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ANSÖKAN

Om tillstånd att inneha skjutvapen
Datum

Diarienummer

Till polismyndigheten i

Se anvisningar och ordförklaringar på sidan 3 - 4

Sökande Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Följ även tillhörande anvisningar
Personnummer eller organisationsnummer Efternamn

Tilltalsnamn

Adress

Postnummer

Telefon

Telefon (mobil)

Vapen 1

Nytt vapen

E-postadress

Begagnat vapen

Serienummer *

Vapen-ID

Vapentyp *

Modell *
Patronantal *

Fabrikat *

Kaliber *

Ammunitionsklass

Klass 2

Piplängd *

Piplägestyp

Piptyp

Omladdningsfunktion *

Kombinationstyp

Klass 1

Ort

Klass 3

Klass 4

Ändamål *

Kompletterande beskrivning av vapnet

Överlåtare
Efternamn och alla förnamn/vapenhandlarens firmanamn*

Adress*

Postnummer *

Telefon *

Tillståndsbevisets diarienummer

Vapen 2

Nytt vapen

Vapentyp *

Modell *

Kaliber *

Klass 2

Fabrikat *
Piplängd *
Omladdningsfunktion *

Kombinationstyp

Ammunitionsklass

Klass 1

Ort *

Begagnat vapen

Se vapen 1 samt anvisningarna
Vapen-ID
Serienummer *

Patronantal *

Klass 3

Kompletterande beskrivning av vapnet
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Personnummer eller organisationsnummer *

Klass 4

Ändamål *

Piplägestyp

Piptyp
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ANSÖKAN

Om tillstånd att inneha skjutvapen
Diarienummer

Överlåtare *
Se överlåtare under vapen 1 samt anvisningarna
Efternamn och alla förnamn/vapenhandlarens firmanamn*

Personnummer eller organisationsnummer *

Adress*

Postnummer *

Ort *

Telefon *

Tillståndsbevisets diarienummer

Innehav
Nuvarande antal vapen oavsett ändamål

Antal extra pipset/pipa

st

Antal övriga licenspliktiga vapendelar

st

st

Förvaringssätt
Uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras

Godkänd vapenförvaringsenhet *
Förvarar någon annan vapen i din bostad *

Ja

Nej

Personnummer
Namn

Antal vapen

Övriga upplysningar
Bilagor

Föreningsintyg om aktivt
medlemskap i skytteförening (motsv.)

Överlåtarens tillståndsbevis (vapenlicens i original)

Bevis om jägarexamen

Ytterligare upplysningar se nästa sida
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Polisens
noteringar

Belopp bet.kr

Datum

Sign
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ANSÖKAN

Om tillstånd att inneha skjutvapen
Diarienummer

Anvisningar
För att handläggningen av din licensansökan ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter är ifyllda. Uppgifter i
fält markerade med * är obligatoriska och ska alltid anges.
Kom ihåg att avgiften ska vara betald innan din ansökan behandlas.
Högst två vapen, vapen 1 och vapen 2 kan anges på varje formulär. Om ansökan avser två vapen är de fält som gäller vapen
1 obligatoriska även för vapen 2. Om ansökan avser extra pipa, slutstycke eller annan vapendel t.ex. ljuddämpare ifylls
relevanta fält.
Ansökan om inköpstillstånd (öppen licens), ammunition eller dubblettlicens ska göras på särskild blankett.
Välj uppgift i vallista för att ange aktuellt fabrikat, vapentyp, piptyp, piplägestyp, kombinationstyp, laddtyp, laddsystem,
ändamål och ev. övrig information som beskriver vapnets egenskaper. Kaliber anges med fritext t.ex. 30-06.
Kombinationsvapen med olika kaliber anges med t.ex.12/7x57.
Överlåtarens tillståndsbevis (licens) ska bifogas ansökan om vapnet inte köps direkt från vapenhandlare. Markera kryssruta
under: Bilaga, övriga upplysningar.
Om ansökan avser jaktvapen ska bevis om godkänd jägarexamen bifogas ansökan. Markera även uppgift om jägarexamen i
kryssruta under: Bilaga, övriga upplysningar. (Den som tidigare har licens för likvärdigt jaktvapen behöver inte bifoga bevis om
jägarexamen).
Vapengarderoben för jakt omfattar högst sex jaktvapen. Om du sedan tidigare innehar fyra jaktvapen eller fler ska behovet av
ytterligare vapen motiveras särskilt i bilaga till ansökan. Markera även detta i kryssruta under: Övriga upplysningar, bilagor.
Om ansökan avser målskjutningsvapen ska föreningsintyg bifogas. Markera även i kryssruta under: Övriga upplysningar,
bilagor.
I ansökan som görs av skytteförening eller annan sammanslutning ska styrelseledamöternas namn och adress anges. Vidare
ska protokollsutdrag angående beslut om inköp av det vapen ansökan avser bifogas. Ange också namn på den person som
ska förvara vapnen eller alternativt adress där vapnen och ammunition ska förvaras.
Sökanden ska vara 18 år. I vissa fall kan undantag medges för t.ex. den som påbörjat utbildning vid gymnasium inom idrott
eller jakt/viltvård där eget vapen behövs för att genomföra utbildningen. Förmyndare och rektor vid skolan ska intyga behovet
vilket anges i bilaga.
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Piplängden ska anges i centimeter. Mät pipan från bakkant patronläge fram till pipmynning.
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ANSÖKAN

