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Yttrande över Ds 2018:30, tillståndsprövning av vapen-
delar m.m.  

(Ju2018/03629/L4) 

Länsstyrelsen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag.  

Bevaknings- och utbildningsföretag 
Förslagen som berör bevaknings- och utbildningsföretag skapar en större enhetlig-
het mellan verksamhetsslagen, vilket Länsstyrelsen bedömer som positivt ur ett 
förutsebarhets- och likabehandlingsperspektiv. Detta gäller såväl frågan om skjut-
vapen för utlåning till olika typer av bevakningspersonal som frågan om skjutvapen 
i utbildningsföretag och frågan om godkännandeprövning av personer i ledande 
ställning i utbildningsföretag.  

Jakt 
Kapitel 3 ”Tillståndsprövningen av vapendelar” 
Behovet av en utökad vapengarderob är en följd av allt starkare viltstammar vilka 
dessutom består av flera arter. Flera arter innebär att fler jaktmetoder blir aktuella 
och för dessa mer ändamålsenliga vapen. Länsstyrelsen välkomnar förslaget att 
tillåta fler pipor/slutstycken per jaktvapen i vapengarderoben men anser även att 
vapengarderoben bör utökas från dagens 6 till 8-10 kompletta vapen. Vapen med 
pipbytessystem är ofta kostsamma och inte sällan kostar en pipa till ett sådant va-
pen mer än ett komplett vapen av äldre modell. Förslaget riskerar att diskriminera 
mindre bemedlade vapenägare vilka hellre hade avsatt en mindre summa på ytterli-
gare kompletta vapen. Brott med jaktvapen inblandade är mycket fåtaliga och 
mängden lagliga jaktvapen i samhället har ingen korrelation mot mängden utförda 
vapenbrott. Ett snävt spann av jaktvapen är konstruerade för pipbytessystem och 
myndigheten riskerar därför att även påverka marknaden för vapen i hög utsträck-
ning om endast den föreslagna ändringen utförs. Detta innebär att konkurrensen 
inom vapenbranschen snedfördelas och gynnar vapen av pipbyteskonstruktion trots 
att vapen som är fullt ut konstruerade för en kaliber kan ha tekniska fördelar 
gentemot pipbytesvapen. 

Yttrandet har beslutats har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze med läns-
juristen Linda Bidestedt som föredragande. I den slutliga handläggningen av ären-
det har även vilthandläggaren David Bruun och rättschefen Claire Melin medver-
kat.  
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Lisbeth Schultze 
   Linda Bidestedt  
Detta dokument har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
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