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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i vapenförordningen (1996:70) 

Utfärdad den 19 maj 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen (1996:70) 

dels att 2 kap. 5, 8, 9 och 11 §§, 3 kap. 1, 7 och 8 §§, 4 kap. 1–7 §§, 5 kap. 

1 och 9 §§, 8 kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 1–3 §§, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap. 1 §, 

12 kap. 1 §, 16 kap. 1 och 2 §§, 17 kap. 1 § och rubrikerna till 3, 4 och 

9–11 kap. ska ha följande lydelse,  

dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ”Innehav av skjutvapen, ammunition 

och ljuddämpare”. 

2 kap. 

5 §1    Behov att inneha skjutvapen bör i fråga om nedan angivna vapentyper 

anses finnas endast för följande ändamål. 

Vapentyp Ändamål 

1. Enhandsvapen för jakt eller

avlivning av djur

a) enskottsvapen, Omfattande grytjakt, jakt med 

ställande hund enligt de föreskrifter 

som meddelats av Naturvårdsverket 

eller avlivning av fällfångade djur. 

b) flerskottsvapen. Yrkesmässigt bedriven jakt- eller 

viltvård 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

anordningar.

Tjänst eller annan särskild omstän-

dighet som medför ett synnerligt 

behov av anordningen för person-

ligt skydd. 
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4. Injektionsvapen.  Jakt enligt tillstånd som meddelats 

av Naturvårdsverket eller veterinär-

arbete som avser tamdjur, om 

sökanden visar att han eller hon 

genomgått utbildning enligt före-

skrifter som meddelats av Statens 

jordbruksverk, i fråga om jakt i 

samråd med Naturvårdsverket. 

5. Eldrör eller pipa eller annan 

anordning som möjliggör att till ett 

skjutvapen använda annan ammuni-

tion än vapnet är avsett för. 

a) Målskjutning. 

b) Yrkesmässigt bedriven jakt- eller 

viltvård eller annat kvalificerat 

behov.  

c) Övrig jakt med ammunition som 

Naturvårdsverket delat in i klass   

2–4. 

 

8 §2    Den som samlar skjutvapen får ges tillstånd att inneha ammunition 

och ljuddämpare till sådana vapen som han eller hon har tillstånd att inneha. 

Huvudmän för museer som avses i 2 kap. 3 § 3 vapenlagen (1996:67) och 

den som samlar ammunition eller ljuddämpare får ges tillstånd att inneha 

sådan egendom även till andra vapen. Tillstånd att inneha sådan egendom i 

andra fall får ges, om det finns särskilda skäl. 

 

9 §3    Ansökan om tillstånd att inneha ammunition eller ljuddämpare görs 

skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller 

organisationsnummer, hemvist eller säte och om det slag och den mängd 

egendom 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. 

 

11 §    Tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare får 

inte meddelas den som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 

föräldrabalken utan att förmyndaren eller förvaltaren har samtyckt till 

innehavet. 

 

3 kap. Bevis om tillstånd till innehav av skjutvapen, ammunition 
och ljuddämpare 
 

1 §4    Polismyndigheten ska utfärda bevis över tillstånd att inneha skjut-

vapen, ammunition eller ljuddämpare och, om tillståndet avser innehav av 

vapen, en dubblett av beviset. 

Om tillståndet avser en person som är bosatt i en annan stat inom 

Europeiska unionen ska Polismyndigheten vidarebefordra de uppgifter som 

krävs för att kunna identifiera vapnet och förvärvaren till den staten. Detta 

gäller dock endast skjutvapen som hör till kategori C i bilagan till denna 

förordning och ammunition som är avsedd för sådana vapen. 
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7 §    Bevis om tillstånd att inneha ammunition och ljuddämpare ska 

innehålla de uppgifter om tillståndshavaren som anges i 2 kap. 9 § och 

uppgift om för vilket ändamål egendomen får innehas. I beviset ska det slag 

och den mängd egendom som tillståndet avser anges.  

 

8 §5    Har ett tillståndsbevis förstörts, förkommit eller förändrats så att det 

inte lämpligen kan användas, får ett nytt bevis (dubblettbevis) utfärdas efter 

ansökan.   

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 

Polismyndigheten. 

