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Tillstånd som ansökan gäller 

Vapentillstånd eller parallelltillstånd, en annan grund 
än jakt eller sport-/hobbyskytte 

 Förnyande av innehavs- eller parallelltillstånd, en an-
nan grund än jakt eller sport-/hobbyskytte 

Förvärvstillstånd för person bosatt utomlands Skjutförnödenhetstillstånd 

 Vapenhanteringstillstånd Enskilt tillverknings-/modifieringstillstånd 

Tillstånd för gassprayer 
 Annat tillstånd, vilket: 

Tidigare erfarenhet av hantering av föremål som avses i skjutvapenlagen 

Grunder för ansökan 
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Tilläggsmotivering gällande ”handeldvapen” / gassprayer / särskilt farligt skjutvapen 

Om ansökan gäller pistol, revolver, miniatyrpistol eller -revolver, särskilt farligt skjutvapen eller gassprayer, motivera här 
varför det är nödvändigt i den verksamhet eller det syfte din ansökan gäller. 

Tilläggsmotivering gällande vapen av typen ”annat vapen” 

Om ansökan gäller ett vapen av typen "annat vapen", ange här de särskilda anledningarna till varför ett vapen av typen 
"annat vapen" är nödvändigt för den verksamhet eller det syfte som din ansökan gäller.  

Anvisningar 

Den som ansöker om ett tillstånd enligt skjutvapenlagen ska i samband med ansökan bevisa 
att han eller hon har ett godtagbart användningssyfte för det vapen som ska förvärvas. 

Med beaktande av förvaltningslagen ska den sökande alltid motivera sin ansökan. 

Sökanden ska på denna blankett redogöra för användningssyftet för det vapen eller den va-
pendel som ska förvärvas och framföra motivering till sin ansökan om vapentillstånd eller 
annat tillstånd enligt skjutvapenlagen. 

Fyll noggrant i blanketten. Ofullständiga uppgifter fördröjer ärendets handläggning 
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