
Ansøgning om 
Europæisk våbenpas

□ Ansøgning om våbenpas
□ Forlængelse af våbenpas 
     (passet vedlægges)

Personoplysninger. Udfyldes af ansøger (brug blokbogstaver)
Fornavn Efternavn CPR/CVR-nr

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

Adresse E-mail

Postnr. By Tlf. nr.

For hvert skydevåben, der ønskes optaget i passet, skal der udfyldes et særskilt våbenbilag (P 704-33).  
Der kan maksimalt optages 14 våben i passet.

Antal våbenbilag vedlagt:

Undertegnede giver hermed samtykke til, at politiet under behandling af denne ansøgning, indhenter oplysninger om undertegnede fra Det Centrale Personregister, 
Kriminalregisteret og politiets register, herunder om eventuelle strafbare forhold. Undertegnede er bekendt med, at ansøgningen danner grundlag for registrering i 
 Politiets Våbenregistre, som Rigspolitiet er dataansvarlig for. 

Dato: Underskrift:

P 704-32 (02/15)

Forbeholdt politiet
Modtaget dato Udstedt d.

Journalnr.: Pasnr.:

Eksisterende våbenpas
Journalnr.: Udstedt d. 

Gyldigt til: Pasnr.:

Forlænget til: □ Inddraget

-50550-

-50115-



Vejledning

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

Ansøgning om våbenpas eller forlængelse af våbenpas indsendes til Administrativ Center Vest eller 
Administrativ Center Øst.

EU- våbenpas til ansøgere med bopæl i 
Fyns politikreds, 
Midt- og Vestjyllands politikreds, 
Nordjyllands politikreds, 
Østjyllands politikreds, 
Sydøstjyllands politikreds eller 
Syd- og Sønderjyllands politikreds 
udstedes af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi (Administrativ Center Vest) 

EU- våbenpas til ansøgere med bopæl i 
Københavns politikreds, 
Københavns Vestegns politikreds, 
Nordsjællands politikreds, 
Midt- og Vestsjællands politikreds, 
Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller 
Bornholms politikreds 
udstedes af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi (Administrativ Center Øst). 

Ved ansøgningens indsendelse skal der vedlægges kopi af behørig legitimation for ansøgerens identitet 
(kørekort, pas eller anden billedlegitimation).

Endvidere skal der i kopi vedlægges dokumentation for 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. Oplysningerne 
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 eventuelle 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 35 x 45 mm i almindeligt tyndt fotopapir, og det må ikke have været stemplet, hullet 
eller på anden måde beskadiget.

I et våbenpas kan maksimalt opføres 14 skydevåben til pasindehaverens personlige brug og ingen kan få 
udstedt mere end ét våbenpas.

Våbenpasset er gratis. 
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