 

4 kap. Införsel av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare 
 

1 §6    I fråga om tillstånd till införsel av skjutvapen, ammunition eller 

ljuddämpare gäller 2 kap. 3–6 och 8–11 §§ samt 3 kap. 1 § första stycket,  

2–4, 7 och 8 §§. Avser tillståndet egendom som tillfälligt ska användas vid 

jakt eller tävling här i landet, får de förutsättningar som motsvarar dem som 

anges i 2 kap. 3 och 5 §§ visas genom intyg från den som anordnar jakten 

eller tävlingen. 

Om införseln innefattar transitering, ska Polismyndigheten före införseln 

vidarebefordra uppgifterna i tillståndet till en behörig myndighet i 

transiteringsstaterna. 

 

2 §    Rätten att här i landet inneha skjutvapen, ammunition eller 

ljuddämpare som följer av tillstånd till införsel ska i tillståndet begränsas till 

viss tid. 

 

3 §    Tillstånd till införsel av skjutvapen som medförs vid resa av en person 

bosatt i ett land inom Europeiska unionen får beviljas för en eller flera resor 

under högst ett år och ska anses omfatta rätt att inneha vapnet i Sverige under 

denna tid. Ett beslut om sådant tillstånd ska skrivas in i tillståndshavarens 

europeiska skjutvapenpass. 

Ett tillstånd enligt första stycket ska även anses omfatta rätt till införsel 

av ammunition och ljuddämpare som är avsedd för vapnet och som 

innehavaren kan antas behöva under vistelsen i Sverige. 

 

4 §7    Företrädare för en annan stats myndighet som tillfälligt tjänstgör i 

Sverige enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete eller lagen 

(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete undantas enligt 

11 kap. 1 § f vapenlagen (1996:67) från lagens bestämmelser om skjut-

vapen, ammunition och ljuddämpare. Detsamma gäller företrädare för 

polisen i Danmark som befinner sig i Sverige enligt överenskommelsen av 

den 11 maj 2020 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket 

Danmarks regering i syfte att möjliggöra danska gränskontroller på tåg över 

Öresund. 

Första stycket gäller också den som tillfälligt tjänstgör i Sverige enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 

14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om 

ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och 
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upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, 

rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG. 

 

5 §8    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 

landet eller till ett annat nordiskt land och medför skjutvapen, ammunition 

eller ljuddämpare för tjänsteändamål undantas enligt 11 kap. 1 § f vapen-

lagen (1996:67) från lagens bestämmelser om skjutvapen, ammunition och 

ljuddämpare. 

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om förvaring av skjutvapen, 

ammunition och ljuddämpare vid transitering enligt första stycket. 

 

6 §9    Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket vapenlagen (1996:67) 

gäller inte införsel av skjutvapen som har överlämnats från staten till statliga 

tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddnings-

tjänsten eller polisen, om de är skyldiga att inneha vapnet för tjänsten. 

Kravet på tillstånd gäller inte heller ammunition eller ljuddämpare till 

vapnen. 

 

7 §10    Försvarsmakten får i enskilda fall besluta att vapenlagen (1996:67) 

inte ska gälla skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som innehas av en 

främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för 

internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. 

 

5 kap.  
 

1 §11    Ansökan om tillstånd att driva handel med skjutvapen görs 

skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller 

organisationsnummer, hemvist eller säte och om uppskattad omfattning av 

rörelsen, 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 fysiska 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. 

 

9 §12    Handlare är skyldiga att hålla inköps- och försäljningsförteckning-

arna med bilagor tillgängliga för Polismyndigheten och att lämna 

myndigheten 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 §. 

  

 
8 Senaste lydelse 2014:1149. 
9 Senaste lydelse 2020:85. 
10 Senaste lydelse 2020:904. 
11 Senaste lydelse 2014:1149. 
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8 kap.  
 

1 §13    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, person- eller 

organisationsnummer, hemvist eller säte och om vilka vapentyper ansökan 

avser samt hur sökanden avser att förvara mottagna skjutvapen.   

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 §14    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 för-

teckningen ska innehålla och hur förteckningen ska föras. 

Den som har tagit emot skjutvapen för reparation eller översyn är skyldig 

att hålla förteckningen tillgänglig för Polismyndigheten och på begäran 

lämna upplysningar till myndigheten om mottagna vapen.   

Förteckningen och bilagor till denna ska bevaras under tio år från den dag 

sista anteckningen gjordes. 

 

9 kap. Förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och 
ljuddämpare  
 

1 §15    Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vapenhandlares, 

museers och sammanslutningars förvaring av tillståndspliktiga skjutvapen 

och sammanslutningars förvaring av ammunition eller ljuddämpare. 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 meddelats med stöd av lagen.  

