland, 
4. från tredjeland genom Sverige för utförsel till tredjeland, eller 
5. från ett annat EU-land genom Sverige för utförsel till ett annat EU-

land. 



  TFS  

 5 

 
8 kap. Utförsel av skjutvapen, ljuddämpare och ammunition för an-
nat ändamål än jakt och tävling 
 
3 § Anmälan av skjutvapen med tillhörande ljuddämpare och ammunition 
som förs ut av svensk statlig myndighet eller företrädare för annan stats 
myndighet efter tjänsteutövning i landet får ske på sätt som Tullverket 
bestämmer. 
 

 
 
Denna författning träder i kraft XX XXXX XXXX. 
 
TULLVERKET 
 
CHARLOTTE SVENSSON 
 

Alexander Höglin 
(Kontrollavdelningen) 
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Konsekvensutredning avseende ändringar i Tullverkets föreskrifter 
(TFS 2016:23) 

1. Problemet och vad Tullverket vill uppnå 
 

1.1. Problemet 
 
I Tullverkets föreskrift (TFS 2016:23) redogörs för bestämmelser som rör införsel, utförsel 
och återutförsel av skjutvapen och ammunition. I föreskriftens nuvarande form likställs 
ljuddämpare med skjutvapen och ljuddämpare nämns därför inte specifikt. Genom ändringar 
i 1 kap 1 § och 3 f § Vapenlag (1996:67), som trädde i kraft 2022-07-01, räknas inte längre 
ljuddämpare som en essentiell vapendel utan regleras istället på i princip samma sätt som 
ammunition. Nuvarande reglering TFS 2016:23 överensstämmer alltså inte med Vapenlag 
(1996:67) i det här avseendet, vilket kräver åtgärd i form av att TFS 2016:23 revideras.   
 

1.2. Vad Tullverket vill uppnå 
 
Det är en uppenbar nödvändighet att regleringarna i Tullverkets föreskrifter i möjligaste mån 
avspeglar regleringarna i de lagar som föreskrifterna berör. Genom att uppdatera Tullverkets 
föreskrift 2016:23 ämnar Tullverket åstadkomma en föreskrift som tar hänsyn till de relativt 
nyliga ändringarna i Vapenlag (1996:67) avseende hur ljuddämpare regleras. Det förväntas 
medföra att myndigheter, intresseorganisationer och allmänheten inte möts av motstridiga 
uppgifter vid läsande av lag respektive föreskrift. I den uppdaterade TFS 2016:23 ska reglerna 
kring införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen, ammunition samt ljuddämpare tydligt 
framgå. 
 
Med den nya regleringen av ljuddämpare i TFS 2016:23 kommer förfarandet vid införsel, 
utförsel och återutförsel av sådant föremål att förenklas. Tidigare behövdes separat tillstånd 
för ljuddämpare som skulle uppvisas vid rörelser över gränsen. I och med den nya 
regleringen behövs inte längre något sådant separat tillstånd utan ljuddämparen kan tas in 
tillsammans med skjutvapnet för vilket det finns införseltillstånd alternativt innehavstillstånd, 
och som ljuddämparen passar till. 
 

1.3.  Beskrivning av alternativa lösningar som finns och vilka effekterna blir om 
föreskrifterna inte utfärdas 
 
Om ingen uppdaterad version av TFS 2016:23 utfärdas finns risk att myndigheter, 
intresseorganisationer och allmänhet inte vet hur de ska förfara vid införsel, utförsel och 
återutförsel av ljuddämpare. Det måste med all rimlig tydlighet framgå av regleringarna i TFS 
2016:23 att ljuddämpare regleras i princip på samma sätt som ammunition och inte längre 
som skjutvapen. 
 



Att lämna TFS 2016:23 utan ändring riskerar omvänt att reglerna kring införsel, utförsel och 
återutförsel av ljuddämpare är otydliga, alternativt inte alls kommer till allmän kännedom i 
den utsträckning som krävs för att resande, men även myndigheter, ska kunna förfara på rätt 
sätt vid införsel, utförsel och återutförsel. 
 

1.4. Uppgifter om vilka som berörs av föreskrifterna 
 
De som framförallt berörs av ändringarna är enskilda personer och sammanslutningar som 
transporterar skjutvapen, ammunition och ljuddämpare över gränsen, men även svensk och 
utländsk myndighet som gör det samma. 
 
Mer specifik utgörs gruppen som berörs av: jägare, tävlingsskyttar, andra enskilda personer 
samt sammanslutningar för jakt- eller målskytte, huvudmän för museer och 
bevakningsföretag med rätt att inneha skjutvapen, ljuddämpare och ammunition. Vidare 
berörs personal vid sådan svensk eller utländsk myndighet med rätt att inneha skjutvapen, 
ljuddämpare och ammunition och som transporterar sådana föremål över gränsen i sin 
tjänsteutövning. 
 

1.5. Uppgifter om bemyndiganden som Tullverkets beslutanderätt grundar sig på 
 
14 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om 
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, 3 
kap. 7, 8 och 23 §§, samt 5 kap. 4 § tullförordningen (2016:287) 
 

1.6. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser som 
regleringen/föreskrifterna medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 
övervägda regleringsalternativen 
 
Regleringarna medför inte några nya kostnader för vare sig enskilda eller för 
Tullverket. Regleringen innebär en lättnad för den som önskar medföra ljuddämpare 
till eller ifrån Sverige då särskilt tillstånd inte längre krävs. Den administrativa bördan 
för personer som vill införa skjutvapen, ljuddämpare och ammunition över gränsen 
blir snarare mildare. 
 
Om regleringen i föreskriften inte kommer till stånd finns risk för att personer som 
önskar medföra ljuddämpare över gränsen inte har vetskap om de nya reglerna och 
därför förfar på sådant sätt enligt tidigare reglering, och som inte längre är 
nödvändigt. 

  



 
1.7. Bedömningen om regleringen / föreskrifterna överensstämmer med eller går 

utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anknytning till Europeiska unionen 
 
Bedömningen är att det inte strider mot de skyldigheter Sverige har gentemot EU. 
Regleringarna överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2021/555 av den 24 mars 2021 om kontroll av förvärv och innehav av vapen. 
 
Anmälningsskyldigheten vid resa till eller från annat EU-land är reglerad i lagen 
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom 
Europeiska unionen. Bemyndigande för hur en anmälan ska göras finns 4 § sista 
stycket lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett 
annat land inom Europeiska unionen samt i 8 och 9 §§ i förordningen (1996:702) om 
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 
unionen. 
 
Anmälningsskyldigheten vid resa till eller från tredjeland finns i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande  
av en tullkodex för unionen (tullkodex) och Kommissionens delegerade  
förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller  
närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex  
(kompletteringsförordningen).  
 

1.8. Bedömning om särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkt för 
ikraftträdandet och om det finns behov av speciella informationsinsatser 
 
Ikraftträdande bör ske så snart som möjligt då nuvarande reglering i TFS 2016:23 och 
reglerna kring ljuddämpare i Vapenlag (1996:67) inte är överensstämmande. Speciella 
informationsinsatser kan göras genom att informera intresseorganisationer såsom Svenska 
jägareförbundet och Svenska skyttesportförbundet. Extern information finns redan 
publicerad på Tullverkets webbsida. 
 

1.9. Kontaktpersoner för denna konsekvensanalys på Tullverket är följande 
Alexander Höglin, 08-456 58 51, mailto:alexander.hoglin@tullverket.se 
   
 

mailto:alexander.hoglin@tullverket.se
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