
Till polismyndigheten ANSÖKAN OM TILLSTÅND

att inneha skjutvapen
att förvärva ammunition

Myndighetens diariestämpel

Person-/Organisationsnummer

SÖ
K
A
ND
E

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras)

Utdelningsadress, postnummer, ortsadress

Församling där sökanden är folkbokförd Telefon dagtid (även ev. mobiltfn)

VA
PE
N
1

VA
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N
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Efternamn och alla förnamn/vapenhandlarens firmanamn Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress, postnummer, ortsadress

Telefon dagtid (även ev. mobiltfn) Tillståndsbevisets diarienummer

Efternamn och alla förnamn/vapenhandlarens firmanamn Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress, postnummer, ortsadress

Fabrikat Modell Kaliber

Tillverkningsnummer

Piptyp

Patronan-
tal

Kombinationstyp

Antal övriga licens-
pliktiga vapendelar

Övrigt

Laddtyp

Ändamål

Telefon dagtid (även ev. mobiltfn) Tillståndsbevisets diarienummer

Nuvarande antal vapen oavsett ändamål st
Antal extra
pipset/pipa st

UP
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NG
A
R

Uppge var och hur vapen och ammunition skall förvaras (ange även fabrikat på säkerhetsskåp)

Förvarar någon annan person vapen i Er bostad Om ja, ange personnummer och namn samt antal vapen

Ja Nej

Bilagor

Jag samtycker till att här lämnade personuppgift får behandlas automatiserat för ändamål m.m. som framgår
av särskild information som jag tagit del av.

Bevis om jägarexamen
Föreningsintyg om aktivt
medlemsskap i skytteförening
(motsv.)

SK
R
IF
T Ort och datum Sökandens underskrift

R
PS

55
1.
1

Ansökan ges in till polismyndigheten i den ort där sökanden är folkbokförd. Fyll i ansökan noggrant och följ tillhörande anvisningar.

Vapen-ID

Ammunitionsklass

Piplängd

st
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Vapentyp/Ammunition, typ, antal
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Fabrikat Modell Kaliber

Tillverkningsnummer

Piptyp

Patronan-
tal

Kombinationstyp

Övrigt

Laddtyp

Vapentyp/Ammunition, typ, antalVapen-ID

Piplängd

AmmunitionsklassÄndamål

Polisens
noteringar Belopp bet. kr Datum Sign.05

-0
7

Piplägestyp

Piplägestyp

Laddsystem

Laddsystem

Överlåtarens tillståndsbevis (vapenlicens i original)



INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter som lämnas av sökanden i denna ansökan kommer att ligga till grund för polismyndighetens handläggning och
beslut i vapenärendet. Personuppgifterna kommer att behandlas automatiserat i lokalt och centralt vapen-
innehavarregister i överensstämmelse med bestämmelserna i vapenlagen och vapenförordningen.

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för det lokala vapeninnehavarregistret och Rikspolisstyrelsen är person-
uppgiftsansvarig för det centrala vapeninnehavarregistret.

Ändamålet med behandlingen är dels att ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, uppdaga och
utreda brott med anknytning till skjutvapen dels att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen.
För att undersöka om sökanden är dömd eller misstänkt för brott genomförs registerkontroll. Uppgifterna i systemet
används inom polisen och kan lämnas ut till Kronofogdemyndigheten. Den registrerade har rätt att efter skriftlig ansökan
till polismyndigheten få information om vilka uppgifter som behandlas. Upptäcker den registrerade felaktigheter har
denne rätt att begära rättelse av polismyndigheten.

Uppgifter i vapenregister skyddas genom bestämmelser i sekretesslagen.

ORDFÖRKLARING

Vid förvärv från annan än vapenhandlare, skall överlåtarens tillståndsbevis bifogas.

Vid ansökan om tillstånd att inneha jaktvapen skall bevis om jägarexamen bifogas, såvida sökanden inte är innehavare
av likvärdig vapentyp eller har varit det inom ett år efter det att tillståndsbeviset upphört att gälla.

Intyg om jakträtt m.m. skall bifogas, om ansökan gäller jaktvapen utöver den s.k. vapengarderoben eller speciella
skjutvapen/tillbehör för jakt/avlivning enligt 2 kap. 5 § vapenförordningen (1996:70).

Medlemsskap i skyttesammanslutning skall styrkas genom intyg av ordföranden, sekreteraren eller skjutinstruktör i
sammanslutningen.

Är sökanden omyndig, skall förmyndare/förmyndarna samtycka till innehavet.

I ansökan som görs av skytteförening eller annan sammanslutning, skall styrelseledamöternas namn och adress anges.
Vidare skall protokollsutdrag angående beslut om inköp av det vapen ansökan avser bifogas. Ange också var vapnen och
ammunition skall förvaras.

ANSÖKNINGSAVGIFT

Vapen-ID: Skall anges på ansökan om det är känt. Samtliga vapen som finns registrerade i centrala vapenregistret
har tilldelats ett unikt Vapen-IDnummer. Nya vapen tilldelas automatiskt ID-nummer i samband med att vapenlicens
utfärdas.

Vapentyp: Kulgevär, hagelgevär, kombinationsgevär, pistol, revolver, kulsprutepistol, kulsprutegevär, kulspruta,
luftgevär, luftpistol, luftrevolver, kolsyregevär, kolsyrepistol, kolsyrerevolver, signalvapen, startvapen, pipa, pipset,
ljuddämpare, växelsats, mantel, slutstycke, trumma, stomme, låda, tårgaspistol, harpunvapen, instickspipa, armborst,
annan vapentyp.

Ammunitionsklass: 1, 2, 3, 4.

Piptyp: Ep, dp.

Piplägestyp: Bock, sbs.

Kombinationstyp: Drilling, bockbüchsflinte, büchsflinte, vierling.

Laddtyp: Enkelskott, flerskott

Laddsystem: Halvautomat, helautomat, repeter

Övrigt: Salong, korthåll, karbin, pumprepeter, bygelrepeter, single action, double action, mynningsladdare, svartkrut,

Med enkelskottsvapen menas vapen utan magasin där man laddar för varje skott genom att placera en patron i
patronläget. Ett dubbelpipigt hagelgevär och kombinationsvapen är att anse som enkelskottsvapen.

ANVISNINGAR

Ansökningsavgift skall betalas i samband med ansökan.
Förstagångsansökan 600:- (1:a vapnet) därefter 220:- per vapen.
Betalas in via postgiro eller kontant till myndigheten.

stiftantändare
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