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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vapenförordningen (1996:70);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen (1996:70)1 
dels att 1 kap. 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1–4, 5–6, 7 och 9 §§, 3 kap. 1, 5, 6, 8 och 9 §§,

4 kap. 1 och 5 §§, 5 kap. 1–5, 7 och 9–12 §§, 6 kap. 1, 2 och 4 §§, 7 kap. 3
och 4 §§, 8 kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 1–3 §§, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap. 1 §,
12 kap. 3 §, 13 kap. 4 och 6 §§, 14 kap. 2 §, 15 kap. 1 och 2 §§, 17 kap. 3 och
4 §§ och bilagan ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 1 a kap., av följande
lydelse.

1 kap.

3 §2 Frågor om tillstånd, förordnande, godkännande och övriga åtgärder en-
ligt denna förordning prövas av Polismyndigheten, om inte annat anges.

1 a kap.

Samkörning

1 § Polismyndigheten får samköra vapenregister om det i ett enskilt fall be-
hövs för kontroll av vapenhandlare.

Myndigheten får också samköra vapenregister om det behövs för att i ett
enskilt fall utreda brott med anknytning till vapen om det för brottet är före-
skrivet fängelse i två år eller däröver. Samkörning får även göras för att före-
bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, om brottsligheten har
anknytning till vapen och innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i
två år eller däröver.

2 § Polismyndigheten får även samköra vapenregister om det behövs för
uppföljning av ärendehandläggningen eller för att framställa sådan statistik
som regeringen, en svensk myndighet som behöver statistiken för att fullgöra
sina uppgifter eller en mellanfolklig organisation begär. 

1 Senaste lydelse av
1 kap. 4 § 2006:509
1 kap. 5 § 2012:308.
2 Senaste lydelse 2012:308.

SFS 2014:1149
Utkom från trycket
den 7 oktober 2014



2

SFS 2014:1149 3 § Endast särskilt angivna tjänstemän får samköra vapenregister enligt 1
eller 2 §.

Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som
anges i första stycket.

Tillgången till uppgifter

4 § Följande kategorier av anställda vid Polismyndigheten får ges tillgång
till uppgifter i vapenregister som regleras i 1 a kap. vapenlagen (1996:67):

1. anställda som handlägger vapenärenden,
2. anställda som arbetar vid myndighetens ledningscentraler, och
3. de särskilt angivna tjänstemän vid myndigheten som utför uppgifter en-

ligt 3 kap. 7 § andra stycket polisdatalagen (2010:361).
Anställda vid Polismyndigheten som upprätthåller allmän ordning och sä-

kerhet, bistår med handräckning eller utreder brott får ges tillgång till uppgift
om huruvida någon har tillstånd att inneha vapen.

2 kap.

1 §3 Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka samman-
slutningar som ska anses uppfylla kraven i 2 kap. 3 § b vapenlagen (1996:67)
för att kunna beviljas tillstånd att inneha skjutvapen. När det gäller sådana or-
ganisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverk-
samhet och deras läns- och lokalavdelningar ska Polismyndigheten samråda
med Försvarsmakten.

2 §4 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, rädd-
ningstjänsten eller polisen, om de är skyldiga att inneha vapnet för tjänsten,
eller

2. organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig för-
svarsverksamhet 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 §5 Den som ansöker om tillstånd till innehav av skjutvapen ska, om inte
ansökan uteslutande avser annat ändamål än skjutning, visa sig kunna handha
sådant vapen som ansökan avser. Då gäller för nedan angivna vapentyper föl-
jande särskilda krav.

