Ansökan ges in till polismyndigheten i den ort, där
sökanden är folkbokförd.
Fyll i ansökan noggrant och följ anvisningarna nedan.

Polismyndigheten i

(My ndig hetens diariestämpel )

ANSÖKAN OM TILLSTÅND
ATT INNEHA SKJUTVAPEN
ATT FÖRVÄRVA
AMMUNITION

SÖKANDE
Personn ummer

Efter namn och all a förn amn, ti lltal snamn et markeras

Bost ad sadr ess (u tdelni ngsadress, postnu mmer, or tsad ress)

Församlin g där sökanden är f olkbo kf örd

Telefo n arbet et

Telefon bostaden

ANSÖKAN AVSER
Vapentyp
Ammunit ion, typ, antal

V apnets fabri kat, modell och i
f öreko mmande fall vapenkl ass

Kaliber/di ameter
och hylslängd

Vapnets ti llverkningsnummer

Änd amål, t ex jakt, målskjut ning,
minne, prydnad, samling, för varing eller skydd

ÖVERLÅTARE
Eft er namn och al la för namn, r esp vapenh andlaren s fi rmanamn o ch til lst åndsb evis nr

Per so nnumm er (ej för vapenhan dlare)

Postadr ess (u tdeln ingsadress, postnu mmer, o rtsadress)

Telefo n arbet et

Telefon bostad

1 . Ti llståndsbevisets diarien ummer

3 . Til lst ån dsb eviset s di ar ienum mer

4 . Till stån dsbev isets diar ienumm er

2 . Ti llst åndsbevisets d iarienu mmer

NUVARANDE ANTAL VAPEN OAVSETT ÄNDAMÅL

ST

ANTAL PIPSET

ST

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Up pge hur vapen och amm unit ion skal l fö rvaras (an ge även fabr ikat på säkerh etsskåp )

Förv arar någo n annan per son vapen i Er bostad

Ja

O m ja, ange personnu mmer o ch namn sam t antal v apen

Nej

BILAGOR
Överl åt arens till stån dsbev is (vap en licens i ori ginal)
Bevis om jägarex am en
Ort o ch datum

Intyg om medl em skap i skytt esammanslutn ing
Sökandens under skrif t

Till stånd sbevi set ö nskas
sän t
hämt as hos myn dighet en

RPS 5 5 1 .1 9 7 -0 4

Po lisen s no terin gar

OBS! Ansökningsavgift skall betalas i samband
med ansökan.
Förstagångsansökan 475:- (1:a vapnet) därefter
175:- per vapen.

Belopp bet kr

datum
Sign

Betalas in via bifogat inbetalningskort eller kontant
till myndigheten

YTTERLIGARE ANVISNINGAR, se nästa sida.
Om utr ymme på denna blankett inte är tillräckligt kan y tterligare uppgifter lämnas i bilaga till ansökan

ANVISNINGAR
Vid f örvärv f rån annan än vapenhandlare, skall överlåt arens t illst åndsbevis bif ogas.
Vid ansökan om t illstånd at t inneha jakt vapen skall bif ogas bevis om jägarexamen, såvida sökanden ej är innehavare av likvärdig vapent yp eller
har varit det inom et t år ef ter det att t illståndsbeviset upphört att gälla.
Intyg om jakt rät t skall bif ogas, om ansökan gäller jakt vapen ut över den s k vapengarderoben eller speciella skjutvapen/t illbehör f ör jakt /avlivning
enligt 2 kap. 5 § vapenförordningen (1 99 6 :7 0)
M edlemskap i skyt tesamm anslut ning skall st yrkas genom int yg av ordf öranden, sekret eraren eller skjut inst rukt ör i sammanslutningen.
Är sökanden omyndig, skall f örmyndaren/f örmyndarna sam tycka till innehavet .
I ansökan som görs av skyt tef örening eller annan sammanslutning, skall st yrelseledamöt ernas nam n och adresser anges. V idare skall
prot okollut drag angående beslut om inköp av det vapen ansökan avser bif ogas. A nge också var vapen och amm unition skall f örvaras.

POLISMYNDIGHETENS ANTECKNINGAR/BEREDNING
1 V APENREGISTRET
SÖKANDEN

ÖVERLÅTAREN
Sign

Ä r ej i nnehavare av v ap en

Till stånd sbevi s bi fogas

Ä r i nnehavare av vap en
vap en registeru tdr ag bifo gas

V ap en registeru tdr ag bifo gas

2 PBR

Sign

CKR

Sig n

LOK REG.

Fö rekommer ej

För eko mmer ej

För ekommer ej

Fö rekommer , se bil ag a

För eko mmer, se b ilaga

För ekommer, se bilaga

Sign

3 SKJUTFÄRDIGHET/BEHOV
JAKTV APEN

M ÅLSKJUTNINGSV APEN

Har jägar ex amen, se fo tokop ia

A kt iv medl em i sky ttefö renin g sedan

Har ti llstånd t ill m ost varande v ap en

För en ingen b edriv er skyt te fö r sö kt vapen

Har haf t til lst ånd ti ll mo tsv arande vapen t o m

Uppfy llt m är keskraven f ör sökt vapen typ senast

Sökt vapen ry ms in om vapeng ardero ben

In nehar vapen av sökt t yp

4 V APENFÖRV ARING

Komp letter an de uppg ift er fr ån sökanden

Fö rvari ngsför eskrif t bö r meddelas
Fö rvari ngsför eskrif t har t idi gare meddelat s
5 ÖV RIGT, t ex r ef erenser vid f örstagång sansökan , relati on ti ll öv er låtare av m innesvapen, inr iktn ing av vap en samli ng

K omplet teras betr p unkt
6 FÖRSLAG
Bif all
K ommun ikation för ev av slag
A vslag (mot iveras)

Ort och dat um

Un derskr ift och tj än stet itel

7 BESLUT

ÄNDAM ÅL

Bif all

Jakt

Pryd nad

Skyd d

A vslag

Målskjut ning

V apensam ling

A vl ivni ng av fäl lf ångat vi lt

A vskr ivs/ad acta

Mi nne

Fö rvari ng

Gry tjakt

A nnat, näml igen

Särski lda vi llkor/särski ld f örvar ingsför eskrif t enl:
2 kap. 5 § V L. På til lst åndsbeviset anges
5 kap. 5 § V L. Sär skild för varing sf öreskr ift utf är das
Ort och dat um

Poli smyn digh et ens u nderskrif t

