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INTYG OM LÅN AV SKJUTVAPEN

Från enskild person,
skyttesammanslutning eller vapenhandlare
Datum

Uppgifter om vapnet och utlånare

Diarienummer

Betr. lån från enskild person ska avskrift göras från dennes licens

Vapentyp

Vapenklass

1
Fabrikat

Kaliber

Ändamål

Diarienummer

Personnummer

Tillståndshavare (utlånare) Efternamn

Adress

Postnummer

2

3

4

Serienummer

Samtliga förnamn

Tilltalsnamn

Ort

Telefon

Särskilda villkor för tillståndet

Myndighet som meddelat tillståndet

Uppgifter om låntagare
Personnummer

Efternamn

Adress

Samtliga förnamn
Postnummer

Tilltalsnamn

Ort

ÄNDAMÅL med utlåningen

Telefon
Tid för utlåningen (högst två veckor)
Från

Låntagaren har tillstånd att inneha skjutvapen av samma typ som lånet avser
Låntagaren har tillstånd enligt 3 kap. 9 § vapenlagen (1996:67) att låna skjutvapen

Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas
Datum
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Namnförtydligande

Ort

Utlånarens namnteckning

Till
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Från enskild person,
skyttesammanslutning eller vapenhandlare

Allmänna upplysningar
Utan medgivande av tillståndsmyndighet får den som har
tillstånd att för visst ändamål inneha skjutvapen låna ut
vapen för samma ändamål vid enstaka tillfällen under högst
två veckor till annan person.
Utlåning av skjutvapen får inte ske utan
polismyndighetens medgivande till den som har fått
skjutvapen förklarat förverkar eller tillstånd till innehav
av skjutvapen återkallat.
Inte heller får utlåning ske till den som kan antagas
komma att missbruka vapnet. Om någon fått ett vapen
omhändertaget, får inte heller vapen av den typ som
omhändertagits lånas ut.
Intyg om lån av skjutvapen ska medföras av den som bär
lånat vapen.
Medför någon vapen utan att kunna uppvisa handling som
berättigar honom att inneha vapnet, får detta omhändertas
av bl.a. polisman och förordnad jakttillsynman (6 kap. 4a §
vapenlagen (1996:67)).
Enhandsvapen, kulsprutepistol eller annat
automatvapen.
Självständig utlåning av sådant vapen får inte ske, såvida
inte låntagaren själv har innehavstillstånd för vapen av
samma typ.
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Låntagaren ska ha fyllt 18 år.

3 kap. 5 § vapenlagen (1967:67)
Om innehavet av ett skjutvapen kräver att den enskilde ska ha
avlagt skytteprov eller genomgått en viss utbildning eller på
annat sätt visat sig vara lämplig att inneha vapnet, får ett
sådant vapen lånas ut endast till den som uppfyller samma
krav.
Detta gäller dock inte när vapnet ska användas enbart för
provskjutning, övning eller tävling på skjutbana eller vid jakt
under långivarens uppsikt.
Förvaring
Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta
hand om egendomen och hålla under sådan uppsikt att det
inte är fara för att någon obehörig kommer åt den.
När ett skjutvapen inte brukas ska det förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsutrymme.
Ammunition ska förvaras under säkert lås eller på något annat
lika betryggande sätt.
Vad som sagt nu gäller inte i fråga om start- eller signalvapen
och ammunition avsedd för sådant vapen.