3 Senaste lydelse 2000:149.
4 Senaste lydelse 2000:149.
5 Senaste lydelse 2006:509.

Vapentyp Krav

1. Jaktvapen med undantag för 
enhandsvapen för jakt.

Bevis om avlagt prov som avses i 4 §.
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Trots det som sägs i första stycket 1–5 får tillstånd att inneha skjutvapen
ges till sökande som behöver vapnet i sin tjänst eller som för sin tjänst behö-
ver annat skjutvapen än tjänstevapen för att behålla eller utveckla sin skjut-
skicklighet. Är det fråga om utländsk säkerhetspersonal som medföljer vid
statsbesök eller liknande eller som ansvarar för personers säkerhet vid inter-
nationell luftfart, ska Polismyndigheten samråda med Regeringskansliet (Ut-
rikesdepartementet).

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 endast meddelas den som har fyllt 18 år. Det gäller dock inte
start- eller signalvapen eller vapen som gjorts varaktigt obrukbara.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om de krav på skjut-
skicklighet som gäller för tillstånd till innehav av målskjutningsvapen och om
vilka kunskapskrav som gäller för tillstånd till innehav av tårgasanordningar
och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar.

4 §6 För tillstånd till innehav av jaktvapen krävs att sökanden avlagt prov
som visar att han eller hon har grundläggande kännedom om jakt och viltvård
och kan handha vapnet. Provet ska avläggas inför en provledare som förord-

2. Enhandsvapen med undantag 
av jaktvapen och effektbegränsade 
vapen.

Sökanden ska ha fyllt 18 år och vara
aktiv medlem i en skytteförening eller
motsvarande organisation samt ha vi-
sat prov på särskild skjutskicklighet.
Undantag från ålderskravet får göras
om det finns särskilda skäl.

3. Kulsprutepistol eller annat helauto-
matiskt vapen utom enhandsvapen.

Sökanden ska ha fyllt 20 år och vara
aktiv medlem i en sammanslutning
för skytte vars verksamhet Försvars-
makten förklarat vara av betydelse för
totalförsvaret samt ha visat prov på
särskild skjutskicklighet. Undantag
från ålderskravet får göras om det
finns särskilda skäl.

4. Annat målskjutningsvapen än 
enhandsvapen, helautomatiskt vapen 
eller effektbegränsade vapen.

Sökanden ska vara ordinarie hem-
värnsman eller aktiv medlem i en
skytteförening eller motsvarande or-
ganisation samt, för den som inte har
fyllt 18 år, ha intyg från organisatio-
nens styrelse om skjutskicklighet och
personlig lämplighet.

5. Tårgasanordningar och andra till
verkan och ändamål jämförliga anord-
ningar.

Sökanden ska kunna hantera anord-
ningen och ha kunskap om dess verk-
ningar.

6 Senaste lydelse 2006:1304.
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SFS 2014:1149 nats av Polismyndigheten efter förslag av Svenska jägareförbundet och Jägar-
nas Riksförbund/Landsbygdens jägare.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om provet och om öv-
riga frågor som avses i första stycket.

Kostnaderna för provtagningen ska betalas av den som avlägger provet en-
ligt en taxa som fastställs av Naturvårdsverket.

Den som har avlagt prov som avses i första stycket ska vid prövning enligt
2 kap. 4 § vapenlagen (1996:67) anses ha behov av jaktvapen, om inte sär-
skilda skäl föranleder annat. Det som har sagts nu gäller inte i fråga om vapen
som avses i 2 kap. 5 § denna förordning.

Vid tillämpning av fjärde stycket ska behovet anses motsvara fyra jaktva-
pen, stommar eller lådor till sådana vapen, om det inte finns omständigheter
som talar för att sökanden behöver fler vapen än så. Tillstånd till fler än sex
jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen, får beviljas endast om sö-
kanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen.

5 §7 Behov av att inneha skjutvapen bör i fråga om nedan angivna vapen-
typer anses finnas endast för följande ändamål.

7 Senaste lydelse 2006:981.

Vapentyp Ändamål

1. Enhandsvapen för jakt eller avliv-
ning av djur
a) enskottsvapen, Omfattande grytjakt eller avlivning av

fällfångade djur.
b) flerskottsvapen. Yrkesmässigt bedriven jakt- eller vilt-

vård eller annat kvalificerat behov.

