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Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

Utkom från trycket
den 22 maj 2002

utfärdad den 8 maj 2002.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter
dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas sex nya paragrafer, 14 a–14 f §§,
samt närmast före 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.
1 § Denna förordning gäller vid sidan av förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om
1. kadmiumämnen,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. tungmetaller i förpackningar,
5. ammunition som innehåller bly,
6. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer
som omfattas av livsmedelslagen (1971:511), läkemedelslagen (1992:859)
eller lagen (1985:295) om foder.

Ammunition som innehåller bly
14 a § I denna förordning avses med
ammunition: patroner och kulor till skjutvapen,
våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå
med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna,
miljökulfång: en anordning för uppsamling av ammunition som förhindrar
att ammunitionen vid användning sprids till skjutvall, mark eller vatten.
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG
av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex
31998L0048).
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14 b §

Ammunition som innehåller blyhagel får inte användas vid jakt.

14 c § Ammunition som innehåller blyhagel får inte användas vid skytte
eller vid jakt på våtmarker.
14 d § Ammunition som innehåller blyhagel får inte yrkesmässigt saluföras eller överlåtas.
Första stycket gäller inte saluföring eller överlåtelse för yrkesmässig utförsel eller ammunition avsedd för samlarändamål.
14 e § Kulammunition som innehåller bly får inte användas vid jakt eller
skytte.
Detta gäller inte skytte på skjutbana eller skjutfält om ammunitionen samlas upp i miljökulfång eller tas om hand på annat sätt som är godtagbart från
hälso- och miljösynpunkt.
För Försvarsmakten och Försvarets materielverk gäller första stycket endast ammunition med en kaliber mindre än 9 millimeter.
14 f § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbuden i 14 b–14 e §§ såvitt avser ammunition för användning vid jakt, om det
med hänsyn till syftet med eller säkerheten vid användningen inte finns något godtagbart blyfritt ammunitionsalternativ.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbuden i
14 c och 14 d §§ såvitt avser ammunition för användning vid skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet om Internationella sportskyttefederationens regler inte ger utrymme för användande av blyfri ammunition i
dessa grenar eller om det annars finns särskilda skäl.
1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 14 b och 14 d §§ den
1 januari 2006, i fråga om 14 e § den 1 januari 2008, och i övrigt den 1 juli
2002.
2. Bestämmelsen i 14 c § gäller inte övning och tävling i jaktstigsskytte
till och med den 31 december 2003 samt övning och tävling i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap, skeet och automattrap till och med den 31 december
2004.
På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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