Ansökan om duplettexemplar / anmälan
om förkommet, stulet eller förstört
tillståndsbevis

1 (2)

Sökande
Privatperson

Sammanslutning / Stiftelse

Samtliga efter- och förnamn / Sammanslutningens eller stiftelsens namn

Personbeteckning / FO-nummer

Yrke

Hemtelefon

Hemkommun / Hemort

Postnummer

Postanstalt

Tjänstetelefon

Gatuadress
Vapenansvarig
Samtliga efter- och förnamn
Yrke

Personbeteckning
Tjänstetelefon

Hemtelefon

Godkänd som vapenansvarig genom beslut nummer

Hemkommun

Har ej godkänts som vapenansvarig

Uppgifter om tillståndet
innehavstillstånd (kort)

tillståndsförteckning

parallelltillstånd

tillstånd för gassprayer

skjutförnödenhetstillstånd

vapenhanteringstillstånd

godkännande av
vapenansvarig

förvärvstillstånd

Annat, vad:
Tillståndsnummer

Tillståndet utfärdat av

Grund för ansökan
Tillståndsbeviset har
01 förkommit

02 förstörts

03 stulits:

04 tillståndshavarens personuppgifter har ändrats

05 sammanslutningens
eller stiftelsens uppgifter här ändrats

06 de vapenansvarigas uppgifter har ändrats

Samtliga efter- och förnamn / Sammanslutningens eller stiftelsens namn / Den vapenansvariges namn som finns på tillståndet
Utredning över hur tillståndsbeviset förkommit, stulits eller förstörts

Har försvinnandet eller stölden av tillståndsbeviset anmälts till polisen tidigare?
Nej

Ja

Anmälans nummer, om känd:

En tillståndshavare vars tillståndsbevis har förkommit eller stulits och som i stället för det förkomna eller stulna tillstån dsbeviset fått ett nytt tillståndsbevis, skall utan dröjsmål överlämna tillståndsbeviset till polisen om det kommer till rätta
senare (Skjutvapenlagen 111 §)
Polisen
Polisen-Vapen-03 3.3.2021

polisen.ax

Ansökan om duplettexemplar / anmälan
om förkommet, stulet eller förstört
tillståndsbevis

2 (2)

Sökandens underskrift
Datum, underskrift och namnförtydligande

Eventuellt samtycke (vapenansvarig)
Jag samtycker till uppdraget som vapenansvarig för det tillstånd som avses i denna ansökan.
Datum, underskrift och namnförtydligande

Fyll noggrant i blanketten. En ofullständig ansökan fördröjer ärendets handläggning.

Myndighetens anteckningar
Anteckningar om mottagande
Ansökan inlämnats, datum

Avgift
betald

Styrkande av identitet
identitetskort

pass

Beslut
Beviljas duplettexemplar

Tjänsteman
€
körkort

faktureras
annat, vad:

Godkänns vapenansvarig

Ansökan avslås

Motivering
Datum

Underskrift, namnförtydligande och tjänsteställning

Inmatningsdatum / Inmatarens initialer

Uppgift har registrerats om det gamla tillståndsbeviset förstöring, förkommande, stöld eller innehav
Registrerats i vapenregistersystemet

Datum:

Registrerarens initialer:

Anmälan har registrerats om tillståndsbevisets förkommande eller stöld
Anmälningsnummer:

Polisen
Polisen-Vapen-03 3.3.2021

Datum:

Registrerarens initialer:

polisen.ax

