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       Datum

       Polismyndigheten i ................

Ärendenr .................

Jag har mottagit polisens begäran om att få inspektera min vapenförvaring.

Som medlem i Sveriges Vapenägares Förbund (SVF) har jag tillgång till vapenlagstiftningen och övriga 
lagar med förarbeten samt relevanta domslut och ärenden.

Den föreslagna tidpunkten för inspektionen accepteras.

Jag ber er vänligen vid ankomst att legitimera er med tjänstslegitimation. Polislagen §11.

Jag vill påpeka att inspektionens avsikt är att fastställa att min vapenförvaring uppfyller kraven i Vapenla-
gen kap 5 § 1 samt att Polismyndigheten kan ge mig råd hur förbättring av förvaringen kan åstadkommas.
Jag upplyser Polismyndigheten om att inspektion/kontroll av vapen, vapentillstånd eller övrigt i min ägo 
inte får företas annat än om ett beslut om husrannsakan föreligger enligt Rättegångsbalken kap 27 §1.

Jag ber polismyndigheten att respektera lagstiftarens intention med intrånget i husfriden och Europako-
ventions artikel 8 som citeras i proposition 1999/2000:27:

” Detta innebär också att det integritetsintrång som en kontroll kan medföra begränsas. Kontrollen skall såle-

des inte syfta till att uppdaga brottsliga gärningar, utan får i stället mer karaktären av en åtgärd för tillsyn av 

tillståndspliktig verksamhet.”

”Om det t.ex. föreligger misstanke om olovligt innehav av vapen skall i stället rättegångsbalkens bestämmelser 

om husrannsakan tillämpas.”

Inspektionen kommer att dokumenteras med ljud alternativt ljud och bild.

Alla försök till husrannsakan utan beslut från åklagare eller domstol kommer att polisanmälas. Rätte-
gångsbalken kap 27 § 1.

Om försök till husrannsakan göres kommer inspektionen omedelbart att avbrytas och poliserna ombedes 
lämna hus/lägenhet och tillhörande tomt. Om poliserna inte respekterar begäran att lämna hus/lägenhet 
och tillhörande tomt kommer anmälan om hemfridsbrott enligt Brottsbalken kap 4 § 6 att ske och om nöd-
vändigt begäres polisiär hjälp att avhysa oönskade gäster.

Jag bifogar foto av certifi eringen av mitt vapenskåp samt checklista för inspektion av vapenförvaring 
framtagen av SVF.
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