(My ndig hetens diariestämpel )

ANSÖKAN ENLIGT 3 kap 9 § V F
OM EUROPEISKT SKJUTVAPENPASS
Artikel 1 (4) direktiv nr 9 1 /47 7/ EEG
1. Ansökan avser
Förlängning/förnyelse
(passet bifogas)

Nyt t skjut vapenpass

Ändring
(passet bifogas)

2. Sökande
Personn ummer

Eft er namn och förn amn, ti lltal snamn et markeras

Nat ionali tet

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

Församlin g där sökanden är f olkbo kf örd /ort där han/ho n är bo satt el ler up pehåller sig

Tel efon ar betet

Telef on bo staden

Antal vapenbilagor som bifogas:

För varje skjutvapen, som önskas inf ört i skjut vapenpass,
skall if yllas en särskild vapenbilaga.

Ort o ch datur m

Sökan dens u nderskrif t

3. Polismyndighetens anteckningar
Vapen i skjutvapenpasset
Nr

Vapentyp

Fabrikat/modell

Kaliber

Tillverkningsnummer

EGkat.

Vapenlicensnummer

3.0 1
3.0 2
3.0 3
3.0 4
3.0 5
3.0 6
3.0 7
3.0 8
3.0 9
3.1 0

Polismyndighetens beslut
Nytt skjutvapenpass

Skju tvapenp assn ummer

Gi ltig t ti ll

Utlämnat (datum o ch sig natur )

Skju tvapenp assn ummer

Förl ängs t ill

Utlämnat (datum o ch sig natur )

Skju tvapenp assn ummer

Än drin g utf örd en ligt ovan, pu nkt

Utlämnat (datum o ch sig natur )

Bifall
Avslag (se särskild m otiv er ing )

Förlängning
Bifall
Avslag (se särskild m otiv er ing )

Ändring
Bifall

RPS 5 5 3 .1 9 6 -0 6

Avslag (se särskild m otiv er ing )
Ort o ch datum

Po lismynd igheten s und erskr ift

Ansökningsavgift
Belop p bet kr

Datum

Sign atur

INFORMATION

Europeiskt skjutvapenpass kan erhållas av den som har vapentillstånd i Sverige.

Det europeiska skjutvapenpasset är en reselegitimation som ger innehavaren
möjlighet vid resa i EU-länderna att inneha i passet införda vapen. (OBS! Särskilt
tillstånd kan dessutom krävas vid inresa i visst land.)

Ansökan om europeiskt skjutvapenpass / ev. ändring i skjutvapenpasset görs hos
den polismyndighet där sökanden är folkbokförd eller där han/hon är bosatt eller
uppehåller sig.

Det är viktigt att alla uppgifterna i ansökningshandlingen med tillhörande vapenbilagor är korrekta. Uppgifterna införs i passet och är underlag för vapnets
kategoriindelning, vilket är avgörande för huruvida vapnet är tillståndspliktigt
eller förbjudet i de övriga EU-länderna.

Polismyndigheten påtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av felaktiga
eller ofullständiga upplysningar som uppgivits vid ansökan om skjutvapenpass.

Till ansökan skall bifogas ett välliknande foto av sökanden, utan huvudbonad.
Fotots storlek skall vara 35x4 5 mm.

I ett skjutvapenpass kan maximalt införas tio skjutvapen.

Skjutvapenpasset avhäm tas personligen av sökanden/passinnehavaren.

Till skjutvapenpasset bifogas en skriftlig inform ation och viktiga upplysningar om
skjutvapenpassets användande.

