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Syfte och mål 
Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på 17 jakt- och skytteverksamheter samt 

identifiera hur tillsynsarbetet kan utvecklas.  

Bakgrund 
Skjutbanor som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen och som avlossar mer än 5 000 skott per kalenderår är anmälningspliktigt 

enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

I Tomelilla, Simrishamns och Ystads kommuner finns totalt 17 jakt- och skytteverksamheter 

varav en förening är vilande. I Tomelilla kommun finns fyra skytteverksamheter, i 

Simrishamns kommun finns sju stycken och i Ystads kommun finns sex skytteverksamheter.  

Enligt miljöförbundets verksamhetsplan ska tillsynen utföras vart fjärde år vilket tidigare har 

gjort genom platsbesök ute på skjutbanorna. 

Genomförande 
År 2020 inspektion skedde genom att samtliga skytteverksamheter fick fylla i ett formulär 

med frågor. Formuläret var indelat i fem olika delar; Administrativa uppgifter, Buller, 

Föroreningar, Egenkontroll och Övrigt. 

Resultat 
Tillsynen har skett på totalt 16 stycken skytteverksamheter och redovisas i nedanstående 

underrubriker. 
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 Buller 

Åtta verksamheter uppger att det har gjorts bullerberäkningar men för två av verksamheterna 

är bullerberäkningarna mer än 10 år gamla. En verksamhet vet inte om det har gjorts en 

bullerberäkning eller mätning. Sju verksamheter uppger att det inte har gjorts en 

bullerberäkning. 

 

Skjuthallar och skjutvallar 

10 av 16 skytteverksamheter har skjuthallar. Varav fyra verksamheter uppger att de har en 

rutin för att kontrollera skjuthallar. Några verksamheter har uppgett att det är skjutledaren 

eller styrelsens ansvar att se till att skjuthallarna är i gott skick. Sex verksamheter uppger att 

de inte har en rutin för sina skjuthallar. 

 

Vet ej
6%

Nej
44%

Ja
50%

Har en bullerberäkning gjort?

Vet ej Nej Ja

Har inga skjuthallar
33%

Nej
40%

Ja
27%

Rutin för kontroll av skjuthallar

Har inga skjuthallar Nej Ja
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14 verksamhetsutövare uppger att deras skjutvallar inte har efterbehandlats för 

blyföroreningar. En skytteverksamhet uppger att de inte har någon skjutvall för att skjutbanan 

ligger i en svacka.  

 

 

Egenkontroll 

Vid genomgången av uppgifterna från verksamheterna framgick att kontroller och åtgärder 

inte dokumenterats för nio verksamheter. Dock uppger många att kontroller och åtgärder görs, 

men de uppger inte vad eller när de har gjorts. Fem skytteverksamheter för dokumentation på 

genomförda kontroller. 

 

Nej; 88%

Efterbehandling av skjutvallar

Har inga skjutvallar Nej Ja

Ja
36%

Nej
64%

Dokumenteras kontroller

Ja Nej
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Klagomål 

Endast en verksamhet har fått in ett klagomål angående buller. Klagomålet handläggs för 

närvarande av miljöförbundet. 

Övrigt 

I samband med inspektionen kontrollerades också om miljöförbundet har fått in gällande 

polistillstånd för alla skjutbanor. Alla verksamheter uppgav att de hade ett giltigt 

polistillstånd, men miljöförbundet saknade kopia av giltiga tillstånd för sex verksamheter. 

Detta beror antagligen på att polisen har förändrat sina rutiner och i samband med att ett nytt 

tillstånd beviljas skickas inte en kopia till tillsynsmyndigheten. Miljöförbundet har i samband 

med tillsynen fått in samtliga polistillstånd från verksamhetsutövarna. 

 

 

Verksamheter som deltagit i projektet 
16 jakt- och skytteverksamheter i Tomelilla-, Simrishamns- och Ystads kommun. 

Slutsats 
Relativt snabbt in i tillsynsarbete konstaterades att det var svårt att komma i kontakt med 

kontaktpersoner för verksamheterna. Även om verksamheterna ska skicka in uppgifter om 

förändringar har det inte alltid gjorts. I några fall saknade miljöförbundet aktuella 

mejladresser och postadresser vilket har gjort att tillsynen av skytteverksamheter har tagit 

längre tid än beräknat.  

Har miljöförbundet giltigt polistillstånd

Ja Nej
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64 % av verksamheterna för ingen dokumentation av kontroller, som är en dela av 

egenkontrollen för verksamheten 

Till följd av detta och för att för enkla för verksamhetsutövarna fattades beslutet att ta fram en 

E-tjänst där verksamheterna årligen rapportera in uppgifter och bifogar dokumentation från 

åtgärder och en loggbok för när skjutningar har ägt rum.  

Vid klagomålsärenden är det vanligt att miljöförbundet ber de klagande att fylla i en 

störningsdagbok. Om skytteverksamheterna fyller i en logg, kommer det bli lättare att 

klargöra eventuella störningar av verksamheten eller bevisa eventuell oskuld till störningen. 

För att informera om de nya tillsynsförändringarna har miljöförbundet bjudit in samtliga 

verksamheter för en genomgång i november, som dessvärre pga. Covid-19 ställdes in. Istället 

skickade miljöförbundet ut information och en länk ut till den nya E-tjänsten så att 

verksamhetsutövarna redan nu kan testa E-tjänsten och inkomma med synpunkter. 

I inspektionsrapporterna har även information om egenkontroll bifogats. 

 

 

Författare: Annette Mårtensson & Thomas Ferdinandsson 


