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Skydd för kommunala heraldiska vapen 
 
1         Inledning 
 
Riksarkivets stadsheraldiker har hos förbundets juridiska avdelning frågat om 
intresse finns från kommunernas sida att verka för ett utökat vapenskydd. 
Riksarkivet får årligen en rad förfrågningar från kommuner om omfattningen av 
skyddet för de kommunala vapnen. I dessa sammanhang framkommer också en 
hel del fall där kommunerna anser att vapnen används och missbrukas av 
föreningar m fl på ett sätt som, trots att användningen ej är olaglig, ändå kan te 
sig stötande. Från Riksarkivets sida har man därför ifrågasatt om dagens 
vapenskydd är för smalt. 
 
2         Nuvarande ordning 
 
De grundläggande bestämmelserna om skyddet för kommunala heraldiska 
vapen finns i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella 
beteckningar. Skyddet omfattar hos Patent- och registreringsverket (PRV) 
registrerat vapen mot att användas av annan än kommunen i 
näringsverksamhet. Reglerna om hur registreringen hos PRV görs finns 
upptagna i kungörelsen (1973:686) om registrering av svenska kommunala 
vapen. Av förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar framgår att 
tillstånd att använda kommunalt vapen i näringsverksamhet prövas av 
fullmäktige eller nämnd som fullmäktige bestämmer. 
 
Sammanfattningsvis gäller att skyddet inte omfattar 
 
-  oregistrerat vapen 
 
-  användande av vapen i verksamhet som ej kan betecknas som 
näringsverksamhet (t ex idrottsföreningar, politiska partier, poliskåren på sin 
uniform) 
 
En närmare redogörelse för innebörden av bestämmelserna i de nämnda 
författningarna finns i förbundets år 1973 utgivna cirkulär 73.80, 73.112 och 
73.150 angående kommunala vapen. 
 
3         Behov av ett utökat vapenskydd? 
 
I syfte att utröna om behov finns av ett utökat vapenskydd ger vi de kommuner 
som så önskar tillfälle att besvara några frågor på bifogade blankett. Svaren kan 
lämnas senast den 28 februari 1991 till förbundsjuristen Erna Zelmin-Åberg. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Erna Zelmin-Åberg på 
juridiska avdelningen, tfn 08-772 44 36 och telefax 08-772 44 90. 
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