2. Vapen som av Polismyndigheten
efter samråd med Naturvårdsverket
klassificeras som salongsgevär.

Avlivning av fällfångade djur.

3. Tårgasanordningar eller andra till
verkan och ändamål jämförliga anord-
ningar.

Tjänst eller annan särskild omständig-
het som medför ett synnerligt behov
av anordningen för personligt skydd.

4. Injektionsvapen. Jakt enligt tillstånd som meddelas av
Naturvårdsverket eller veterinärarbete
som avser tamdjur, om sökanden vi-
sar att han eller hon genomgått utbild-
ning enligt föreskrifter som meddelas
av Statens jordbruksverk, i fråga om
jakt i samråd med Naturvårdsverket.

5. Eldrör eller pipa eller annan anord-
ning som möjliggör att till ett skjut-
vapen använda annan ammunition än
vapnet är avsedd för.

a) Målskjutning.
b) Yrkesmässigt bedriven jakt- eller
viltvård eller annat kvalificerat behov.
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5 a §8 Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning för annat ändamål
än jakt, målskytte, skydd eller avlivning av fällfångade djur får beviljas om
det finns synnerliga skäl.

6 § Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen görs skriftligen. Ansökan
ska innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer och hemvist samt
om vapnets typ, fabrikat, modell och kaliber.

Avser ansökan ett visst bestämt vapen, ska dessutom överlåtarens eller
upplåtarens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist och vap-
nets tillverkningsnummer anges i ansökan. Avser ansökan ett vapen som sak-
nar uppgift om tillverkningsnummer ska annan uppgift som tillåter identifie-
ring anges. Vid förvärv av vapen från någon annan än en vapenhandlare, ska
överlåtarens tillståndsbevis för vapnet bifogas, om beviset finns i behåll.

I ansökan ska det antal och slag av skjutvapen som sökanden redan innehar
anges. Ansökan ska också innehålla uppgift om ändamålet med innehavet och
vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

7 § Om tillstånd beviljas att inneha ett skjutvapen som sökanden avser att
förvärva i en annan stat, får Polismyndigheten i förekommande fall även ut-
färda sådant intyg om att förvärvet godkänns av svensk myndighet som kan
krävas av myndigheterna i den andra staten.

I annat fall får Polismyndigheten godkänna att en person som är bosatt i
Sverige får förvärva skjutvapen i en annan stat, om det med hänsyn till sökan-
dens personliga förhållanden kan antas att han eller hon inte kommer att miss-
bruka vapnet. Ett sådant godkännande medför inte någon rätt att inneha vap-
net i Sverige.

9 § Ansökan om tillstånd att inneha ammunition görs skriftligen. Ansökan
ska innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer och hemvist samt
om det slag och den mängd ammunition som sökanden vill ha tillstånd att
inneha. Ansökan ska även innehålla uppgift om ändamålet med innehavet och
de omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

3 kap.

1 § Polismyndigheten ska utfärda bevis över tillstånd att inneha skjutvapen
eller ammunition och, om tillståndet avser innehav av vapen, en duplett av be-
viset.

Om tillståndet avser en person som är bosatt i en annan stat inom Euro-
peiska unionen ska Polismyndigheten vidarebefordra de uppgifter som krävs
för att kunna identifiera vapnet och förvärvaren till den staten. Detta gäller

6. Ljuddämpare
a) målskjutningsvapen, Till skydd för hälsa och miljö om det

är särskilt påkallat.
b) jaktvapen. Till skydd för hälsa och miljö i den ut-

sträckning Polismyndigheten föreskri-
ver det.

8 Senaste lydelse 2006:509.



6

SFS 2014:1149 dock endast skjutvapen som hör till kategori C i bilagan till denna förordning
och ammunition som är avsedd för sådana vapen.

