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Bilaga 2 Grunder för återkallelse av ett tillstånd av ett tillstånd 

SKJUTVAPENLAG 67 § 1 MOM ”SKA ÅTERKALLAS”: 
 
Skjutvapenlag 67 § 1 mom. 4 punkten, grova brott som utvisar 
våldsamt uppförande: 

Som en grund för 
återkallelse 

Mord, dömas till fängelse på livstid, SL 21:2 tillståndet ska 
återkallas 

Dråp, dömas till fängelse i 8 - 12 år, SL 21:1 tillståndet ska 
återkallas 

Dråp under förmildrande omständigheter, dömas till fängelse i 4- 8 år, SL 
21:3 

tillståndet ska 
återkallas 

Barnadråp, dömas till fängelse i minst 4 mån - 4 år, SL 21:4 tillståndet ska 
återkallas 

Grov misshandel, dömas till fängelse i 1- 10 år, SL 21:6 tillståndet ska 
återkallas 

Våldtäkt, dömas till fängelse i minst 4 kk - 4 år, SL 20:1 tillståndet ska 
återkallas 

Grov våldtäkt, dömas till fängelse i 2 - 10 år, SL 20:2 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt sexuellt utnyttjande av barn, dömas till fängelse i 1 - 10 år, SL 20:7 tillståndet ska 
återkallas 

Grov våldtäkt mot barn, dömas till fängelse i 4 - 12 år, SL 20:7b tillståndet ska 
återkallas 

Grovt rån, dömas till fängelse i 2 - 10 år, SL 31:2 tillståndet ska 
återkallas 

Rån, dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, SL 31:1 tillståndet ska 
återkallas 

Grov utpressning, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 31:4 tillståndet ska 
återkallas 

Grov krigsförbrytelse, dömas till fängelse i 8 år - livstid, SL 11:6 tillståndet ska 
återkallas 

Tortyr, dömas till fängelse i 2 - 12 år, SL 11:9a tillståndet ska 
återkallas 

Kapning dömas till fängelse i 2 - 10 år, SL 34:11 tillståndet ska 
återkallas 
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Tagande av gisslan, SL 25:4 tillståndet ska 
återkallas 

Grov utpressning, SL 31:4 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt sabotage, SL 34:3 tillståndet ska 
återkallas 

Olaga hot, SL 25:7 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt frihetsberövande, SL 25:7 tillståndet ska 
återkallas 

  

 

Skjutvapenlag 67 § 1 mom. 4 punkten, SL 50 kap 2 och 4 a § Som en grund för 
återkallelse 

Grovt narkotikabrott, dömas till fängelse i 1 - 10 år, SL 50:2  tillståndet ska 
återkallas 

Grovt främjande av narkotikabrott dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, SL 
50:4a 

tillståndet ska 
återkallas 

  

Skjutvapenlag 67 § 1 mom. 4 punkten, övriga brott som visar att 
tillståndsinnehavaren inte är lämplig: 

Som en grund för 
återkallelse 

Brott som utvisar våldsamt uppförande SL 21 kap, SL 22 kap, SL 24 
kap 

 

Misshandel, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 21:5 tillståndet ska 
återkallas 

Framkallande av fara, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 
21:1313 

tillståndet ska 
återkallas 

Deltagande i slagsmål, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 
21:12 

tillståndet ska 
återkallas 

Grovt hemfridsbrott, SL 24:2 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt brott mot offentlig frid, SL 24:4 tillståndet ska 
återkallas 

Utpressning, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 31:3 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt dödsvållande, dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, SL 21:9 tillståndet ska 
återkallas 
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Förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa, dömas till fängelse i högst 
fyra år, SL 21:6a 

tillståndet ska 
återkallas 

Grovt vållande av personskada, dömas till böter eller fängelse i högst två 
år, SL 21:11 

tillståndet ska 
återkallas 

Grovt våldsamt motstånd mot förman dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 
45:12 

tillståndet ska 
återkallas 

Grovt olagligt avbrytande av havandeskap, dömas till fängelse i 4 mån - 4 
år, SL 22:2 

tillståndet ska 
återkallas 

Förberedelse till grovt rån, dömas till fängelse i högst tre år, SL 31:2a tillståndet ska 
återkallas 

  

Brott mot friheten, SL 25 kap Som en grund för 
återkallelse 

Frihetsberövande, SL 25:1 tillståndet ska 
återkallas 

Olaga tvång, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 25:8 tillståndet ska 
återkallas 

