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Förordning
om ändring i vapenförordningen (1996:70);

Utkom från trycket
den 18 april 2000

utfärdad den 30 mars 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen (1996:70)
dels att 2 kap. 10 §, 12 kap. 5 och 6 §§ samt 13 kap. 1 § skall upphöra att
gälla,
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1–4 §§, 3 kap. 3 §, 5 kap. 1 §, 8 kap. 1 § och
16 kap. 1 § samt rubriken till 9 kap. skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fem nya paragrafer, 2 kap. 5 a och
6 a §§, 9 kap. 2 och 3 §§ samt 16 kap. 3 §, av följande lydelse.

1 kap.
3 § Fråga om
1. tillstånd för en enskild person att inneha eller låna ut skjutvapen, inneha
ammunition eller ta emot skjutvapen för reparation, översyn eller skrotning
samt godkännande av enskild person att i vapenhandlares ställe närvara vid
provskjutning prövas av polismyndigheten i den ort där personen är folkbokförd eller, om han inte är folkbokförd i Sverige, i den ort där han är bosatt eller annars uppehåller sig,
2. tillstånd för en sammanslutning, ett bevakningsföretag eller en huvudman för museum att inneha skjutvapen eller ammunition prövas av polismyndigheten i den ort där sammanslutningens styrelse eller företagets ledning har sitt säte eller museet är beläget,
3. ett dödsbos eller ett konkursbos innehav av skjutvapen eller ammunition prövas av polismyndigheten i den avlidnes eller konkursgäldenärens
folkbokföringsort,
4. handel med skjutvapen eller tillstånd för någon annan än en enskild
person att ta emot vapen för reparation, översyn eller skrotning prövas av
polismyndigheten i den ort där rörelsen utövas,
5. tillstånd till införsel prövas av polismyndigheten i den ort där förtullning skall äga rum eller, om förtullning inte skall ske, där införseln skall äga
rum,
6. förordnande av provledare som avses i 2 kap. 4 § i denna förordning
prövas av polismyndigheten i den ort där provledaren skall vara verksam,
7. tillstånd att avlossa skott med skjutvapen för vilket tillstånd till innehav
meddelats för något annat ändamål än skjutning prövas av polismyndigheten
i den ort där sökanden är folkbokförd eller, om han inte är folkbokförd i
Sverige, i den ort där han är bosatt eller annars uppehåller sig,
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8. tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till ett annat
land inom Europeiska unionen prövas av polismyndigheten i den ort där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, i
den ort där han är bosatt eller annars uppehåller sig, eller, om sökanden är
vapenhandlare, i den ort där han driver sin verksamhet,
9. utfärdande av, anteckning i eller återkallelse av ett europeiskt skjutvapenpass prövas av polismyndigheten i den ort där sökanden är folkbokförd
eller, om han inte är folkbokförd i Sverige, i den ort där han är bosatt eller
annars uppehåller sig,
10. tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos någon annan
prövas av polismyndigheten i den ort där sökanden är folkbokförd.

2 kap.
1 § Rikspolisstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vilka sammanslutningar som skall anses uppfylla kraven i 2 kap. 3 § b vapenlagen
(1996:67) för att kunna beviljas tillstånd att inneha skjutvapen. Vad gäller
sådana organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar skall Rikspolisstyrelsen samråda med Försvarsmakten.
2 § Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket vapenlagen (1996:67)
gäller inte skjutvapen som har överlämnats från staten till
1. statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,
räddningstjänsten eller polisväsendet, om de är skyldiga att inneha vapnet
för tjänsten,
2. organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar.
Sveriges Riksidrottsförbund och därtill anslutna förbund och föreningar
samt Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben och till dessa
klubbar anslutna klubbar behöver inte ha tillstånd för innehav av start- eller
signalvapen.
3 §1 Den som ansöker om tillstånd till innehav av skjutvapen skall, om inte
ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning, visa sig kunna
handha sådant vapen som ansökan avser. Därvid gäller för nedan angivna
vapentyper följande särskilda krav.
Vapentyp

Krav

1. Jaktvapen med undantag av en- Bevis om avlagt prov som avses i 4 §.
handsvapen för jakt.
2. Enhandsvapen med undantag av Sökanden skall ha fyllt 18 år och vara
jakt-, kolsyre-, luft-, fjäder- och har- aktiv medlem i skytteförening eller
punvapen.
motsvarande organisation samt visat
prov på särskild skjutskicklighet. Undantag från ålderskravet får göras om
det finns särskilda skäl.
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3. Kulsprutepistol eller annat hel- Sökanden skall ha fyllt 20 år och vara
automatiskt vapen utom enhandsva- aktiv medlem i en sammanslutning
pen.
för skytte vars verksamhet Försvarsmakten förklarat vara av betydelse för
totalförsvaret samt visat prov på särskild skjutskicklighet. Undantag från
ålderskravet får göras om det finns
särskilda skäl.
4. Annat målskjutningsvapen än enhandsvapen, helautomatiskt vapen
eller kolsyre-, luft- eller fjädervapen.

Sökanden skall vara ordinarie hemvärnsman inom det allmänna hemvärnet eller driftvärnet eller aktiv medlem i skytteförening eller motsvarande organisation samt, för den som
inte fyllt 18 år, ha intyg från organisationens styrelse om skjutskicklighet
och personlig lämplighet.