5 § Om någon inte har förvärvat skjutvapen före utgången av den tid som
anges i 2 kap. 7 § vapenlagen (1996:67) ska han eller hon inom en månad an-
mäla detta och återlämna tillståndsbeviset till Polismyndigheten.

6 §9 Den som förvärvar skjutvapen med stöd av ett innehavstillstånd som
inte avser ett visst bestämt vapen ska senast inom en månad efter förvärvet
visa upp tillståndsbeviset hos Polismyndigheten och lämna uppgift om vap-
nets tillverkningsnummer och om överlåtarens eller upplåtarens namn och
hemvist, om dessa uppgifter inte har lämnats tidigare. Avser förvärvet ett
skjutvapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer, ska någon annan
uppgift som möjliggör identifiering anges. Är det fråga om förvärv av skjut-
vapen från någon annan än en vapenhandlare, ska överlåtarens tillståndsbevis
för vapnet bifogas, om beviset finns i behåll.

Polismyndigheten ska på beviset anteckna vapnets tillverkningsnummer
eller, om det saknas, någon annan uppgift som möjliggör identifiering.

8 §10 Har ett tillståndsbevis förstörts, förkommit eller förändrats så att det
inte lämpligen kan användas, får ett nytt bevis (duplettbevis) utfärdas efter an-
sökan.

Om beviset inte finns i behåll ska ansökan innehålla en förklaring på heder
och samvete om förlusten av beviset.

Kommer beviset senare till rätta ska det genast överlämnas till Polismyn-
digheten.

9 § Polismyndigheten ska efter ansökan utfärda ett europeiskt skjutvapen-
pass till den som har tillstånd att i Sverige inneha ett skjutvapen som avses i
bilagan till denna förordning. Skjutvapenpasset ska ha en begränsad giltig-
hetstid. Det får återkallas av Polismyndigheten om det finns särskilda skäl för
det.

Ett europeiskt skjutvapenpass ska omedelbart lämnas in till Polismyndig-
heten om innehavarens tillstånd att inneha något av de skjutvapen som omfat-
tas av passet återkallas, om innehavaren avhänder sig något av dessa vapen
eller om skjutvapenpasset återkallas. Om passet inte längre ska gälla ska det
makuleras. I annat fall ska Polismyndigheten göra en anteckning i passet om
de ändrade förhållandena och återlämna det till innehavaren.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om det europeiska
skjutvapenpasset.

4 kap.

1 §11 I fråga om tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition gäller
2 kap. 1, 3–6 och 8–11 §§ samt 3 kap. 1 § första stycket, 2–4, 7 och 8 §§. Av-
ser tillståndet vapen eller ammunition som tillfälligt ska användas vid jakt
eller tävling här i landet, får de förutsättningar som motsvarar dem som anges

9  Senaste lydelse 2006:509.
10 Senaste lydelse 2006:509.
11 Senaste lydelse 2011:573.
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SFS 2014:1149i 2 kap. 3 och 5 §§ visas genom intyg från den som anordnar jakten eller täv-
lingen.

Om införseln innefattar transitering, ska Polismyndigheten före införseln
vidarebefordra uppgifterna i tillståndet till en behörig myndighet i transite-
ringsstaterna.

5 §12 Företrädare för polisen i Danmark, Finland, Island och Norge som i
tjänsten reser genom Sverige från ett nordiskt land till en annan del av det lan-
det eller till ett annat nordiskt land och medför skjutvapen och ammunition
för tjänsteändamål undantas enligt 11 kap. 1 § f vapenlagen (1996:67) från la-
gens bestämmelser om skjutvapen och ammunition.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om förvaring av skjutvapen och
ammunition vid transitering enligt första stycket.

5 kap.

