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Eksisterende våbenpas
Pasnr.

J.nr.
                -50115-

Udstedt

Gyldigt til Forlænget til Inddraget

Personoplysninger

Udfyldes af ansøger                                (brug BLOKBOGSTAVER)
Personnr.

Fornavn(e) Efternavn

Fødested Land (hvis født i udlandet) Nationalitet (statsborgerskab)

Bopælsadresse

Postnr. By Tlf.nr.

Antal våbenbilag vedlagt: For hvert skydevåben, der ønskes optaget i passet, skal
udfyldes særskilt våbenbilag (max. 14 våben/bilag)

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter oplysninger fra Det
Centrale Personregister, Kriminalregisteret, Våbenregisteret, Jagttegnsregisteret  og fra Skytteforeningernes våbenregister.

Dato: Underskrift:

Forbeholdt politiet VÅBEN I PASSET:

Nr. Type Mærke/model Kal. Fabr.nr. kat. 50116-Journalnr.
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Ansøgning om
EUROPÆISK VÅBENPAS

Ansøgning om våbenpas

Forlængelse af våbenpas (passet vedlægges)

Fornyelse af våbenpas (passet vedlægges)

Ændring af våbenpas (passet vedlægges)

Forbeholdt politiet

P 704-32 (03/99)

Vejledning
Placer markøren i i felterne og skrivHop mellem felterne med tabulatortasten eller brug musen



Vejledning

EU-våbenpas kan kun udstedes til jægere og konkurrenceskytter med fast bopæl i
Danmark, som har en gyldig tilladelse til at besidde, bære og anvende et skydevåben til
jagt eller konkurrenceskydning.

EU-våbenpas er en rejselegitimation, der giver indehaveren mulighed for, ved rejse i EU-
landene, at besidde, bære og anvende visse nærmere angivne våben, med henblik på
deltagelse i jagt og konkurrenceskydning.

Ansøgning om våbenpas/ændring af våbenpas indgives ved personlig henvendelse til
politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl.

Ved ansøgningens indgivelse forevises behørig legitimation for ansøgerens identitet
(kørekort, pas eller anden billedlegitimation). Desuden forevises dokumentation for
ansøgerens tilladelse til de(t) skydevåben, der ønskes indført i våbenpasset (gyldigt
jagttegn, våbenpåtegning eller våbentilladelse).

Det er vigtigt at alle oplysninger i ansøgningen med tilhørende våbenbilag er
korrekte. Oplysninger indføres i passet, og er grundlag for en våbenklassifikation,
og er afgørende for, hvorvidt våbnene er tilladelsespligtige eller forbudte i de øvrige
EU-lande.

Politiet påtager sig intet ansvar for evt. konsekvenser af ukorrekte eller unøjagtige
oplysninger, afgivet i forbindelse med pasansøgningen.

Med ansøgningen afleveres et vellignende portrætfoto af ansøgeren uden
hovedbeklædning. Fotoets størrelse skal være 35x45mm, i almindeligt tyndt fotopapir, og
det må ikke være stemplet, hullet eller på anden måde beskadiget.

I et våbenpas kan maksimalt opføres 14 skydevåben til pasindehaverens personlige breg,
og ingen kan få udstedt mere en ét våbenpas.

Våbenpasset er gratis. Passet afhentes personligt af ansøgeren/pasindehaveren, eller kan
tilsendes, mod aflevering af en frankeret svarkuvert (brevvægt ca. 50 g).

Sammen med våbenpasset følger en skriftlig vejledning med vigtige oplysninger om
våbenpassets anvendelse.
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