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utfärdad den 17 juni 2004.
Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen (1996:70)
dels att 2 kap. 3 och 5 §§ samt 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny bestämmelse, 16 kap. 4 §, av
följande lydelse.

2 kap.
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
motsvarande organisation samt visat
punvapen.
prov på särskild skjutskicklighet.
Undantag från ålderskravet får göras
om det finns särskilda skäl.
3. Kulsprutepistol eller annat hel- Sökanden skall ha fyllt 20 år och vara
automatiskt vapen utom enhands- aktiv medlem i en sammanslutning för
vapen.
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.
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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.

5. Tårgasanordningar och andra till Sökanden skall kunna hantera anordverkan och ändamål jämförliga ningen och ha kunskap om dess verkanordningar.
ningar.

Utan hinder av första stycket 1–5 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 får meddela närmare föreskrifter om de krav på skjutskicklighet 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.
5 §2 Behov att inneha skjutvapen bör i fråga om nedan angivna vapentyper
anses föreligga endast för följande ändamål.
Vapentyp
1. Enhandsvapen för jakt
a) enskottsvapen,

b) flerskottsvapen.

Ändamål
Omfattande grytjakt eller fällfångst av
rovvilt.
Yrkesmässigt bedriven jakt- eller viltvård eller annat kvalificerat behov.

2. Vapen som av Rikspolisstyrelsen Avlivande av fällfångat vilt.
efter samråd med Naturvårdsverket
klassificeras som salongsgevär.
3. Tårgasanordningar eller andra till Tjänst eller annan särskild omständigverkan och ändamål jämförliga het som medför ett synnerligt behov
anordningar.
av anordningen för personligt skydd.
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4. Injektionsvapen.

Jakt enligt tillstånd som meddelas av
Naturvårdsverket eller veterinärarbete som avser tamdjur, om sökanden visar att han eller hon genomgått
utbildning enligt föreskrifter som
meddelas av Statens jordbruksverk,
såvitt avser jakt i samråd med Naturvårdsverket.
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5. Eldrör eller pipa eller annan a) Målskjutning.
anordning som möjliggör att till ett b) Yrkesmässigt bedriven jakt- eller
skjutvapen används annan ammuni- viltvård eller annat kvalificerat behov.
tion än vapnet är avsett för.
6. Ljuddämpare.

Till skydd för hälsa eller miljö vid
jakt och målskjutning, om det är särskilt påkallat.

16 kap.
1 §3 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 §), med den begränsning
som anges i 4 §,
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

3

Senaste lydelse 2000:149.

Avgiftsklass

2
1
1
1
2
1

2
1

3

SFS 2004:616

Tillstånd att driva handel med skjut- 5
vapen (5 kap. 1 §)
Tillstånd att ta emot skjutvapen för 4
reparation, översyn eller skrotning
(8 kap. 1 §)
Godkännande av föreståndare för 2
handel med skjutvapen, ersättare för
denne eller person som i vapenhandlares ställe skall närvara vid
provskjutning (5 kap. 12 §).

4 § För tillstånd till innehav av tårgasanordningar och andra till verkan och
ändamål jämförliga anordningar, tas en avgift ut endast om det finns behov
enligt 2 kap. 5 § 3 att inneha anordningen till följd av tjänst.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)
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