
Våbenbilag
vedr.våbenpas

Der skal udfyldes et våbenbilag for hvert skydevåben,  
der ønskes optaget i passet.

□ Optagelse af våben i våbenpas
□ Ændring i tilladelsers gyldighed

Personoplysninger
Udfyldes af ansøger (brug blokbogstaver)

Fornavn(e) Efternavn CPR.nr

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

Adresse E-mail

Postnr. By Tlf. nr.

Tilladelse

□ Jagttegn: □ Våbenpåtegning (kopi vedlagt) □ Våbentilladelse
J.nr.

Våbendata Se ordforklaring og vejledning på side 2

Våbentype:

Fabrikat: Model:

Fabrikationsnummer: Kaliber:

Totallængde cm Pibe-/løblængde: cm

Våbnets løb (type): □ Riflet løb □ Glat løb

Våbnets ladesystem: □ Enkeltlader □ Repeter □ Halvautomatisk

Patronantænding: □ Centralantænding □ Randantænding □ Andet (anføres):

*) Patronantal i magasin 
kammer

□ Max.3 patroner □ Over 3 patroner □ Kan ændres til over 3 patroner 

*) Våbnetsudseende: Ligner våbnet et fuldautomatisk våben? □ NEJ □ JA (se vejledningen)

Fremstillingsår: Fremstillingsland:

Importland ved import til EU: Importår:

Overdragelsesland ved overgang fra statslig til permanent civil brug:

*) Skal kun udfyldes for halvautomatisk våben–se vejledning på side 2

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 704-33 (02/15)

Forbeholdt politiet
Pasvåben Journalnr. ID Nr. 3.

Modtaget dato Påført pas

Våbenkategori

Våbenpas journalnr.: Pasnr.:

Afslag og årsag

Læs vejledning bagerst

-50551-

-50550-



Information og ordforklaring

Våbendata:

Våbentype Her anføres f.eks. HAGLGEVÆR, JAGTRIFFEL, PISTOL, REVOLVER

Pibe-/løb længde Pibens/løbets længde måles fra mundingen til bagkanten af patronkammeret – d.v.s. pibe/løb 
incl. patronkammeret.

Totallængde Våbnets totallængde måles fra mundingen til skæftets bagstykke – d.v.s. pibe/løb incl. skæfte.

Enkeltlader Skydevåben uden magasin, der før hvert skud skal lades med hånden ved at placere ammuni-
tion i patronkammeret.

Repeter Skydevåben med magasin, der før hvert skud lades fra magasinet via et ladegrebshåndtag.

Halvautomatisk Skydevåben med magasin, der automatisk genlader efter hvert skud, og kræver tryk på af-
trækkeren for hvert enkelt skud (afgiver ét skud af gangen).

Halvautomatisk,  
der ligner et fuldautomatisk

JA-afkrydsning foretages, hvis det pågældende våben tillige findes i en fuldautomatisk variant 
eller hvis De er bekendt med, at et våben med samme udseende, men af et andet fabrikat, 
findes som fuldautomatisk.

Fuldautomatisk Skydevåben med magasin der efter afgivelse af et skud automatisk genlader, og ved ét tryk på 
aftrækkeren afgiver en længere skudserie op til et helt magasin.
Et fuldautomatisk våben er forbudt , og kan ikke optages i EU-våbenpas.

Patronantal Det antal patroner, som våbnet kan indeholde i magasin og kammer tilsammen.

Kan ændres til over 3 patroner Det vil sige, at våbnet med et aftageligt magasin eller med almindelig værktøj kan ændres, så 
magasin og kammer kan indeholde over 3 patroner.

Fremstillingsår Årstallet for våbnets fremstilling angives med 4 cifre.

Fremstillingsland Landet hvor våbnet er fremstillet angives med landekode fx GB

Importland ved import til EU Angiv første EU-land som våbnet er importeret til.

Import år Angiv årstallet (4 cifre) for våbnets import til første EU-land.

Overdragelsesland ved overgang 
fra statslig til permanent civil brug

Angiv i hvilket land, hvis våbnet er blevet overdraget fra at være statslig ejendom til permanent 
civil brug.



VEJLEDNING 

Hvad skal der bruges til denne ansøgning
Personoplysninger om ansøger
Ansøgerens jagttegn, våbenpåtegning og våbentilladelse

Udfyldelse af blanketten
Blanketten udfyldes på skærmen. Klik på første felt og hop til næste med tabulatortasten. Brug eventuelt musen.
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