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Tillståndsprövning av vapendelar m.m. Ju2018/03629/L4 

Därtill inbjudna, lämnar Svenska Pistolskytteförbundet härmed sitt yttrande över rubricerad remiss. 

Förtydligande av kravet på synnerliga skäl för enhandsvapen 

Svenska Pistolskytteförbundet vidhåller sin uppfattning, uttryckt i vår tidigare skrivelse till regeringen 

(Ju2013/07990/L4), att begreppet ”synnerliga skäl” bör bytas ut mot ”särskilda skäl” eller liknande. 

”Synnerliga skäl” ger en felaktig bild av såväl rådande läge som de föreslagna kraven. 

Förbundet ifrågasätter om detaljerade krav på träning och tävling, utöver vad som föreslås stå i 

Vapenförordningen 2 kap. 5 b §, första stycket, är proportionerliga avseende ökad trygghet för medborgarna 

i förhållande till nedlagt administrativt arbete för Polismyndigheten, sammanslutningarna och de sökande. 

Om regeringen ändå anser att sådana krav är nödvändiga tillstyrker Pistolskytteförbundet att de ges i form av 

föreskrift. 

Förbundet delar utredarens uppfattning att behov av ett vapen inte ska bedömas utifrån användningen av 

ett annat vapen än det som ansökan avser och tillstyrker också i övrigt utredarens förslag  avseende VF 2. kap 

5 b § 1 stk. 

Förbundet har inga synpunkter på förslagen avseende enhandsvapen för jakt. 

Utökning av vapenhandlares uppgifter 

Svenska Pistolskytteförbundet har inga synpunkter på utredarens förslag angående utökning av 

vapenhandlares uppgifter. Förbundet tillstyrker förslaget till effektivisering genom automatiserad 

ärendehandläggning. Förslaget borde i tillämpliga delar kunna utvecklas även för ärenden gällande 

målskjutningsvapen.  

Åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för tillståndsärenden avseende vapen behöver genomföras 

skyndsamt, oavsett valet av metod. Förbundets verksamhet påverkas negativt i betydande grad av de mycket 

långa tiderna som återigen har blivit vanliga. 

Tillståndsprövningen av vapendelar 

Svenska Pistolskytteförbundet har inga synpunkter på utredarens förslag angående tillståndsprövning av 

vapendelar eftersom det inte berör vapen för målskjutning. 
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Utlåning av skjutvapen till bevakningspersonal 

Svenska Pistolskytteförbundet har inga synpunkter på utredarens förslag angående utlåning av skjutvapen till 

bevakningspersonal. 
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