2018-03-15

TILLFÄLLIG INFÖRSEL AV LJUDDÄMPARE TILL SVERIGE FRÅN NORGE OCH FINLAND
Med anledning av att man i Sverige kräver licens på ljuddämpare till skillnad från Norge och Finland, så
behöver man ansöka om tillstånd för införsel av själva ljuddämparen vid inresa till Sverige.
Ansökningsförfarandet är då detsamma som för en icke nordisk medborgare, vilket innebär att vi behöver
följande handlingar:
1. En ansökan om tillfällig införsel. Ange i ansökan vapenuppgifterna på både ljuddämparen samt det
vapen du har för avsikt att använda ljuddämparen på. Ett ansökningsformulär som skall fyllas i
elektroniskt hittar du på polisens hemsida: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisensblanketter-553-10.pdf
2. En elektroniskt ifylld inbjudan på formuläret - ”Inbjudan till jakt” PM 553-13.
https://polisen.se/siteassets/blanketter/vapen-inbjudan-jakt-svenska-553.13.pdf
3. En inskannad kopia av ditt Europeiska skjutvapenpass eller ditt hemlands vapenlicens.
4. Skicka dessa tre handlingar via e-post till:
weapon-arlanda.stockholm@polisen.se. (Skriv ditt för- och efternamn i ärendefältet)

Handläggning
Ansökningar behandlas i den turordning de är mottagna och ansökningssavgiften har betalats in. Detta är
våra handläggningsrutiner vad det gäller vapeninförseltillstånd.





När polisen tagit emot ansökan och registrerat den skickar vi ett inbetalningskort med ett unikt
OCR-nummer till den hemadress som sökanden uppgivit i sin ansökan.
Polisen påbörjar handläggningen först efter att ansökningsavgiften är betald. Under juni –
oktober är det längre handläggningstid. Ansök och betala in avgiften i så god tid som möjligt,
minst 6 veckor före planerad inresa till Sverige. Polisen kan inte garantera några
handläggningstider.
Se till att ansökan är komplett. Handläggningen blir försenad om någon av de obligatoriska
handlingarna saknas (ansökningsformulär, kopia av ditt europeiska skjutvapenpass och formuläret
inbjudan till jakt) eller att inbetalningen av handläggningsavgiften inte görs direkt.

Mer information finns att läsa på polisens hemsida www.polisen.se
Direktlänk till hemsidan vad det gäller tillfällig införsel av vapen(på svenska):
https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/inforsel-utforsel-av-vapen/tillfallig-inforselav-vapen/
Direktlänk till hemsidan vad det gäller tillfällig införsel av vapen (på engelska):
https://polisen.se/en/laws-and-regulations/firearms/temporary-import/
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