Människohandel, dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, SL 25:3 tillståndet ska 
återkallas 

Grov människohandel, SL 25:3a tillståndet ska 
återkallas 

Bortförande av barn, SL 25:5a tillståndet ska 
återkallas 

  

Sexualbrott, SL 20 kap Som en grund för 
återkallelse 

Sexuellt utnyttjande av barn, dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, SL 20:6 tillståndet ska 
återkallas 

Lockande av barn i sexuella syften, dömas till böter eller fängelse i högst 
ett år, SL 20:8b 

tillståndet ska 
återkallas 

Tvingande till sexuell handling, dömas till böter eller fängelse i högst tre år, 
SL 20:4 

tillståndet ska 
återkallas 

Köp av sexuella tjänster av ung person, dömas till böter eller fängelse i 
högst två år, SL 20:8a 

tillståndet ska 
återkallas 

Utnyttjande av person som är föremål för sexhandel, dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader, SL 20:8 

tillståndet ska 
återkallas 
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Sexuellt antastande, dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, 
SL 20:5a 

tillståndet ska 
återkallas 

Sexuellt utnyttjande, dömas till böter eller fängelse i högst fyra år, SL 20:5 tillståndet ska 
återkallas 

Spridning av pornografisk bild, dömas till böter eller fängelse i högst två år, 
SL 17:18 

tillståndet ska 
återkallas 

Innehav av barnpornografisk bild, dömas till böter eller fängelse i högst ett 
år, SL 17:19 

tillståndet ska 
återkallas 

Besökande av en barnpornografisk föreställning, dömas till böter eller 
fängelse i högst två år, SL 20:8c 

tillståndet ska 
återkallas 

Köp av sexuella tjänster av ung person, dömas till böter eller fängelse i 
högst två år, SL 20:8a 

tillståndet ska 
återkallas 

Koppleri, SL 20:9 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt koppleri, SL 20:9a tillståndet ska 
återkallas 

  

Brott mot rättskipning, myndigheter etc. SL 15 kap, SL 16 kap, SL 17 
kap 

Som en grund för 
återkallelse 

Deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet, 
dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 17:1a 

tillståndet ska 
återkallas 

Förberedelse till väpnat störande av allmän ordning, dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år, SL 17:5 

tillståndet ska 
återkallas 

Hindrande av tjänsteman, SL 16:3 tillståndet ska 
återkallas 

Motstånd mot tjänsteman, dömas till böter eller fängelse i högst sex 
månader, SL 16:2 

tillståndet ska 
återkallas 

Våldsamt motstånd mot tjänsteman, dömas till fängelse i minst fyra 
månader och högst fyra år, SL 16:1 

tillståndet ska 
återkallas 

Brott mot besöksförbud, dömas till böter eller fängelse i högst ett år, SL 
16:9a 

tillståndet ska 
återkallas 

Osann utsaga inför domstol, dömas till fängelse i högst tre år, SL 15:1 tillståndet ska 
återkallas 

Osann utsaga vid myndighetsförfarande, dömas till böter eller fängelse i 
högst två år, SL 15:2 

tillståndet ska 
återkallas 

Givande av muta, SL 16:13 tillståndet ska 
återkallas 
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Grovt givande av muta, SL 16:14 tillståndet ska 
återkallas 

Olaga befriande av fånge, SL 16:15 tillståndet ska 
återkallas 

Offentlig uppmaning till brott, dömas till böter eller fängelse i högst två år, 
SL 17:1 

tillståndet ska 
återkallas 

Ordnande av olaglig inresa, dömas till böter eller fängelse i högst två år, 
SL 17:8 

tillståndet ska 
återkallas 

Upplopp dömas till böter eller fängelse i högst ett år, SL 17:2 tillståndet ska 
återkallas 

Våldsamt upplopp, böter eller fängelse i hogst 2 år SL 17:3  tillståndet ska 
återkallas 

Anförande av våldsamt upplopp, fängelse 14 dag -  4 år SL 17:4 tillståndet ska 
återkallas 

Övergrepp i rättssak, dömas till böter eller fängelse i högst tre år, SL 15:9 tillståndet ska 
återkallas 

Registeranteckningsbrott, dömas till böter eller fängelse i högst tre år, SL 
16:7 

tillståndet ska 
återkallas 

Falsk angivelse, dömas till böter eller fängelse i högst tre år, SL 15:6 tillståndet ska 
återkallas 