Om tillstånd att inneha skjutvapen
Diarienummer

Ordförklaringar
Vapen-ID:

Samtliga vapen som finns registrerade i vapenregistret har tilldelats ett unikt datagenererat
identitetsnummer, ett Vapen-ID-nummer. Nya vapen tilldelas automatiskt ett vapen-ID-nummer i
samband med att vapenlicens utfärdas första gången. ID-numret börjar alltid med bokstäverna SE.
ID-numret ska anges på ansökan om det är känt.

Serienummer:

Med serienummer avses hela den siffer- och bokstavskombination som finns på vapnet. Har ett
vapen olika nummer på pipa och stomme, ska numret på stommen anges. Om t.ex. ett äldre vapen
saknar tillverkningsnummer ska vapnet märkas med vapen-ID-nummer och detta anges som
serienummer.

Vapentyp:

Välj aktuell vapentyp i vallistan.

Ammunitionsklass:

Ammunition för kulvapen är indelade i fyra klasser 1, 2, 3 och 4. Klassningen avgör de viltarter som
vapnet får användas till vid jakt. Välj den ammunitionsklass som vapnet är avsett för.

Piptyp:

Ep - enkelpipig, dp - dubbelpipig.

Piplägestyp:

Bock - piporna lodrätt ovanför varandra, Sbs - piporna vågrätt bredvid varandra.

Kombinationstyp:

Drilling - Jaktvapen med tre pipor. Det vanliga är två hagelpipor bredvid varandra och en
underliggande kulpipa, men även andra konstruktioner förekommer.
Büchsflinte - Kombinationsvapen med en hagel- och en kulpipa placerade bredvid varandra.
Bockbüchsflinte - kombinationsvapen med en hagel- och en kulpipa placerade i inbördes läge
över-under.
Vierling - Jaktvapen med fyra pipor. Vanligen två hagelpipor, en grovkalibrig och en finkalibrig
kulpipa.

Omladdningsfunktion: Enskott eller flerskott. Ett dubbelpipigt hagelgevär och kombinationsvapen är ett enskottsvapen. Med
enskottsvapen avses vapen utan magasin där man laddar om manuellt för varje skott genom att
placera en patron i patronläget. (Vid flerskott ska laddsystem anges).
Ange vapnets omladdningsfunktion. Enskott, repeter, halvautomat, helautomat eller revolver.
Kompletterande
beskrivning av
vapnets egenskaper

Karbin, pumprepeter, bygelrepeter, single action, double action, mynningsladdare, svartkrut,
stiftantändare, salongsgevär, korthåll.

Information om behandling av personuppgifter
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Personuppgifter i ansökan kommer att behandlas automatiserat av Polismyndigheten. Ändamålet är att ge information om
uppgifter som behövs för att förebygga, upptäcka och utreda brott med anknytning till skjutvapen och att underlätta
handläggningen av ansökan. Den som registreras i vapenregistret har rätt att efter skriftlig ansökan få information om vilka
uppgifter som behandlas och få rättelse om det föreligger felaktigheter.