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur skjutvapen, 

ammunition och ljuddämpare ska förvaras för att uppfylla föreskrifterna i 

5 kap. 2 § vapenlagen (1996:67).  

 

2 §16    Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad som ska 

gälla utöver bestämmelserna i 5 kap. vapenlagen (1996:67) i fråga om 

transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. 

 

3 §17    Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen, ammunition eller 

ljuddämpare hos någon 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, personnummer och hemvist. Ansökan ska 

vidare innehålla en närmare redogörelse 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 

 
13 Senaste lydelse 2014:1149. 
14 Senaste lydelse 2014:1149. 
15 Senaste lydelse 2014:1149. 
16 Senaste lydelse 2014:1149. 
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stöd av vapenlagen (1996:67). En kopia av beviset ska lämnas till 

mottagaren. 

 

10 kap. Inlösen av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare 
 

1 §18    Länsstyrelsen ska utse en eller flera värderingsmän som ska biträda 

Polismyndigheten vid värdering av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare 

som ska lösas in. Till värderingsman bör den utses som har god kännedom 

om egendomens marknadsvärde och vapenhandlares pris vid inköp av 

begagnade skjutvapen.  

En värderingsman har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt 

uppdrag. 

Polismyndigheten bör försöka komma överens med ägaren om till vilket 

värde egendomen ska lösas in. 

 

2 §19    Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare 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. Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare i dödsbo och 
konkursbo  
 

1 §20    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 konkurs-

förvaltaren så snart som möjligt göra en skriftlig anmälan om det till 

Polismyndigheten. 

En anmälan enligt första eller andra stycket ska innehålla uppgift om 

fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om 

art och mängd av tillhörande ammunition och ljuddämpare. Är det fråga om 

vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer ska någon annan uppgift 

som möjliggör identifiering 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. 
 

1 §    En överlåtare eller upplåtare får inte lämna ut ett skjutvapen till den 

som fått tillstånd att inneha vapnet förrän han eller hon av denne har fått en 

dubblett av tillståndsbeviset. 

 

16 kap. 
 

1 §21    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: 

 

 
18 Senaste lydelse 2014:1149. 
19 Senaste lydelse 2014:1149. 
20 Senaste lydelse 2014:1149. 
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Ärendeslag Avgiftsklass 

Tillstånd att inneha skjutvapen         

(2 kap. 6 §), med den begränsning 

som anges i 4 §, 

 

– första vapnet för vilket tillstånd 

söks 

2 

– varje ytterligare vapen 1 

Tillstånd att inneha ammunition eller 

ljuddämpare (2 kap. 9 §) 

1 

Tillstånd att låna skjutvapen (7 kap. 

4 §) 

1 

Tillstånd att förvara skjutvapen, 

ammunition eller ljuddämpare hos 

någon annan (9 kap. 3 §)  

1 

Tillstånd till införsel av skjutvapen, 

ammunition eller ljuddämpare    

(4 kap. 1 §) 

2 

Tillstånd till överföring av skjut-

vapen eller ammunition till ett annat 

land (6 kap. 1–5 §§) 

1 

Utfärdande av ett europeiskt skjut-

vapenpass 

2 

Förnyande av eller införande av 

ytterligare skjutvapen i ett europeiskt 

skjutvapenpass 

1 

Tillstånd att driva handel med 

skjutvapen (5 kap. 1 §) 

5 

Tillstånd att ta emot skjutvapen för 

reparation eller översyn (8 kap. 1 §) 

4 

Godkännande av föreståndare för 

handel med skjutvapen, ersättare för 

denne eller person som i vapen-

handlares ställe ska närvara vid 

provskjutning (5 kap. 12 §) 

2 

Auktorisation av sammanslutning 

för jakt- eller målskytte (2 kap. 1 §) 

8 

 

2 §    Avgift tas ut för utlämnande av dubblettbevis enligt 3 kap. 8 §. I fråga 

om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20–24 §§ avgiftsförord-

ningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. 
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17 kap. 
 

1 §    Styrelse för sammanslutning och föreståndare för museum eller 

bevakningsföretag ska utöva kontroll över sammanslutningens respektive 

museets eller bevakningsföretagets innehav av skjutvapen, ammunition och 

ljuddämpare och över att egendomen förvaras riktigt. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.  

 

På regeringens vägnar 

 

MORGAN JOHANSSON 

 Johan Stensbäck 

 (Justitiedepartementet) 
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