Spridning av våldsskildring, dömas till böter eller fängelse i högst två år, 
SL 17:17 

tillståndet ska 
återkallas 

Bevisförvanskning, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 15:7  tillståndet ska 
återkallas 

Penninginsamlingsbrott, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 
17:16c 

tillståndet ska 
återkallas 

Grovt djurskyddsbrott, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 17:14a tillståndet ska 
återkallas 

Djurskyddsbrott, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 17:14
   

tillståndet ska 
återkallas 

Motstånd mot person som upprätthåller ordningen, SL 17:6 tillståndet ska 
återkallas 

  

Egendoms- och förmögenhetsbrott, SL 28 kap, SL 35 kap, SL 32 kap, 
SL 31 kap 

Som en grund för 
återkallelse 

Grov stöld, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 28:2 tillståndet ska 
återkallas 
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Grov oredlighet som gäldenär, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 39:1a tillståndet ska 
återkallas 

Grovt gäldenärsbedrägeri, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 39:3 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt skattebedrägeri, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 29:22 tillståndet ska 
återkallas 

Yrkesmässigt häleri, dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, SL 32:3 tillståndet ska 
återkallas 

Stöld, dömas till böter eller fängelse i högst ett år sex månader, SL 28:1 tillståndet ska 
återkallas 

Förskingring, SL 28:4 tillståndet ska 
återkallas 

Grov förskingring, SL 28:5 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt olovligt brukande, SL 28:8 tillståndet ska 
återkallas 

Bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, SL 28:9a tillståndet ska 
återkallas 

Grov bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, SL 28:9b tillståndet ska 
återkallas 

Skadegörelse (med ett skjutvapen), SL 35:1 tillståndet ska 
återkallas 

Grov skadegörelse, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 35:2 tillståndet ska 
återkallas 

Grov dataskadegörelse, SL 35:3b tillståndet ska 
återkallas 

Häleri, SL 32:1 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt häleri, SL 32:2 tillståndet ska 
återkallas 

Yrkesmässigt häleri, SL 32:3 tillståndet ska 
återkallas 

Penningtvätt, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 32:6 tillståndet ska 
återkallas 

Grov penningtvätt, SL 32:7 tillståndet ska 
återkallas 
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Omsättningsbrott, SL 36 kap, SL 33 kap, SL 37 kap, SL 38 kap Som en grund för 
återkallelse 

Grov förfalskning, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 33:2 tillståndet ska 
återkallas 

Ocker, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 36:6 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt ocker, SL 36:7 tillståndet ska 
återkallas 

Förfalskning, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 33:1 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt bedrägeri, SL 36:2 tillståndet ska 
återkallas 

Försäkringsbedrägeri, SL 36:4 tillståndet ska 
återkallas 

Penningförfalskning, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 37:1 tillståndet ska 
återkallas 

Grov penningförfalskning, SL 37:2 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt betalningsmedelsbedrägeri, SL 37:9 tillståndet ska 
återkallas 

Grov kränkning av kommunikationshemlighet, dömas till fängelse i högst 
tre år, SL 38:4 

tillståndet ska 
återkallas 

Grov systemstörning, SL 38:7b tillståndet ska 
återkallas 

Dataintrång, SL 38:8 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt dataintrång, SL 38:8a tillståndet ska 
återkallas 

  

Brott mot den offentliga ekonomin, näringsbrott,  gäldenärsbrott, 
arbetsbrott, miljö-och naturresursbrott, SL 29 kap, SL 30 kap, SL 47 
kap, SL 48 kap, SL 48a kap, SL 49 kap, SL 51 kap 

Som en grund för 
återkallelse 

Grovt skattebedrägeri, SL 29:2 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt subventionsbedrägeri, SL 29:6 tillståndet ska 
återkallas 
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Grovt subventionsmissbruk, SL 29:7a tillståndet ska 
återkallas 

Bokföringsbrott, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 30:9 tillståndet ska 
återkallas 

Brott mot företagshemlighet, dömas till böter eller fängelse i högst två år, 
SL 30:5 

tillståndet ska 
återkallas 

Missbruk av företagshemlighet, dömas till böter eller fängelse i högst två 
år, SL 30:6 

tillståndet ska 
återkallas 

Företagsspioneri,dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 30:4 tillståndet ska 
återkallas 