1 §13 Ansökan om tillstånd att driva handel med skjutvapen görs skriftligen.
Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer eller or-
ganisationsnummer, hemvist eller säte och om uppskattad omfattning av rö-
relsen, lagerhållningens storlek, lokalerna där verksamheten ska bedrivas och
de omständigheter sökanden åberopar för utredning av sina kunskaper att
driva handel med skjutvapen. Om sökanden är en juridisk person ska ansökan
dessutom innehålla uppgift om namn, personnummer och hemvist för de fy-
siska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen.

Om tillstånd beviljas ska bevis om detta utfärdas. I beviset ska det anges
vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen som får
innehas på en gång och den plats där rörelsen får bedrivas.

2 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav på kunskap
för tillstånd att driva handel med skjutvapen.

3 §14 Vid provskjutning får i en vapenhandlares ställe någon annan person
närvara som har godkänts av Polismyndigheten.

4 § Handelsrörelse får inte påbörjas förrän Polismyndigheten har godkänt
de lokaler och andra utrymmen som är anordnade för förvaring av vapnen.

5 § Handlares förvärv av skjutvapen ska ske efter skriftlig rekvisition.
Handlaren ska föra särskild inköpsförteckning över rekvisitionerna.

En handlare som i särskilt fall önskar förvärva skjutvapen av någon annan
än den som är berättigad att tillverka eller driva handel med skjutvapen ska
kontrollera att överlåtaren har tillstånd att inneha vapnet. Handlaren ska inom
en månad från förvärvet skriftligen anmäla detta till Polismyndigheten. I sam-
band med en sådan anmälan ska överlåtarens tillståndsbevis ges in till Polis-
myndigheten, om det finns i behåll.

12 Senaste lydelse 2005:584.
13 Senaste lydelse 2012:308.
14 Senaste lydelse 2012:308.
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SFS 2014:1149 7 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
1. innehållet i en rekvisition, 
2. vilka uppgifter som ska införas i en inköpsförteckning och försäljnings-

förteckning, 
3. hur förteckningarna ska föras och vilka handlingar som ska bifogas så-

dana förteckningar, och 
4. innehållet i en anmälan som avses i 5 § andra stycket.

9 § Handlare är skyldiga att hålla inköps- och försäljningsförteckningarna
med bilagor tillgängliga för en polisman eller annan anställd vid Polismyn-
digheten och att lämna honom eller henne begärda upplysningar om inköpta
och sålda vapen, om befintligt vapenlager och om andra förhållanden, som är
av betydelse för den tillsyn som Polismyndigheten ska utöva enligt 8 §.

10 § Inköpsförteckning och försäljningsförteckning och bilagor till dessa
ska bevaras under tio år från den dag sista anteckningen gjordes. Om rörelsen
läggs ner, ska förteckningarna och bilagorna överlämnas till Polismyndighe-
ten.

11 § Har en tillståndshavare avlidit eller försatts i konkurs, får rörelsen fort-
sättas för dödsboets eller konkursboets räkning under högst ett år från döds-
fallet eller edgångssammanträdet i konkursen, under förutsättning att anmälan
görs till Polismyndigheten inom en månad från nämnda tidpunkt och att rörel-
sen förestås av en godkänd föreståndare eller ersättare.

12 §15 Ansökan om godkännande som föreståndare eller ersättare eller om
godkännande av en person som i en vapenhandlares ställe ska närvara vid
provskjutning, görs skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens
namn, personnummer och hemvist.

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

6 kap.

1 §16 Tillstånd krävs för att föra över skjutvapen som omfattas av bilagan till
denna förordning från Sverige till en annan stat inom Europeiska unionen.

Ansökan om tillstånd till överföring ska göras skriftligen på formulär som
fastställs av Polismyndigheten och innehålla de uppgifter som anges på for-
muläret.

Om det krävs tillstånd till införsel av vapnet i den stat dit vapnet ska föras,
ska ett sådant tillstånd bifogas ansökan. Innefattar utförseln transitering ska, i
de fall det krävs, tillstånd från transiteringsstaterna bifogas ansökan.

