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Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 7 § vapenförordningen (1996:70) och meddelar följande allmänna råd.

Rekvisition
1 § En rekvisition enligt 5 kap. 5 § första stycket vapenförordningen
(1996:70) skall vara numrerad och innehålla uppgifter om
1. beställarens namn och adress,
2. antalet rekvirerade vapen,
3. vapentyp och kaliber samt
4. leverantörens namn och adress.
2 § Till en kopia av rekvisitionen skall det fogas en kopia av leverantörens
faktura eller någon annan av leverantören upprättad handling som innehåller
uppgifter om vilka vapen som har levererats. Handlingarna skall förvaras
som bilagor till inköpsförteckningen.
Om ett vapen som har tagits upp i rekvisitionen inte levereras skall detta
anges på kopian av rekvisitionen. En sådan uppgift skall bestyrkas och signeras av tillståndshavaren eller föreståndaren för den handelsrörelse som har
rekvirerat vapnet.

Inköps- och försäljningsförteckning
3 § Inköps- och försäljningsförteckningar enligt 5 kap. 5-6 §§ vapenförordningen (1996:70) skall vara utformade så att det i ett sammanhang går att
överblicka verksamhetens förlopp. Förteckningarna skall föras i ett ordnat
skick och på ett betryggande sätt.
Transaktionerna skall numreras och antecknas i en kronologisk ordning
på ett sådant sätt att det enkelt går att följa och kontrollera inköps- och försäljningstransaktionerna för respektive vapen.
4 § Om förteckningarna förs med hjälp av ett helt eller delvis automatiserat
system, skall de framställas och förvaras även som pappersdokument. Denna
framställning skall göras minst en gång varje kalendermånad och vid varje
tillfälle som förteckningarna granskas av polismyndigheten.
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Förteckningarnas riktighet skall bestyrkas genom att de undertecknas av
tillståndshavaren eller föreståndaren för rörelsen. De skall förvaras i ett ordnat skick och på ett betryggande sätt.
Allmänna råd
Polismyndighetens granskning av förteckningar som förs med hjälp
av ett helt eller delvis automatiserat system bör kompletteras med en
granskning även av pappersdokumenten.
Polismyndigheten bör genom en anteckning på förteckningen eller,
i förekommande fall, framställt pappersdokument intyga att en
granskning har skett.

Inköpsförteckning
5 § En inköpsförteckning skall innehålla uppgifter om
1. överlåtarens namn, adress och person- eller organisationsnummer samt
2. vapnets typ, fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer.
Avser förvärvet ett vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer
skall det i stället anges en identifieringsuppgift som består av polis myndighetens myndighetskod eller motsvarande och löpnummer.
Allmänna råd
Polismyndigheten bör skapa rutiner för att tillhandahålla och hantera
identifieringsuppgifter.
6 § Sker förvärvet från någon annan än den som får tillverka eller driva
handel med vapen, skall inköpsförteckningen innehålla en uppgift om överlåtarens innehavstillstånd.

Försäljningsförteckning
7 § En försäljningsförteckning skall innehålla uppgifter om
1. köparens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
2. köparens innehavstillstånd och
3. datum för utlämnande av vapnet.
8 § Om en försäljningsförteckning förs som en separat förteckning, skall
dessutom vapnets typ, fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer anges.
Avser försäljningen ett vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer
skall det i stället anges en identifieringsuppgift som består av polis myndighetens myndighetskod eller motsvarande och löpnummer.
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Anmälan till polismyndigheten
9 § En anmälan enligt 5 kap. 5 § andra stycket vapenförordningen (1996:70) skall innehålla uppgifter om
1. handlarens namn och adress,
2. överlåtarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
3. överlåtarens innehavstillstånd och
4. vapnets typ, fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer.
Avser förvärvet ett vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer
skall det i stället anges en identifieringsuppgift som består av polis myndighetens myndighetskod eller motsvarande och löpnummer.
En kopia av anmälan skall förvaras som bilaga till inköpsförteckningen.
10 § Sker förvärvet från ett dödsbo eller ett konkursbo skall personuppgifterna avse den avlidne eller konkursgäldenären med anmärkning om att
förvärvet har skett från ett dödsbo eller konkursbo.

Undantag
11 § Rikspolisstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens
föreskrifter om innehållet i rekvisition, inköpsbok, försäljningsbok samt anmälan enligt 27 § andra stycket vapenkungörelsen (RPSFS 1986:24, FAP
551-4) skall upphöra att gälla.
På Rikspolisstyrelsens vägnar
STEN HECKSCHER
Ingemar Svensson
(Rättssekretariatet)
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