Oredlighet som gäldenär, SL 39:1 tillståndet ska 
återkallas 

Grov oredlighet som gäldenär, SL 39:1a tillståndet ska 
återkallas 

Grovt gäldenärsbedrägeri, SL 39:3 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt givande av muta i näringsverksamhet, SL 30:7a tillståndet ska 
återkallas 

Ockerliknande diskriminering i arbetslivet, SL47:3a tillståndet ska 
återkallas 

Grov miljöförstöring, SL 48:2 tillståndet ska 
återkallas 

Naturskyddsbrott, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 48:5 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt naturskyddsbrott, SL 48:5a tillståndet ska 
återkallas 

Grovt döljande av olagligt byte, SL 48a:4a tillståndet ska 
återkallas 

Gynnande av borgenär, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 
39:6 

tillståndet ska 
återkallas 

  

Allmänfarliga brott, terroristbrott, SL 34 kap, SL 34a kap Som en grund för 
återkallelse 

Sabotage, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 34:1 tillståndet ska 
återkallas 

Trafiksabotage, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 34:2 tillståndet ska 
återkallas 
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Förberedelse till allmänfarligt brott, dömas till böter eller fängelse i högst 
två år, SL 34:9 

tillståndet ska 
återkallas 

Vållande av allmän fara, dömas till böter eller fängelse i högst ett år, SL 
34:7 

tillståndet ska 
återkallas 

Grovt äventyrande av andras hälsa, SL 34: tillståndet ska 
återkallas 

Grovt vållande av allmän fara, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 34:88  tillståndet ska 
återkallas 

Ledande av terroristgrupp: 1 mom. dömas till fängelse i 2 - 12 år, SL 34a:3 tillståndet ska 
återkallas 

Ledande av terroristgrupp: 2 mom. dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, SL 
34a:3 

tillståndet ska 
återkallas 

Främjande av en terroristgrupps verksamhet, dömas till fängelse i 4 mån - 
8 år, SL 34a:4 

tillståndet ska 
återkallas 

Förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, dömas till böter eller 
fängelse i högst tre år, SL 34a:2 

tillståndet ska 
återkallas 

Äventyrande av andras hälsa dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 34:4 tillståndet ska 
återkallas 

Falskt alarm dömas till böter eller fängelse i högst ett år, SL 34:10 tillståndet ska 
återkallas 

  

Skjutvapenlag 67 § 1 mom. punkt 6: Som en grund för 
återkallelse 

Grovt skjutvapenbrott, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 41:2 tillståndet ska 
återkallas 

  

Statliga brott, terroristbrott etc. 
34a kap, SL 11 kap, SL 12 kap, SL 13 kap, SL 14 kap 

Som en grund för 
återkallelse 

Brott mot mänskligheten, dömas till fängelse i 1 år - livstid, SL 11:3 tillståndet ska 
återkallas 

Brott mot förbudet mot kemiska vapen, dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, 
SL 11:8 

tillståndet ska 
återkallas 

Brott mot förbudet mot biologiska vapen, dömas till fängelse i 4 mån - 6 år, 
SL 11:9 

tillståndet ska 
återkallas 

Meddelande av utbildning för ett terroristbrott, dömas till fängelse i 4 mån - 
8 år, SL 34a:4a 

tillståndet ska 
återkallas 
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Finansiering av ett terroristbrott, dömas till fängelse i 4 mån - 8 år, SL 
34a:5 

tillståndet ska 
återkallas 

Grov hets mot folkgrupp, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 
11:10a 

tillståndet ska 
återkallas 

Rekrytering för ett terroristbrott, fängelse 4 mån -  8 år, SL 34a:4c tillståndet ska 
återkallas 

Spioneri, dömas till fängelse i 1 - 10 år, SL 12:5 tillståndet ska 
återkallas 

Röjande av statshemlighet, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 12:7 tillståndet ska 
återkallas 

  

Narkotika-, alkohol-, läkemedel- och dopingsbrott, SL 50 kap, SL 50a 
kap 

Som en grund för 
återkallelse 

Grovt dopingsbrott, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 44:7 tillståndet ska 
återkallas 

Alkoholbrott, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 50a:1 tillståndet ska 
återkallas 

Förberedelse till narkotikabrott, dömas till böter eller fängelse i högst två 
år, SL 50:3 

tillståndet ska 
återkallas 

Läkemedelsbrott, dömas till böter eller fängelse i högst ett år, SL 44:5 tillståndet ska 
återkallas 

