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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vapenförordningen (1996:70);

utfärdad den 24 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen (1996:70)
dels att 1 kap. 3 § samt 5 kap. 1, 3 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 5 §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.
3 §1 Fråga om

1. tillstånd för en enskild person att inneha eller låna ut skjutvapen, inneha
ammunition eller ta emot skjutvapen för reparation eller översyn samt god-
kännande av enskild person att i vapenhandlares ställe närvara vid provskjut-
ning prövas av polismyndigheten på den ort där personen är folkbokförd el-
ler, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, på den ort där han eller
hon är bosatt eller annars uppehåller sig,

2. tillstånd för en sammanslutning, ett bevakningsföretag eller en huvud-
man för museum att inneha skjutvapen eller ammunition prövas av polis-
myndigheten på den ort där sammanslutningens styrelse eller företagets led-
ning har sitt säte eller där museet är beläget,

3. ett dödsbos eller ett konkursbos innehav av skjutvapen eller ammuni-
tion prövas av polismyndigheten på den avlidnes eller konkursgäldenärens
folkbokföringsort,

4. tillstånd att driva handel med skjutvapen eller tillstånd för någon annan
än en enskild person att ta emot vapen för reparation eller översyn samt god-
kännande som föreståndare eller ersättare prövas av polismyndigheten på
den ort där verksamheten bedrivs,

5. tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition prövas av polis-
myndigheten på den ort där varorna ska förtullas eller, om de inte ska förtul-
las, införseln ska äga rum,

6. förordnande av provledare som avses i 2 kap. 4 § i denna förordning
prövas av polismyndigheten på den ort där provledaren ska vara verksam,

7. tillstånd att avlossa skott med skjutvapen för vilket tillstånd till innehav
meddelats för något annat ändamål än skjutning prövas av polismyndigheten
på den ort där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden inte är folkbok-
förd i Sverige, på den ort där han eller hon är bosatt eller annars uppehåller
sig,
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SFS 2012:308 8. tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till ett annat
land inom Europeiska unionen prövas av polismyndigheten på den ort där
sökanden är folkbokförd eller, om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, på
den ort där han eller hon är bosatt eller annars uppehåller sig, eller, om sö-
kanden är vapenhandlare, på den ort där verksamheten bedrivs,

9. utfärdande av, anteckning i eller återkallelse av ett europeiskt skjutva-
penpass prövas av polismyndigheten på den ort där sökanden är folkbokförd
eller, om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, på den ort där han eller hon
är bosatt eller annars uppehåller sig,

10. tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos någon annan prö-
vas av polismyndigheten på den ort där sökanden är folkbokförd,

11. tillstånd att låna skjutvapen enligt 3 kap. 9 § vapenlagen (1996:67)
prövas av polismyndigheten på den ort där personen är folkbokförd eller, om
han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, på den ort där han eller hon är bo-
satt eller annars uppehåller sig.

5 § Anmälan som avses i 2 kap. 10 § vapenlagen (1996:67) ska göras till
polismyndigheten på den ort där verksamheten bedrivs.

5 kap.
1 §2 Ansökan om tillstånd att driva handel med skjutvapen görs skriftligen
hos polismyndigheten. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn,
personnummer eller organisationsnummer, hemvist eller säte och om upp-
skattad omfattning av rörelsen, lagerhållningens storlek, lokalerna där verk-
samheten ska bedrivas samt de omständigheter sökanden vill åberopa för ut-
redning av sina kunskaper att driva handel med skjutvapen. Om sökanden är
en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla uppgift om namn, person-
nummer och hemvist för de fysiska personer som har ett betydande infly-
tande över den juridiska personen.

Beviljas tillstånd ska bevis om detta utfärdas. I beviset ska det anges vilka
typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som får inne-
has på en gång samt den plats där rörelsen får bedrivas.

3 § Vid provskjutning får i en vapenhandlares ställe någon annan person
närvara som har godkänts av polismyndigheten.

12 § Ansökan om godkännande som föreståndare eller ersättare eller om
godkännande av en person som i en vapenhandlares ställe ska närvara vid
provskjutning, görs skriftligen hos polismyndigheten. Ansökan ska innehålla
uppgift om sökandens namn, personnummer och hemvist.

Polismyndigheten ska utfärda bevis om sådant godkännande som avses i
första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2 Senaste lydelse 2000:149.
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