Utan hinder av första stycket 1–4 får tillstånd att inneha skjutvapen ges
till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst behöver
annat skjutvapen än tjänstevapen för att bibehålla eller utveckla sin skjutskicklighet. Är det fråga om utländsk säkerhetspersonal som medföljer vid
statsbesök eller liknande eller som ansvarar för personers säkerhet vid internationell luftfart, skall samråd i ärendet ske med Utrikesdepartementet.
Naturvårdsverket får i särskilda fall medge undantag från första stycket 1.
Tillstånd till innehav av skjutvapen för något annat ändamål än jakt eller
målskjutning får meddelas endast den som har fyllt 18 år. Detta gäller dock
inte start- eller signalvapen eller vapen som gjorts varaktigt obrukbara.
Rikspolisstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om de krav på skjutskicklighet som gäller för tillstånd till innehav av målskjutningsvapen.
4 §2 För tillstånd till innehav av jaktvapen krävs att sökanden avlagt prov
som visar att han har grundläggande kännedom om jakt och viltvård och kan
handha vapnet. Provet skall avläggas inför en provledare som förordnats av
polismyndigheten efter förslag av Svenska jägareförbundet och Jägarnas
Riksförbund/Landsbygdens jägare.
Närmare föreskrifter om provet och i övriga frågor som avses i första
stycket meddelas av Naturvårdsverket.
Kostnaderna för provtagningen skall betalas av den som avlägger provet
enligt en taxa som fastställs av Naturvårdsverket.
Den som har avlagt prov som avses i första stycket skall vid prövning enligt 2 kap. 4 § vapenlagen (1996:67) anses ha behov av jaktvapen, om inte
särskilda skäl föranleder annat. Vad som har sagts nu gäller inte i fråga om
vapen som avses i 2 kap. 5 § denna förordning.
Vid tillämpning av fjärde stycket skall behovet anses motsvara fyra vapen
om det inte finns omständigheter som talar för att sökanden behöver fler
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jaktvapen än så. Tillstånd till fler än sex jaktvapen får beviljas endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov.
5 a § Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning för annat ändamål
än jakt, målskytte eller skydd får beviljas om det finns synnerliga skäl och
först efter att yttrande från Rikspolisstyrelsen har inhämtats.
6 a § Om en person innehar flera skjutvapen med tidsbegränsade tillstånd,
skall frågan om förnyelse av tillstånden prövas i ett sammanhang om sökanden begär det.

3 kap.
3 § Rätt att använda skjutvapen för jakt innefattar, om inte annat anges,
rätt att använda vapnet även till övning eller tävling samt till avlivning av
djur. Rätt att använda skjutvapen för skyddsändamål innefattar, om inte annat anges, rätt att använda vapnet även till övning eller tävling.

5 kap.
1 § Ansökan om tillstånd att driva handel med skjutvapen görs skriftligen
hos polismyndigheten. Ansökan skall innehålla uppgift om sökandens namn,
personnummer, hemvist och om uppskattad omfattning av rörelsen, lagerhållningens storlek, lokalerna där verksamheten skall bedrivas samt vilka
omständigheter sökanden vill åberopa för utredning av sina kunskaper att
driva handel med skjutvapen.
Beviljas tillstånd skall bevis om detta utfärdas. I beviset skall det anges
vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som får
innehas på en gång samt den plats där rörelsen får bedrivas.

8 kap.
1 § Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) att ta
emot skjutvapen för reparation, översyn eller skrotning görs skriftligen hos
polismyndigheten.
Ansökan skall innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer och
hemvist samt om vilka vapentyper ansökan avser och hur mottagna skjutvapen avses bli förvarade.
Beviljas tillstånd skall bevis om detta utfärdas. Beviset skall innehålla
uppgifter om vilka vapentyper tillståndet avser samt om villkor som meddelats med stöd av vapenlagen (1996:67).

9 kap. Förvaring och transport av skjutvapen och ammunition
2 § Rikspolisstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vad som skall
iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. vapenlagen (1996:67) i fråga om
transport av skjutvapen och ammunition.
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3 § Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos någon annan görs skriftligen hos polismyndigheten. Ansökan skall innehålla
uppgifter om sökandens namn, personnummer och hemvist samt om varje
vapens typ, fabrikat, modell och kaliber. Ansökan skall också innehålla uppgift om mottagarens namn, personnummer och hemvist. Ansökan skall vidare innehålla en närmare redogörelse för skälen för förvaring hos mottagaren och möjligheten för denne att erbjuda en säker förvaring.
Polismyndigheten får bevilja tillstånd till förvaring hos annan endast om
polismyndigheten på den ort där förvaringen skall ske har medgett detta.
Beviljas tillstånd skall bevis om detta utfärdas. Beviset skall innehålla
uppgift om för vilken tid tillståndet gäller samt om villkor som meddelats
med stöd av vapenlagen (1996:67). En kopia av beviset skall tillställas mottagaren.
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16 kap.
1 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall
som framgår av andra stycket.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag
Tillstånd att inneha skjutvapen (2 kap. 6 § )
första vapnet för vilket tillstånd söks
varje ytterligare vapen
Tillstånd att inneha ammunition (2 kap. 9 §)
Tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan
(9 kap. 3 §)
Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition
(4 kap. 1 §)
Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition
till ett annat land (6 kap. 1–5 §§)
Utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass
Förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen
i ett europeiskt skjutvapenpass
Tillstånd att driva handel med skjutvapen (5 kap. 1 §)
Tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation, översyn
eller skrotning (8 kap. 1 § )
Godkännande av föreståndare för handel med skjutvapen,
ersättare för denne eller person som i vapenhandlares
ställe skall närvara vid provskjutning (5 kap. 12 §)

Avgiftsklass
2
1
1
1
2
1
2
1
5
4
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3 § För ansökan enligt 2 kap. 6 a § tas endast en avgift ut per sökande oavsett hur många vapen ansökan omfattar.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)
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