Grovt alkoholbrott, SL 50a:2 tillståndet ska 
återkallas 

  

Trafikbrott, SL 23 kap Som en grund för 
återkallelse 

Grovt rattfylleri, SL 23:4 tillståndet ska 
återkallas 

Fylleri i lufttrafik, dömas till böter eller till fängelse i högst två år, SL 23:6 tillståndet ska 
återkallas 

Fylleri i sjötrafik, SL 23:5 tillståndet ska 
återkallas 

Fylleri i tågtrafik, SL 23:7 tillståndet ska 
återkallas 
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Övriga brott, tjänstebrott, SL 40 kap Som en grund för 

återkallelse 

Grovt tagande av muta, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 40:2 tillståndet ska 

återkallas 

Grovt missbruk av tjänsteställning, dömas till fängelse i 4 mån - 4 år, SL 

40:88  

tillståndet ska 

återkallas 

Brott mot bestämmelserna om explosiva varor, dömas till böter eller 

fängelse i högst två år, SL 44:11 

tillståndet ska 

återkallas 

Smuggling ,dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 46:4 tillståndet ska 

återkallas 

  

Skjutvapenlag 67 § 1 mom. punkten 5, hälsotillstånd eller ett 

levnadssätt eller uppförande som äventyrar sin egen eller andras 

säkerhet orsakar det, att personen inte kan anses lämplig 

Som en grund för 

återkallelse 

  

Hälsotillstånd  

Personen har diagnosticerats av läkaren med en intellektuell 

funktionsnedsättning, minnessjukdom, mentalsjukdom, mental störning, 

demens, missbruk av berusningsmedel eller läkemedel, någon annan 

sjukdom, som gör personen olämplig eller handlingsförmågan har av 

någon annan orsak reducerats så att personen ska anses som olämplig 

tillståndet ska 

återkallas 

  

Uppförande  

Polisen larmas upprepade gånger på grund av uppförandet (störning, 

aggressivt uppförande, familjevåld) 

tillståndet ska 

återkallas 

Personen har meddelats besöksförbud tillståndet ska 

återkallas 

Upprepade gånger har gjort sig skyldig till brott (med undantag av 

trafikbrott) 

tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Tredska mot polis, dömas till böter eller fängelse i högst tre månader, SL 

16:4 

tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 
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upprepad 

förekomst 

Innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan, 

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, SL 41:6 

tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Motstånd mot person som upprätthåller ordningen, dömas till böter eller 

fängelse i högst sex månader, SL 17:6 

tillståndet ska 

återkallas 

Upprepade gånger har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiken 

(två eller flera gånger under 24 mån) 

tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Innehav av farligt föremål, SL 41:5 tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Brott mot bestämmelserna om farliga föremål, dömas till böter eller 

fängelse i högst två år, SL 41:4 

tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Jaktförbud; SL 48a:6 tillståndet ska 

återkallas 

Offentlig kränkning av sedligheten, dömas till böter eller fängelse i högst 

sex månader,SL 17:21 

tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Grovt spridande av information som kränker privatlivet, dömas till böter 

eller fängelse i högst två år, SL 24:8a 

tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 
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upprepad 

förekomst 

Lindrig misshandel, dömas till böter, SL 21:7 tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Utsättande, SL 21:14 tillståndet ska 

återkallas 

Grov ärekränkning, SL 24:10 tillståndet ska 

återkallas 

Olaga förföljelse, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 25:7a tillståndet ska 

återkallas 

Olaga hot (inga skjutvapen involverade), dömas till böter eller fängelse i 

högst två år, RL 25:7 

tillståndet ska 

återkallas 

Ofog, SL 17:13 tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Snatteri, SL 28:3 tillståndet ska 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Olovligt brukande, SL 28:7 tillståndet ska 

återkallas 

Skadegörelse, SL 35:1 tillståndet ska 

återkallas 

Dataskadegörelse, SL 35:3a tillståndet ska 

återkallas 

Hets mot folkgrupp, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 11:10 tillståndet ska 

återkallas 

Dopingsbrott, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 44:6, 

eller flera lindriga dopingsbrott 

tillståndet ska 

återkallas 
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Tagande av muta, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 40:1 tillståndet ska 

återkallas 

Deltagande i verksamheten av en organiserad kriminell sammanslutning tillståndet ska 

återkallas 

 
 
