
Anmälan om ändring av näringsverksam-
het i vapenbranschen  
(skjutvapenlagen 22 §) 

1 (5) 

Poliisi 

Poliisi-Ase-30  17.10.2022 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Skicka anmälan med bilagor per e-post till asehallinto@poliisi.fi  
eller till adressen Polisstyrelsen, Vapenförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki 

Anmälare 

Näringstillståndsinnehavarens / den juridiska personens namn Personbeteckning/FO-nummer 

Adress Postnummer Postkontor 

Kontaktperson 

Namn 

E-postadress Telefonnummer 

Adress Postnummer Postkontor 

Uppgifter om näringstillståndet i vapenbranschen 

Tillståndsgivare Tillståndsnummer 

Ärende som anmäls 

Ändring av namn eller firma Adressändring (post- eller administrativ adress) 

Ändring av bolagsform 
Avslutande av enskild verksamhet som ingår i 

näringstillståndet (avgiftsfri anmälan)  

Nedläggning av verksamhetsställe (avgiftsfri anmälan) 
Avbrott i verksamheten för längre tid än en månad 
(avgiftsfri anmälan)  

Tagande ur bruk av förvaringslokal (avgiftsfri anmälan) Fortsättande av verksamhet efter avbrott 

Förändrade förhållanden i en förvaringslokal 
Tillståndshavarens konkurs/konkursboet fortsätter 
verksamheten (avgiftsfri anmälan)  

Personändring / ändring av personers uppdrag i 

förvaltningsorganen 

Tillståndshavarens död / dödsboet fortsätter 
verksamheten (avgiftsfri anmälan) 

Byte av personer som ingår i förvaltningsorganen 

Ändring av namn eller firma 

Tidigare namn 

Nytt namn Fr.o.m. 
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Ändring av bolagsform 

Tidigare bolagsform 

Ny bolagsform Fr.o.m. 

Nedläggning av verksamhetsställe 

Observera att godkännandet som ansvarig person för ett verksamhetsställe upphör att gälla utan separat beslut när 
verksamhetsstället läggs ned.  

Adress Postnummer Postkontor 

Nedlagt, datum:

Tagande ur bruk av förvaringslokal 

Verksamhetsstället blir kvar, endast förvaringslokalen vid verksamhetsstället tas ur bruk. 

Adress Postnummer Postkontor 

Förvaringslokalen tas ur bruk, datum: 

 

Förändrade förhållanden i förvaringslokaler 

Adress Postnummer Postkontor 

Förändrade förhållanden i förvaringslokaler, fr.o.m.

Beskriv förändringen 

   Fortsätter i en separat bilaga 
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Uppgifter om nya personer i tillståndshavarens förvaltningsorgan eller om förändringar i
personernas uppdrag

A Styrelseordförande 

B Styrelseledamot 

C Ersättare i styrelsen 

D Direktionsordförande 

E Direktionsledamot 

F Ersättare i direktionen 

G Bolagsman i ett öppet bolag 

H Ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag 

I Näringsidkare med enskild firma 

J Verkställande direktör 

K Förvaltningsrådets ordförande 

L Ledamot i förvaltningsrådet 

M Något annat, vad? 

Kod (A-M) och 

förklaring om M 
Efter- och förnamn Personbeteckning Adress 

  Fortsätter i en separat bilaga 

Uppgifter om personer som ingår i tillståndshavarens förvaltningsorgan men som inte längre 
innehar uppdraget i fråga 

A Styrelseordförande 

B Styrelseledamot 

C Ersättare i styrelsen 

D Direktionsordförande 

E Direktionsledamot 

F Ersättare i direktionen 

G Bolagsman i ett öppet bolag 

H Ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag 

I Näringsidkare med enskild firma 

J Verkställande direktör 

K Förvaltningsrådets ordförande 

L Ledamot i förvaltningsrådet 

M Något annat, vad? 

Kod (A-M) och 

förklaring om M 
Efter- och förnamn Personbeteckning Adress 

  Fortsätter i en separat bilaga 

Adressändring 

Här anges endast ändringar av verksamhetsställets postadress.  

Om också verksamhetsställets läge ändras, fyll i Ansökan om ändring av näringstillstånd i vapenbranschen (Ase 29 sv)  

Tidigare postadress Postnummer Postkontor 

Ny postadress Postnummer Postkontor 

 Gäller fr.o.m.:
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Avslutande av verksamhet 

Ange här vilken enskild verksamhet som ingår i ditt näringstillstånd och som du avslutar. Näringstillståndet förblir i kraft 
för övriga verksamheter.  

Fyll i blanketten Begäran om återkallelse av näringstillstånd i vapenbranschen (Ase 26 sv) om du slutar idka näring i 
vapenbranschen helt och hållet. 

Verksamhet som upphör: 

 Verksamheten upphör fr.o.m:

Föremål som verksamheten har hänfört sig till 

 Fortsätter i en separat bilaga 

Avbrytande av verksamhet 

Avbrott i verksamheten för längre tid än en månad, fr.o.m: 

 

 

Orsak till avbrytande av verksamheten:

Tidpunkt då verksamheten uppskattas fortsätta:

 Fortsätter i en separat bilaga 

Fortsättande av verksamhet efter avbrott 

Fortsättande av verksamhet efter avbrott, fr.o.m: 

 

Redogörelse för omständigheter som möjliggör fortsatt verksamhet efter avbrottet 

  Fortsätter i en separat bilaga 

Tillståndshavarens konkurs/konkursboet fortsätter verksamheten 

Tillståndshavaren har försatts i konkurs, fr.o.m:

 Konkursboet fortsätter verksamheten, fr.o.m:

Konkursförvaltarens kontaktuppgifter, om andra än anmälarens (namn, adress och telefonnummer):  

  Fortsätter i en separat bilaga 
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Tillståndshavarens död/dödsboet fortsätter verksamheten 

Datum för tillståndshavarens död: 

 Dödsboet fortsätter verksamheten, fr.o.m:

Dödsboförvaltarens kontaktuppgifter, om andra än anmälarens (namn, adress och telefonnummer): 

Fortsätter i en separat bilaga 

Mer information 

 Fortsätter i en separat bilaga 

Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll i blanketten noggrant och försäkra dig om att alla nödvändiga bilagor finns med. 
En ofullständig ansökan fördröjer handläggningen av ärendet. 

Bilagor 

 Polisinrättningens inspektionsprotokoll över förvaringslokaler 

  Utlåtande från brand- och räddningsmyndigheten om verksamheten och om inspektionen av verksamhetsstället och 
förvaringslokalerna 

Handelsregisterutdrag eller annat motsvarande registerutdrag 

  Utdrag ur eller kopia av protokoll från bolagsstämman (val av medlemmar i förvaltningsorganet och/eller verkställande 
direktör)  

  Utdrag ur Rättsregistercentralens konkurs- och företagssaneringsregister avseende personer som valts till förvalt-
ningsorganet (firma, öppet bolag, kommanditbolag)  

  

För utländska eller utomlands bosatta personer, ett oförvitlighetsintyg som beviljats av en myndighet i utlandet, ell er 
straffregisterutdrag och en kopia av personuppgiftssidan i passet (val av medlemmar i förvaltningsorganet och/eller 

verkställande direktör)  

  Konkursboutredning 

 Dödsboutredning  

Något annat, vad: 
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