
Ed. 525. Breytingartillögur [236. mál]
við frv. til l. um skotvopn, sprengiefni og skotelda.

Frá Eggert G. Þorsteinssyni og Braga Sigurjónssyni.

1. Við II. kafla (5.-13. gr.). Kaflinn orðist svo:

II. KAFLI
Framleiðsla, innflutningur, útflutningur og verslun.

5. gr.
Enginn nema ríkisstjórnin má framleiða skotvopn, skotfæri. sprengiefni eða

skotelda, sbr. 1. gr., né aðra hluti, sem lög þessi taka til samkvæmt 3. gr.
Heimilt er þó dómsmálaráðherra að leyfa flugeldaverksmiðjur, enda starfi

við þær einn maður eða fleiri, sem að dómi ráðherra hafa nægilega kunnáttu
til að framleiða greindar vörur.

Dómsmálaráðherra setur, að fengnum tillögum Brunamálastofnunar ríkisins
og Öryggiseftirlits ríkisins, reglur um framleiðslu á greindum vörum, þar á
meðal hvaða vörur megi framleiða, um búnað framleiðsluhúsnæðis, svo og setur
hann nauðsynlegar öryggisreglur.

6. gr.
Enginn nema ríkisstjórnin má flytja til landsins eða frá því nokkra gerð

af skotvopnum, skotfærum, sprengiefni eða skoteldum, sbr. 1. gr., eða aðra hluti,
sem lög þessi taka til samkvæmt 3. gr.

Ákvæði 1. mgr. ná ekki til greindra tækja eða efna, sem flutt eru til eða
frá landinu með skipum eða flugförum, ef vörur þessar teljast vera nauðsyn-
legur búnaður skips eða flugfars.

7. gr.
Enginn nema ríkisstjórnin má versla í smásölu með skotvopn, skotfæri,

sprengiefni eða skotelda.
Heimilt er þó að veita einstaklingum eða félögum leyfi til smásölu á skot-

eldum, enda hafi aðilar verslunarleyfi og ábyrgist örugga vörslu vörunnar.
Dómsmálaráðherra setur reglur um slíka smásölu, m. a. um húsnæði og hvaða
vörur megi selja.



Í sérstökum tilvikum er heimilt að veita félögum leyfi til að selja skotelda
smásölu, enda þótt þau hafi ekki verslunarleyfi.

Áður en smásöluleyfi er veitt, skal leita umsagnar viðkomandi lögreglu-
stjóra, svo og slökkviliðsstjóra eða annarra þeirra aðila, sem með brunamál
fara. Leyfi skal eigi veita til lengri tíma en þriggja ára í senn.

8. gr.
Starfsemi samkv. 5.-7. gr. ber nafnið Skotvopnasala ríkisins, og setur dóms-

málaráðherra reglur um hana.

9. gr.
Ríkissjóður leggur Skotvopnasölunni til nauðsynlegt starfsfé, og er heimilt

að taka það að láni.
Skotvopnasalan greiðir lögbundin aðflutningsgjöld af vörum sínum, svo og

önnur gjöld. Ríkisstjórnin ákveður álagningu á vörurnar í heildsölu og smásölu.
Ágóði af Skotvopnasölu ríkisins greiðist í ríkissjóð, nema hvað hluti hans

leggst í varasjóð samkvæmt reglum, er ríkisstjórnin setur.

10. gr.
Dómsmálaráðherra skipar forstjóra Skotvopnasölu ríkisins og tvo endur-

skoðendur.

11. gr.
Skotvopnasala ríkisins skal skrá hverja sölu eftir nánari reglum, sem dóms-

málaráðherra setur.
Skotvopnasalan veitir lögreglustjórum eða rannsóknarlögreglu ríkisins ná-

kvæmar upplýsingar um allar vörur og kaupendur, þegar þess er óskað.
Lögreglustjóri eða rannsóknarlögregla ríkisins geta, hvenær sem er og án

sérstakrar heimildar, fengið aðgang að húsnæði, þar sem skotvopn, skotfæri,
sprengiefni eða skoteldar er framleitt eða þar sem birgðir af þessum vörum eru
geymdar.

12. gr.
Óheimilt er Skotvopnasölu ríkisins eða þeim, sem fá smásöluleyfi samkv.

7. gr., að selja eða á annan hátt afhenda vörur, sem lög þessi ná til, öðrum en
þeim, sem sýna skilríki fyrir því, að þeir megi kaupa eða taka á móti vörunum
eftir ákvæðum þessara laga.

13. gr.
Skotvopnasala ríkisins skal gera ítrustu ráðstafanir til að fyrirbyggja inn-

brot eða þjófnað, svo og við alla flutninga á vörum.
Allar auglýsingar skotvopna, skotfæra og sprengiefna eru bannaðar.

2. Við 21. gr. Síðari málsl. falli niður.