2 §17 Vid prövning av en ansökan enligt 1 § ska Polismyndigheten kontrol-
lera att nödvändigt tillstånd till införsel och transitering av vapnet finns och
att överföringen uppfyller godtagbara krav på säkerhet.

15 Senaste lydelse 2012:308.
16 Senaste lydelse 2011:573.
17 Senaste lydelse 2011:573.
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SFS 2014:1149Beviljas tillstånd till överföring ska i förekommande fall införseltillstånd
från mottagarstaten och transiteringstillstånd från transiteringsstaterna bifo-
gas beslutet.

Polismyndigheten ska senast vid överföringen vidarebefordra uppgifterna i
beslutet till en behörig myndighet i den stat dit vapnet ska föras och i före-
kommande fall i transiteringsstaterna.

4 §18 Den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen får beviljas ge-
nerellt tillstånd att föra över sådana vapen som omfattas av handelstillståndet
från Sverige till en vapenhandlare som är bosatt i en annan stat inom Euro-
peiska unionen. Ett sådant tillstånd får beviljas för en tid av högst tre år åt
gången.

Vid överföring av skjutvapen med stöd av tillstånd enligt första stycket ska
avsändaren senast fjorton dagar före överföringen lämna upplysningar till
Polismyndigheten om

a) namn och adress på den som säljer eller överlåter skjutvapnet och på den
som köper eller förvärvar det eller i förekommande fall ägaren,

b) den adress som skjutvapnet ska transporteras till,
c) antalet skjutvapen som ska transporteras, och
d) uppgifter som möjliggör identifiering av skjutvapnet.
Polismyndigheten ska omedelbart vidarebefordra uppgifterna till Tullver-

ket, en behörig myndighet i destinationsstaten och i förekommande fall i
transiteringsstaterna.

7 kap.

3 §19 Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas för jakt eller målskytte.
Om det finns synnerliga skäl, får tillstånd att låna skjutvapen meddelas för

skjutning även för annat ändamål än som anges i första stycket.

4 §20 En ansökan om tillstånd att låna skjutvapen görs skriftligen. Den ska
innehålla uppgift om 

1. sökandens namn, personnummer och hemvist,
2. för vilket ändamål sökanden vill låna skjutvapen,
3. vilken typ av skjutvapen tillståndet ska avse, och
4. vilka omständigheter sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan.

8 kap.

1 §21 Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) att ta
emot skjutvapen för reparation eller översyn görs skriftligen.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer och
hemvist och om vilka vapentyper ansökan avser och hur sökanden avser att
förvara mottagna skjutvapen.

18 Senaste lydelse 2011:573.
19 Senaste lydelse 2006:509.
20 Senaste lydelse 2006:509.
21 Senaste lydelse 2006:509.
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SFS 2014:1149 Om tillstånd beviljas ska bevis om detta utfärdas. Beviset ska innehålla
uppgifter om vilka vapentyper tillståndet avser och om villkor som meddelats
med stöd av vapenlagen.

2 §22 Den som tar emot skjutvapen för reparation eller översyn är skyldig att
föra anteckningar i en särskild reparationsförteckning över mottagna vapen.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter förteck-
ningen ska innehålla och hur förteckningen ska föras.

Den som har tagit emot skjutvapen för reparation eller översyn är skyldig
att hålla förteckningen tillgänglig för en polisman och på begäran lämna upp-
lysningar till honom eller henne om mottagna vapen.

Förteckningen och bilagor till denna ska bevaras under tio år från den dag
sista anteckningen gjordes.

9 kap.

1 §23 Polismyndigheten får meddela särskilda föreskrifter om vapenhandla-
res, museers och sammanslutningars förvaring av tillståndspliktiga skjutva-
pen och sammanslutningars förvaring av ammunition. I fråga om förvaring av
ammunition som räknas till explosiva varor finns bestämmelser även i lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och i föreskrifter som med-
delats med stöd av lagen.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur skjutvapen och
ammunition ska förvaras för att uppfylla föreskrifterna i 5 kap. 2 § vapenla-
gen (1996:67).

