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Utkom från trycket
den 23 februari 2007

beslutade den 9 februari 2007.
Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen
(2007:12) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnas in till en
polismyndighet och beslutar följande allmänna råd.

Inledning
1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd avser hantering av skjutvapen och
ammunition som lämnas in till Polisen enligt lagen (2007:11) om
ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.
Författningsbestämmelser
2 § Bestämmelser om skjutvapen och ammunition som finns hos en
polismyndighet finns bl.a. i
- förordningen (2007:12) om hantering av skjutvapen och ammunition
som lämnas in till en myndighet,
- förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. och
-

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens och
andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och
ammunition (RPSFS 2005:9, FAP 943-1).

Hantering av inlämnade vapen och ammunition
3 § För inlämnat skjutvapen eller inlämnad ammunition skall utfärdas ett
kvitto. Som kvitto används blankett enligt bilaga 1.
Ärendet skall diareföras i vapenärendesystemet (VÄS).
Allmänna råd
Efter kvittens av polismyndigheten överlämnas kopian till
inlämnaren och originalet behålls av polismyndigheten.
4 § Polismyndigheten skall kontrollera om det finns någon registrerad
ägare till ett inlämnat vapen.
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Underrättelse till ägare
5 § Vid delgivning av underrättelse till ägare att hans eller hennes vapen
eller ammunition lämnats in till Polisen skall underrättelse enligt bilaga 2
och delgivningskvitto enligt bilaga 3 användas.
Överlämnande av vapen och ammunition till Statens kriminaltekniska
laboratorium m.m.
6 § Vapen och ammunition som ingen gör anspråk på skall
polismyndigheten skicka till Statens kriminaltekniska laboratorium. Vapen
och ammunition skall förtecknas på leveransanmälan enligt bilaga 4.
Polismyndigheten skall även till Rikspolisstyrelsen sända kopia av
leveransanmälan och annan information som kan vara av betydelse för
styrelsens utvärdering av lagen och dess tillämpning.
Statens kriminaltekniska laboratorium skall förstöra vapen och
ammunition, om egendomen inte behövs för musealt eller militärt ändamål
eller för Statens kriminaltekniska laboratoriums verksamhet.
Allmänna råd
Vid handläggning av ärenden enligt lagen (2007:11) om ansvarsfrihet
vid vissa vapenbrott bör uppmärksammas vad som sägs i 3 kap. 6a §
polisförordningen (1998:1558) att polismyndigheten skall beakta i
vilken utsträckning handläggningen kräver särskild kompetens,
utbildning eller erfarenhet.
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2007 och gäller till och med
den 1 september 2008.
På Rikspolisstyrelsens vägnar
STEFAN STRÖMBERG

Thomas Eriksson
(Polisavdelningen)
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Bilaga 2
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Underrättelse enligt lagen (2007:11) om
ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
I samband med den ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott (vapenamnesti) som
gäller under perioden 1 mars – 31 maj 2007 har den….. ………………. till
polismyndigheten i …………………………. ………… lämnats in följande
vapen/ammunition.
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Enligt det lokala registret över tillståndspliktiga vapeninnehav hos
polismyndigheten i …………………………………….. är Ni registrerad
som tillståndshavare för inlämnade vapnen.
Vapnet/ammunition finns hos Polismyndighetens i
………………………………………..vapenavdelning/expedition.
Adress.…………………………………………………………….
Om Ni vill göra anspråk på egendomen, skall Ni skriftligen höra av Er inom
en månad från det att Ni mottagit denna underrättelse. I annat fall kommer
egendomen att tillfalla staten.

POLISMYNDIGHETEN
XX
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Bilaga 3

Mottagande av underrättelse enligt lagen
(2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
Jag har denna dag tagit emot en underrättelse om att vapen, vilket jag är
registrerad tillståndshavare till, har lämnats in till polismyndigheten.

………………………………
Ort

…………………………………
Datum

………………………………
Namnteckning

……………………………….
Namnförtydligande

Detta delgivningskvitto skall snarast återsändas till polismyndigheten i
bifogat svarskuvert.
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