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551.1
Ansökan om tillstånd - att inneha skjutvapen, att förvärva ammunition
 Ansökan,vapen ammunition 551.24
Vapen
RPS/RA
 Ansökan om tillstånd att inneha vapen, att förvärva ammunition
2014-10-13/5
Sökande
 
Ansökan ges in till polismyndigheten i den ort där sökanden är folkbokförd. Fyll i ansökan noggrant och följ tillhörande anvisningar.
att inneha skjutvapen
att förvärva ammunition
ANSÖKANom tillstånd
Ansökan avser
Vapen
Överlåtare/Annan överlåtare
Ammunition
Innehav
st
Antal övriga licenspliktiga vapendelar
st
Antal extra pipset/pipa
Nuvarande antal vapen oavsett ändamål
st
Förvaringssätt
Övriga upplysningar
Förvarar någon annan person vapen i Er bostad
Bilagor
Ja
Nej
Överlåtarens tillståndsbevis (vapenlicens i original)
Föreningsintyg om aktivt
medlemsskap i skytteförening (motsv.)
Bevis om jägarexamen
Säkerhetsskåp
Skåpet märkt med säkerhetskåp SS3492
Ammunition ska förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt.
Underskrift
Ytterligare upplysningar se nästa sida
Polisens 
noteringar
Belopp bet. kr
Datum
Sign
Sökandes underskrift
(Datum)
(Ort)
(Namnförtydligande)
(Underskrift)
Härmed intygas att 
är aktiv medlem i 
, personnummer
sedan
ÅÅ-MM-DD
Föreningen är ansluten till (Kryssa för det eller de förbund som åberopas)
Annat förbund
Jägarnas Riksförbund/
Landsbygdens Jägare
Svenska Svartkruts
Skytte Federation
Svenska
Jägareförbundet
International Pratical Shooting
Confederation Sverige
Sökanden innehar automatvapenskyttemärke i guld
Sökanden har genomgått resp. förbunds grundutbildning i skytte och avlagt godkänt prov.
För automatvapen:
Frivillig uppgift
Svenska 
Skyttesportförbundet
Svenska 
Mångkampsförbundet
Svenska 
Skidskytteförbundet
Svenska 
Armborst Unionen
Svenska 
Pistolskytteförbundet
Licensansökan avser
För enhandsvapen:
Pistol
Annat
Revolver
Hagelgevär
K-pist
Kulgevär
Föreningen bedriver aktiv tävlingsverksamhet i denna vapengrupp/tävlingsgren.
Det förbund som föreningen enligt ovan tillhör har i sitt/sina skjutreglemente/n en tävlingsform för det slag av vapen som intyget avser.
Sökanden är aktiv medlem och har de senaste 6 månaderna regelmässigt deltagit i föreningens skjutningar med vapen som förekommer i förbundets reglemente.
Sökanden har uppfyllt kraven för Svenska Skyttesportförbundets guldmärke, Svenska Svartkruts Skytte Federationens guldmärke och/eller Svenska Skyttesportförbundets silvermärke för internationell sport- eller grovpistol eller för fripistol
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Datum (ej äldre än två år)
Att ovanstående uppgifter är riktiga intygar:
Detta intyg skall utfärdas av föreningens styrelse eller, efter delegation, 
av föreningens ordförande eller sekreterare
FÖRENINGSINTYGom aktivt medlemskap i skytteförening (motsv.) 
2 kap. 3 § vapenförordningen (1996:70)
(Datum)
(Ort)
(Namnförtydligande)
(Underskrift)
Vid förvärv från annan än vapenhandlare, ska överlåtarens tillståndsbevis bifogas.Vid ansökan om tillstånd att inneha jaktvapen ska 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. ska 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 ska styrkas genom intyg av styrelseordföranden och/eller sekreteraren efter delegation
i sammanslutningen.Är sökanden omyndig, ska förmyndare/förmyndarna samtycka till innehavet.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 var vapnen och ammunition ska förvaras.
Vapen-ID:  Ska 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, , slutstycke, trumma, stomme, låda, tårgaspistol, harpunvapen, instickspipa, armborst, automatkarbin, injektionsvapen,
licenspliktig vapendel, salutkanon, skjutkäpp, slutstyckshuvud, tårgasanordning, 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, stiftantändare  
 
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
Ordförklaring
Ansökningsavgift
Ansökningsavgift ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. En inbetalningsavi kommer att sändas till Er 
alternativt kan Ni betala i samband med att ansökan lämnas in i polisens reception.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
 
Personuppgifterna som lämnas i formuläret kommer att behandlas automatiserat av polismyndigheten. Vissa uppgifter kommer även att behandlas av Rikspolisstyrelsen. 
Ändamålet med behandlingen är att ge information om uppgifter som behövs för att förebygga, upptäcka och utreda brott med anknytning till skjutvapen och att underlätta handläggningen av tillstånd enligt vapenlagen.
Den registrerade har rätt att efter skriftlig ansökan få information om vilka uppgifter som behandlas och att få rättelse om det föreligger felaktigheter.         
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