
VAPENBILAGA   
till europeiskt skjutvapenpass
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Diarienummer

För varje skjutvapen, som önskas infört i skjutvapenpass, ska 
ifyllas en särskild vapenbilaga.

1. Tillstånd
Diarienummer (vapenlicensnummer) Ändamål

2. Beskrivning av vapnet (Se upplysning och ordförklaring på nästa sida)
Vapentyp

Fabrikat Modell

Tillverkningsnummer Kaliber

Totallängd i cm Piplängd i cm

Piptyp

Räfflat Slätborrat
Vapnets laddningssystem

Enkelskott Repeter Halvautomatisk Helautomatisk
Patrontyp

Centralantändning Kantantändning Annat (anges)
Patronantal i magasin och patronläge *)

Max 3 patroner Över 3 patroner
Vapnets utseende *)

Liknar vapnet ett helautomatiskt vapen Nej Ja

*) Ska bara ifyllas beträffande ett halvautomatiskt vapen



INFORMATION 
UPPLYSNING OCH ORDFÖRKLARING
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Europeiskt skjutvapenpass kan erhållas av den som har vapentillstånd i Sverige. 

Det europeiska skjutvapenpasset är en reselegitimation som ger innehavaren möjlighet vid resa i EU-länderna att inneha i 
passet införda vapen. (OBS! Särskilt tillstånd kan dessutom krävas vid inresa i visst land.) 

Ansökan om europeiskt skjutvapenpass / ev. ändring i skjutvapenpasset görs hos den polismyndighet där sökanden är 
folkbokförd eller där han/hon är bosatt eller uppehåller sig. 

Det är viktigt att alla uppgifterna i ansökningshandlingen med tillhörande vapenbilagor är korrekta. Uppgifterna införs 
i passet och är underlag för vapnets kategoriindelning, vilket är avgörande för huruvida vapnet är tillståndspliktigt 
eller förbjudet i de övriga EU-länderna. 

Till ansökan ska bifogas ett välliknande foto av sökanden, utan huvudbonad. 
Fotots storlek ska vara 35x45 mm. 

I ett skjutvapenpass kan maximalt införas tio skjutvapen. 

Skjutvapenpasset avhämtas personligen av sökanden/passinnehavaren.

Vapendata
Vapentyp: 

Piplängd: 

Totallängd: 

Enkelskott: 

Repeter: 

Patronantal: 

Halvautomat: 

Halvautomatiskt, 
som liknar ett 
helautomatiskt 
vapen: 

Helautomat:

Här anges t ex hagelgevär, kulgevär, pistol, revolver 

Pipans/loppets längd anges/mätes från mynningen till bakkanten av patronläget - d v s pipa inkl. patronläge 

Vapnets totallängd anges/mätes från mynningen ti llkolvens bakstycke - d v s pipa inkl. kolv 

Skjutvapen utan magasin där man laddar för varje skott genom att placera en patron i patronläget. 
(Observera att ett dubbelpipigt hagelgevär är enkelskottsvapen) 

Skjutvapen med magasin där varje skott laddas från magasinet manuellt med en mantelrörelse 

Det antal patroner som vapnet kan innehålla i magasin och patronläge 

Skjutvapen med magasin, som automatiskt återladdar efter varje skott och kräver ett tryck på avtryckaren 
för varje skott (avger ett skott per avfyring) 

Här ska man markera med ett kryss om vapnet finns i en helautomatisk variant eller om Du känner till att ett 
vapen med samma utseende, men av ett annat fabrikat, finns som helautomatiskt 

Skjutvapen med magasin där det efter avskjutet skott automatiskt återladdar och vid ett tryck på avtryckaren 
avger en längre skottserie upp till ett helt magasin. 

Ett helautomatiskt vapen är förbjudet och kan icke upptas i europeiskt skjutvapenpass
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