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om tillstånd att till Sverige införa/transitera med skjutvapen 
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RÄTTSAVDELNINGEN
Vapengruppen Arlanda
weapon-arlanda.stockholm@polisen.se

Transitering med vapen genom Sverige Privatperson Företag* (Fyll även i fält 2 och 3)

1. Sökande/Exportör*
Födelsetid Efternamn Tilltalsnamn

Organisationsnummer Företagsnamn Innehar exporttillstånd*
Ja Nej

Adress Postnummer Ort

Telefon (Mobil) E-postadress

Land Nationalitet

2. Transportör* (Om annan är exportör)
Födelsetid Efternamn Tilltalsnamn

Organisationsnummer Företagsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon (Mobil) E-postadress

Land Nationalitet

3. Mottagare* (Om annan är exportör)
Födelsetid Efternamn Tilltalsnamn

Organisationsnummer Företagsnamn Innehar importtillstånd*
Ja Nej

Adress Postnummer Ort

Telefon (Mobil) E-postadress

Land Nationalitet

4. Reseuppgifter Transitering via Sverige inom EU Transitering via Sverige utom EU
Startdestination land och ort Slutdestination land och ort

Införselort till Sverige Utförselsort från Sverige Datum för inresa Datum för utresa

Införselort till Sverige vid en returresa Utförselsort från Sverige vid en returresa Datum för inresa Datum för utresa

Ändamål och syfte med resan genom Sverige:
Tävling i annat land än  Sverige Permanent överföring av vapen till annat land än SverigeJakt i annat land än Sverige

Annat (beskriv):
Eventuell kontaktperson t.ex. jakt eller tävlingsvärd på slutdestination eller annan ansvarig person för transiteringen (Namn och telefonnummer)
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5. Vapenuppgifter (Företag kan istället bifoga en kopia över aktuella vapenuppgiter och antal)*
Vapentyp Fabrikat Modell Kaliber Tillverkningsnummer Ammunition antal

6. Bilagor (Bifogas tillsammans med ansökan och skickas in elektroniskt via E-mail)

Notera 
• Polisen gör alltid en registerslagning på sökanden, transportör och mottagare.
• Endast företag som innehar en exportlicens eller ett vapenhandlartillstånd får transitera med vapen genom Sverige

(Företag*)
• Endast de vapen som är godkända enligt svenska lagar och regler, får föras in i Sverige vid en transitering.
• Vid vistelsen i Sverige under själva transiteringen, gäller svensk lagstiftning beträffande hantering och transport av

vapen.
• Tillstånd för transitering gäller endast för resa genom Sverige från ett land till ett annat och inte för längre vistelse i

Sverige än vad som kan anses skäligt för transiteringen i varje enskilt fall.

Denna ansökan ifylls elektroniskt och skickas tillsammans med tillhörande bilagor till: 
weapon-arlanda.stockholm@polisen.se 

Kopia av ltillstånd att inneha vapen i Kopia av EU-skjutvapenpasshemlandet Kopia av inbjudan till Jakt/Tävling

Kopia av exportlicens (företag)*Godkännande av överföring av vapen 
från annat land 

Kopia av vapenhandlartillstånd (företag)* Annat (beskriv här nedan):

Kopia av importtillstånd

Kopia av aktuella vapenuppgifter och 
antal (företag)*
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