2 §24  Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad som ska
gälla utöver bestämmelserna i 5 kap. vapenlagen (1996:67) i fråga om trans-
port av skjutvapen och ammunition.

3 §25 Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos nå-
gon annan görs skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgifter om sökandens
namn, personnummer och hemvist samt om varje vapens typ, fabrikat, modell
och kaliber. Ansökan ska också innehålla uppgift om mottagarens namn, per-
sonnummer och hemvist. Ansökan ska vidare innehålla en närmare redogö-
relse för skälen för förvaring hos mottagaren och möjligheten för honom eller
henne att erbjuda en säker förvaring.

Om tillstånd beviljas, ska bevis om det utfärdas. I beviset ska det anges hur
länge tillståndet gäller och eventuella villkor som har meddelats med stöd av
vapenlagen (1996:67). En kopia av beviset ska lämnas till mottagaren.

10 kap.

1 § Länsstyrelsen ska utse en eller flera värderingsmän som ska biträda
Polismyndigheten vid värdering av skjutvapen och ammunition som ska lösas
in. Till värderingsman bör den utses som har god kännedom om skjutvapens

22 Senaste lydelse 2006:509.
23 Senaste lydelse 2010:1079.
24 Senaste lydelse 2000:149.
25 Senaste lydelse 2000:149. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
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SFS 2014:1149och ammunitions marknadsvärde och vapenhandlares pris vid inköp av be-
gagnade skjutvapen.

En värderingsman har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt upp-
drag.

Polismyndigheten bör försöka komma överens med ägaren om till vilket
värde vapnet eller ammunitionen ska lösas in.

2 §26 Skjutvapen och ammunition som har tillfallit staten ska skrotas eller
säljas. Innan egendomen skrotas eller säljs ska Nationellt forensiskt centrum
vid Polismyndigheten erbjudas att få egendomen. Om egendomen överlämnas
till försäljning, ska Statens försvarshistoriska museer först erbjudas att köpa
den.

11 kap.

1 §27 Om skjutvapen ingår bland tillgångarna i ett dödsbo, ska den som har
vård om boet göra en skriftlig anmälan om det till Polismyndigheten senast
tre månader efter dödsfallet. 

Om skjutvapen ingår bland tillgångarna i ett konkursbo, ska konkursförval-
taren så snart som möjligt göra en skriftlig anmälan om det till Polismyndig-
heten. 

En anmälan enligt första eller andra stycket ska innehålla uppgift om fabri-
kat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art och
mängd av tillhörande ammunition. Är det fråga om vapen som saknar uppgift
om tillverkningsnummer ska någon annan uppgift som möjliggör identifie-
ring lämnas. Anmälan ska också innehålla uppgift om vem som har hand om
vapnet för boets räkning och om hur det förvaras.

Första–tredje styckena gäller inte effektbegränsade vapen.

12 kap.

3 §28 Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att ha med sig
tillståndsbeviset när han eller hon själv medför vapnet eller när någon annan
som har lånat vapnet medför det i tillståndshavarens närvaro. 

Om det är fråga om jaktvapen eller vapen som är avsett för tävlings- eller
övningsskjutning, får tillståndshavaren i stället ha med sig jaktkort eller med-
lemskort som intygar medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i
2 kap. 3 § b vapenlagen (1996:67). Kortet ska vara försett med en anteckning
av en tjänsteman vid Polismyndigheten eller av två trovärdiga personer som
intygar att det tillståndsbevis som gäller för vapnet har visats upp för dem. 

