
 

 

 
  

 

 

 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 
Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm  |  Leveransadress: Östgötagatan 98D, 116 64 Stockholm  |  Besöksadress: Skansbrogatan 7, Stockholm 

Telefon: 08-699 63 70  |  e-post: office@skyttesport.se  |  www.skyttesport.se 
Org.nr. 802003-1707  |  Bankgiro: 834-7718 

Dnr: JU2018/03629/L4 
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Tillståndsprövning av vapendelar m.m. JU2018/03629/L4 
 
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) lämnar härmed sitt remissvar i ovanstående ärende. 
 
Förtydligande av kravet på synnerliga skäl för enhandsvapen 
SvSF tillstyrker förslagen i utredningen såvitt avser definitionen av synnerliga skäl som kopp-
las till nuvarande närmare angivna krav i vapenförordningen. SvSF vidhåller dock att begrep-
pet synnerliga skäl bör ersättas med särskilda skäl eller liknande. Eftersom kraven närmare 
specificeras i vapenförordningen så innebär inte den språkliga förändringen någon sänkning 
av kraven rent juridiskt. 
 
SvSF anser att den praktiska tillämpningen av dessa paragrafer varit tämligen oproblematisk 
under lång tid och i praktiken följt de allmänna råden som utfärdats av dåvarande Rikspolis-
styrelsen. Frågan är därför om det är proportionerligt att, utöver vad som föreslås stå i VF 
2kap. 5b§ första stycket, riskera ökat administrativt arbete för Polisen, sammanslutningarna 
och de sökande.  
 
Om regeringen ändå anser att sådana krav är nödvändiga föredrar SvSF att de ges som före-
skrift. 
 
Förbundet delar utredarens uppfattning att behov av ett vapen inte ska bedömas utifrån 
användningen av ett annat vapen än det ansökan avser och delar också i övrigt utredarens 
förslag avseende VF 2 kap. 5b§ första stycket. 
 
Utökning av vapenhandlares uppgifter 
SvSF har inga synpunkter på utredarens förslag angående en utökning av vapenhandlares 
uppgifter. En effektivisering genom automatiserad ärendehandläggning borde på sikt gynna 
tillståndsgivningen för målskjutningsvapen, med option på att även beröra ärenden med 
målskjutningsvapen. 
 
Tillståndsprövning av vapendelar 
SvSF har inga synpunkter på utredarens förslag angående tillståndsprövning av vapendelar 
då det inte berör vapen för målskjutning. 
 

http://www.skyttesport.se/
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Utlåning av skjutvapen till bevakningspersonal 
SvSF har inga synpunkter på utredarens förslag angående utlåning av skjutvapen till bevak-
ningspersonal. 
 
 
 
På styrelsens uppdrag, 
 
Stockholm 2018-10-09 
 
 
 
Patrik Johansson 
Generalsekreterare 
 
 


