
Nd. 904. Breytingartillögur [236. mál]
við frv. til laga um skotvopn, sprengiefni og skotelda.

Frá minni hl. allsherjarnefndar (SighB, SvJ).

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

II. KAFLI
Framleiðsla, innflutningur, útflutningur og verslun.

5. gr.
Enginn nema ríkisstjórnin má framleiða, flytja til landsins eða frá því eða

versla í smásölu með nokkra gerð af skotvopnum, skotfærum, sprengiefnum
né skoteldum, sbr. 1. gr., né aðra hluti, sem lög þessi taka til skv. 3. gr., sbr.
þó ákvæði 6. gr. Stofnuð skal sérstök deild við Áfengis- og tóbaksverslun
ríkisins til þess að annast þau verkefni, sem kveðið er á um í þessari grein.
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um starfsemi deildarinnar, þ. á m. reglur um
framleiðslu á greindum vörum, um búnað framleiðslu- og söluhúsnæðis svo og
um öryggismál.

6. gr.
Dómsmálaráðherra er heimilt að gera undantekningar frá ákvæðum 5. gr.

sem hér greinir:
1. Heimilt er dómsmálaráðherra að leyfa einstaklingum eða félögum að starf-

rækja flugeldaverksmiðjur, enda starfi við þær einn maður eða fleiri, sem
að dómi ráðherra hafa nægilega þekkingu til þess að framleiða skotelda, og
búnaður verksmiðju uppfylli þær öryggisreglur, sem ráðherra setur að fengn-
um tillögum Brunamálastofnunar ríkisins og Öryggiseftirlits ríkisins.

2. Heimilt er dómsmálaráðherra að veita einstaklingum eða félögum leyfi til
smásölu á skoteldum, enda geti aðilar ábyrgst örugga vörslu vörunnar og
uppfylli þær kröfur, sem um það kunna að vera gerðar. Áður en slíkt leyfi
er veitt skal leita umsagnar viðkomandi lögreglustjóra, svo og slökkviliðs-
stjóra eða annarra aðila, sem með brunamál fara. Leyfi skv. þessum tölulið
skal eigi veita til lengri tíma en þriggja ára í senn.

3. Heimilt er dómsmálaráðherra að setja reglur um að undanþiggja frá ákvæð-
um 5. gr. um flutning að og frá landinu þau tiltekin tæki eða efni, sem
flutt eru til eða frá landinu með skipum eða flugförum, ef vörur þessar
teljast vera nauðsynlegur búnaður skips eða flugfars.

7. gr.
Deild sú við Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, sem annast á framleiðslu

og sölu á skotvopnum, skotfærum, sprengiefni og skoteldum skv. 5. gr., skal
halda skrá yfir alla sölu á skotvopnum, skotfærum og sprengiefnum eftir reglum,
sem dómsmálaráðherra setur. Veita skal lögreglustjórum eða rannsóknarlög-
reglu nákvæmar upplýsingar um allar slíkar sölur, vörur og kaupendur, þegar
þess er óskað.

Lögreglustjóri eða rannsóknarlögreglumenn geta hvenær sem er og án sér-
stakrar heimildar fengið aðgang að húsnæði þar sem skotvopn, skotfæri, sprengi-
efni eða skoteldar er framleitt eða selt eða þar sem birgðir slíkrar vöru eru
geymdar.

8. gr.
Óheimilt er að selja eða á annan hátt að 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.

9. gr.
Allar auglýsingar skotvopna, skotfæra og sprengiefna eru bannaðar.

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