Den som medför ett lånat skjutvapen i annat fall än som avses i första
stycket är skyldig att ha med sig sådant intyg eller bevis som enligt 7 kap. 1 §
ska överlämnas till honom eller henne. Han eller hon ska även medföra eget
tillståndsbevis för innehav av vapen av samma typ som det lånade vapnet el-
ler, om tillstånd enligt 3 kap. 1 a § vapenlagen krävs för lån av vapnet, till-
ståndsbevis enligt 7 kap. 7 § denna förordning för lån av ett sådant vapen.

26 Senaste lydelse 2006:509.
27 Senaste lydelse 2006:509.
28 Senaste lydelse 2006:509.
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4 §29 Den som med stöd av bestämmelserna i 3 kap. vapenlagen (1996:67)
lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i en stat som har tillträtt
den europeiska konventionen av den 28 juni 1978 om kontroll av enskilda
personers införskaffande och innehav av skjutvapen (den europeiska vapen-
konventionen), ska omedelbart anmäla utlåningen till Polismyndigheten, om
inte vapnet ska innehas och användas av låntagaren endast i Sverige.

En sådan anmälan ska också göras av den som avser att för personligt bruk
föra ut skjutvapen ur Sverige till en stat som har tillträtt den europeiska
vapenkonventionen, om vistelsen i den andra staten ska vara mer än tre måna-
der. Anmälan ska göras före utförseln.

Till den europeiska vapenkonventionen är, förutom Sverige, följande stater
anslutna: Azerbajdzjan, Cypern, Danmark med undantag av Färöarna och
Grönland, Island, Italien, Luxemburg, Moldavien, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Slovenien, Tjeckien och Tyskland.

6 § Anmälan som avses i 4 § ska göras till Polismyndigheten. Anmälan ska
innehålla uppgift om namn och hemort samt nummer på pass eller identitets-
kort i fråga om den person som ska inneha skjutvapnet. Dessutom ska de upp-
gifter om vapnet som anges i 2 kap. 6 § denna förordning lämnas.

Polismyndigheten ska underrätta behörig myndighet i den andra staten.

14 kap.

2 § Den som har ertappats med att medföra skjutvapen utan att kunna visa
upp i 12 kap. 3 och 4 §§ föreskriven handling är fri från ansvar, om han eller
hon inom en vecka därefter hos Polismyndigheten styrker att han eller hon vid
tiden för förseelsen hade rätt att inneha vapnet och omständigheterna ger vid
handen att förseelsen haft sin grund i tillfälligt förbiseende.

15 kap.

1 §30 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-
gande till allmän förvaltningsdomstol.

2 § Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna förordning ska
gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

17 kap.

3 § Har en domstol funnit någon skyldig till brott mot vapenlagen (1996:67)
eller denna förordning eller till något annat brott där skjutvapen använts eller
har högre rätt avgjort mål vari sådan dom meddelats, ska en kopia av domen
eller beslutet samma dag sändas till Polismyndigheten. 

Samma underrättelseskyldighet gäller när en domstol helt eller delvis har
avslagit ett yrkande om förverkande enligt vapenlagen.

29 Senaste lydelse 1999:140.
30 Senaste lydelse 1998:1043. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.
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SFS 2014:11494 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställighe-
ten av vapenlagen (1996:67) och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)
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Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga31

För tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning delas skjutvapen
och ammunition in i kategorier enligt följande.

Undantag

Ovan angivna kategorier ska inte omfatta föremål som stämmer med beskriv-
ningen i dessa men som

a) har gjorts varaktigt obrukbara genom åtgärder som har godkänts av
Polismyndigheten och som medför att skjutvapnets slutstycke, patronläge och
pipa har gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller
ändra för någon som helst användning av skjutvapnet,

b) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller harpunfiske
eller för industriellt eller tekniskt bruk, förutsatt att de bara kan användas i ett
sådant syfte, eller

c) betraktas som antika vapen eller reproduktioner av sådana, om dessa inte
har inkluderats i de föregående kategorierna.

31 Senaste lydelse 2011:573.


