
 

 

Uppmaning till SVF medlemmar och andra vapenägare! 
 
Använd inte Polismyndighetens webb-verktyg vid ansökan om vapenlicens. 
 
Använd den manuella blanketten som polisen har på sin hemsida och fyll enbart i det som 
Vapenförordningen kräver, inte vad Polismyndigheten har angett som obligatoriska uppgifter. 
 
Polismyndigheten har i ett flertal fall i domstol hänvisat till hur en ansökan varit utformad, t.ex. att 
ammunitionsklass varit angiven, att innehav av en ljuddämpare motiverades att den skulle monteras på en 
pipa som i sin ansökan antas vara avsedd för ammunition i klass 2. Domstolar har dömt till 
Polismyndighetens fördel, dvs att det har betydelse vad som anges i en ansökan, t.ex. ammunitionsklass, 
piplängd, magasinskapacitet. 
 
Inget av de uppgifter som Polismyndigheten åberopade i domstol finns med i Vapenförordningen om vad en 
licensansökan ska innehålla. 
 
Regeringen har i JU 02475 (ändring angående magasin) och i Ds 2018:1 (Vapendirektivet) påstått att om en 
bössa med fast magasin ändras så att magasinskapaciteten ändras bryter detta mot Vapenlagen. Detta är fel 
eftersom Vapenlagen Kap 4 endast säger att om vapnets funktions- eller verkningsgrad ändras så gäller inte 
licensen. Funktions- eller verkningsgrad har innebörden Omladdningsfunktion och patron vapnet är kamrat 
för, det innefattar inte magasinskapacitet. Vapenförordningen kräver dessutom inte att magasinskapacitet ska 
anges i en ansökan, och det står inte heller på licensen. 
 
Om en ansökan innehåller uppgifter som går utöver vad Vapenförordningen säger att en ansökan ska 
innehålla kan det få allvarliga konsekvenser för vapenägaren i framtiden. 
 
Polismyndighetens webb-verktyg för ansökan om vapenlicens anger många fler uppgifter som obligatoriska 
än vad Vapenförordningen kräver - fylls dessa i kan det medföra att licensen (och alla andra licenser som den 
enskilde har) återkallas – t.ex. om stocken på en bössa byts så att magasinskapaciteten ändras, eller annan 
klassad ammunition än den som står på licensen används. 
 
Om uppgifterna inte fylls i kan man inte komma vidare med en webb-ansökan. 
 
SVF utreder tillsammans med en av våra mer kunniga och kända advokatbyråer vad innehållet i ansökan har 
för betydelse för innehavet av vapnet. 
 
SVF återkommer med mer information om hur en ansökan bör vara ifylld. 


