VIKTIG INFORMATION
Den 1 juli 2000 skärptes kraven på förvaring av skjutvapen på så sätt att skjutvapen skall förvaras i
säkerhetsskåp då de inte brukas. Med säkerhetsskåp avses ett skåp som uppfyller svensk Standard
SS 3492.
Fram till utgången av 2010 har dock ett undantag funnits i RPS föreskrifter att förvaring får ske i
sådant skåp som före den 1 juli 1992 har provats och godkänts enligt då gällande RPS eller SSF
norm för säkerhetsskåp förutsatt att detta innehades när de nya bestämmelserna trädde i kraft år
2000. Detta undantag upphör att gälla den 31/12 2010.
Förbundet har, tillsammans med Skyttesportförbundet och Jägareförbundet, den 23 februari
hemställt hos Rikspolisstyrelsen att 17 kap. 5 § FAP 551-3 ändras så att även sådana skåp av 4
mm stålplåt, som provats och godkänts enligt den RPS eller SSF norm som gällde före den 1 juli
1992 anses utgöra ett ”lika säkert förvaringsutrymme” som säkerhetsskåp. Som en konsekvens
härav bör även punkten 7 i 17 kap 5 § ändras. Något svar på denna hemställan har i skrivande
stund inte mottagits. När vi fått svar kommer detta att publiceras på Förbundets hemsida.
Skulle vår hemställan inte beaktas måste de som hittills förvarat sina vapen i enlighet med
undantaget vidta åtgärder före årsskiftet. Följande sammanställning bygger på den information
som förmedlades vid en briefing i regi av RPS den 11 mars.
1. Vissa av de skåp som är av äldre modell och saknar godkännande enligt svensk standard
kan anses uppfylla kraven på ”lika säkert förvaringsutrymme”.
2. För andra av dessa skåp räcker det med att installera godkänt lås för att uppfylla kraven på
lika säkert förvaringsutrymme.
3. I värsta fall måste skåpet ersättas med ett nytt säkerhetsskåp som uppfyller SS 3492.
För att få reda på huruvida ditt skåp uppfyller kraven på ”lika säkert förvaringsutrymme” alternativt
om det går att uppnå dessa krav genom att byta låset är det lämpligt att anlita en certifierad
värdeförvaringstekniker som har kompetens att verifiera detta. Kräv intyg.
Förteckning på certifierade värdeförvaringstekniker finns på Det Norske Veritas hemsida
www.detnorskeveritas.se Det är dock inte alla av dessa som åtar sig denna typ av uppdrag.
Enligt uppgift kostar en värdeförvaringstekniker 600-800 kr/tim (exklusive moms) plus
reskostnader och ett lås som fyller kraven för lika säkert förvaringsutrymme från c:a 875 kr
(inklusive moms). Observera att detta är ungefärliga siffror och att varje enskilt fall är unikt.
Begär därför alltid offert när ni anlitar värdeförvaringstekniker.
Det är tillåtet att själv montera in godkänt lås. Dock skall man beakta att
• Detta förutsätter vissa kunskaper. Saknas dessa kan resultatet få oönskade konsekvenser,
exempelvis att skåpet går i baklås och måste borras upp.
• Man har själv hela ansvaret för att skåpet fyller kraven för lika säkert
vapenförvaringsutrymme.
Därför rekommenderas att låta värdeförvaringstekniker utföra arbetet. Kräv intyg.
Slutligen, dessa åtgärder måste vara utförda senast 31/12 2010. Någon utsträckt tid kommer inte
att beviljas. Det är viktigt att agera så fort som möjligt. Risken är att efterfrågan leder till brist på
skåp och överbokade värdeförvaringstekniker. Skulle det visa sig vara omöjligt att få frågan
åtgärdad före årsskiftet återstår bara att kontakta aktuell polismyndighet och höra om det är
tillfyllest att affären gjorts upp före årsskiftet och att beställningen levereras så fort detta är möjligt.
Detta är dock en nödfallsåtgärd och det finns inga garantier att en sådan framställan beviljas.
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