 
SKJUTVAPENLAG 67 § 1 MOM ”KAN ÅTERKALLAS”: 
Skjutvapenlag 67 § 2 mom. 1 punkten, SL 50 kap 1, 2a och 4 §, SL 41 

kap 1, 2 och 4 § och Skjutvapenlag 103 § 

Som en grund för 

återkallelse 

Narkotikabrott, SL 50:1 tillståndet kan 

återkallas, 

återkallelse som 

regel 

Ett eller flera straffbara bruk av narkotika SL 50:2a tillståndet kan 

återkallas, 

återkallelse som 

regel 

Främjande av narkotikabrott, SL 50:4 tillståndet kan 

återkallas, 

återkallelse som 

regel 

Skjutvapenbrott, SL 41:1 tillståndet kan 

återkallas, 

återkallelse som 

regel 

Skjutvapenförseelse, Skjutvapenlag 103 § tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Lindrigt skjutvapenbrott, SL 41:3 tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 
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Skjutvapenlag 67 § 2 mom. 1 punkten, övriga brott där ett skjutvapen 
har använts 

Som en grund för 
återkallelse 

Jaktbrott, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 48a:1:1  tillståndet kan 
återkallas 

Jaktförseelse tillståndet kan 
återkallas med 
beaktande av 
dådets kvalitet och 
upprepad 
förekomst 

Grovt jaktbrott, SL 48a:1a tillståndet kan 
återkallas, 
återkallelse som 
regel 

Skadegörelse med skjutvapen tillståndet kan 
återkallas, 
återkallelse som 
regel 

Olovlig fångst, SL 28:10 tillståndet kan 
återkallas med 
beaktande av 
dådets kvalitet och 
upprepad 
förekomst 

  

Skjutvapenlag 67 § 2 mom. 2 punkten, brytande av tillståndsvillkoren, 
annan likgiltighet mot stadganden 

Som en grund för 
återkallelse 

Brytande av tillståndsvillkoren tillståndet kan 
återkallas med 
beaktande av 
dådets kvalitet och 
upprepad 
förekomst 

Likgiltighet mot stadganden som gäller skjutvapen eller liknande tillståndet kan 
återkallas med 
beaktande av 
dådets kvalitet och 
upprepad 
förekomst 
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Omsättningsbrott, SL 36 kap, SL 33 kap, SL 37 kap, SL 38 kap Som en grund för 

återkallelse 

Bedrägeri, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 36:1 tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Förberedelse till penningförfalskning, dömas till böter eller fängelse i högst 

två år, SL 37:4 

tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Missbruk av förtroendeställning, dömas till böter eller fängelse i högst två 

år, SL 36:5 

tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri, dömas till böter eller fängelse 

i högst ett år, SL 37:11 

tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Betalningsmedelsbedrägeri, dömas till böter eller fängelse i högst två år, 

SL 37:8 

tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

  

Brott mot den offentliga ekonomin, näringsbrott,  gäldenärsbrott, 

arbetsbrott, miljö-och naturresursbrott, SL 29 kap, SL 30 kap, SL 47 

kap, SL 48 kap, SL 48a kap, SL 49 kap, SL 51 kap 

Som en grund för 

återkallelse 

Subventionsbedrägeri, SL 29:5 tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 
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upprepad 

förekomst 

Skattebedrägeri, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 29:1 tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Gäldenärsbedrägeri, dömas till böter eller fängelse i högst två år, SL 39:2 tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Trafikbrott, SL 23 kap Som en grund för 

återkallelse 

Rattfylleri SL 23:3 tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, SL 23:2 tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Smitning i vägtrafik, dömas till böter eller till fängelse i högst ett år, SL 

23:11 

tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

  

Skjutvapenlag 67 § 1 mom. punkten 5, hälsotillstånd eller ett 

levnadssätt eller uppförande som äventyrar sin egen eller andras 

säkerhet orsakar det, att personen inte kan anses lämplig 

Som en grund för 

återkallelse 

Personen har gripits av polisen med stöd av polislagen minst 2 gånger om 

24 mån eller 5 gånger om 5 år 

tillståndet kan 

återkallas med 

beaktande av 



Bilaga ID-22449648 18 (18) 
Översättning Bilaga 2 
  
  
 

 

 

dådets kvalitet och 

upprepad 

förekomst 

Boende i samma hushåll med en person, vars skjutvapentillstånd har 

återkallats 

bedöms från fall till 

fall 
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