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Informa
ation till dig so
om är ja
aktvärd
d
För att på bästa
b
sätt ku
unna underllätta handläggningen viid ansökan om införselltillstånd vid
d jakt finns det
d några sa
aker du som
m jaktvärd ka
an hjälpa osss med.
Vi vill öka fö
örståelsen va
ad gäller hand
dläggning oc
ch ansökning
gsförfarande,, både för dig
g
och för söka
anden. Din hjjälp är därförr värdefull.
Vi hoppas kunna öka an
ntalet korrekt ifyllda ansök
kningar och därmed
d
kortaa handläggningstiderna
a. Det ger i sin tur en förb
bättrad servic
ce gentemot sökanden.
Tidig ansök
kan om införsel när möjjlighet finns
s
Med hjälp avv dig som jak
ktvärd vill vi inom polisen
n förmå sökanden att skiccka in sina
ansökningsh
handlingar i god
g tid, det vvill säga så snart
s
de har möjlighet
m
ochh har bokat
sin jaktresa.. Då sprids ärendena ut ö
över tid och kan
k lätta någ
got på ”tryckeet” under de
mest belasta
ade månaderna från juni till oktober.
Ärenden ha
andläggs först när beta
alningen harr registrerats
s
Ärenden handläggs först efter att inb
betalningen (avgiften)
(
harr registreratss hos polisen
n.
Handläggnin
ngstiden är minst
m
sex vecckor. Inbetalningar har offta registreraats väldigt
kort tid innan inresedatum. Då har tilllståndet inte
e hunnit hand
dläggas och uutfärdats i
tid. Tipsa gä
ärna sökande
en om att bettala in avgifte
en så fort de
e fått avin.
Polisen harr ingen möjlighet att sk icka ut listsammanställlningar med
d OCRnummer
Vi får ofta fö
örfrågan om att
a maila listssammanställningar med OCR-numme
O
er till jaktvär-dar, då desssa ska stå för betalningen
n av avgiften
n. Jaktvärd oc
ch inbjuden ggäst måste
istället själva
a komma öve
erens om hu
ur och av vem
m betalningen ska ske. V
Vi kan inte
agera mellanhand och göra
g
listutskicck med OCR
R-nummer. Av
v erfarenhet vet vi att
ärenden lättt hamnar i ettt läge där ing
gen betalning
g kommer in och införselttillståndet
därför inte hinner
h
handlä
äggas, utfärd
das och skick
kas i tid.
Ansökan om
m införseltilllstånd skic kas elektron
niskt
Alla ansökningshandling
gar ska helst skickas in elektroniskt. Använd
A
ansöökningsblankett 533.10, scanna dokument såsom
m Europeiskt skjutvapenpass och Inbbjudan och
bifoga dessa
a tillsamman
ns med ansökkningsblanke
etten.
Skicka via e-post
e
till: weapon-arlanda
aa.stockholm
m@polisen.se.
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Europeiskt skjutvapenpass
Originalhandlingen Europeiskt skjutvapenpass ska inte skickas in vid ansökan om
införseltillstånd. Den ska istället skannas och skickas in med övriga ansökningshandlingar.
Inbjudare till jakt/kontaktperson
På dokumentet ”Inbjudan till jakt” ska endast den person som är ansvarig för besöket
stå som kontaktperson. Det ska vara en person som ”fysiskt” befinner sig där jakten
ska bedrivas, alltså inte den som till exempel ordnar jaktresor i Sverige från utlandet
och själv inte är närvarande vid besöket.
Det händer ofta att hänvisning sker till flera personer, som till exempel inbjudare,
markägare, jaktansvarig eller annan person som agerar mellanhand i kontakten med
polisen. Detta gör att hanteringen blir krånglig och tidskrävande och det finns ingen
tydligt utsedd kontaktperson som polisen kan nå vid behov.
Vapen som ämnas införas för jakt ska vara godkända i Sverige
Du som jaktvärd bör se till att den/de gäster du bjuder in för jakt endast ansöker om
införsel av vapen som är godkända för jakt enligt svensk lagstiftning och Naturvårdsverkets regler. På så sätt slipper vi onödiga avslag på inkomna ansökningar och därmed utdragna handläggningstider.
Personnummer på inbjudare/jaktvärd
Polisen gör alltid en registerslagning på inbjudare/jaktvärd för att förhindra att personer som bjuder in till jakt inte själva förekommer i ärenden som vapenbrott eller liknande. Skriv därför ditt personnummer i inbjudan.

