POLITIET

Erklæring om midlertidig innførsel
av jakt- eller konkurransevåpen.

Siste utførselsdag

RETTLEIING
Våpenlisensen fra utenlandsk myndighet eller erklæring fra myndighet i hjemlandet om at slik er overflødig, må vise til tollvesenet
Skal våpenet brukes i skytekonkurranse, må det oppgis hvem som skal arrangere konkurransen og hvor denne skal holdes. Det må
vedlegges skriftlig innbydelse fra arrangøren eller bevitnes fra den skytterorganisasjon vedkommende tilhører.
Det er forutsetningen at de nevnte våpen skal gjenutføres fra Norge innen 3 - tre - måneder. Gjenutføres våpnene m.v. ikke innen 3
måneder, må det på vanlig måte søke tillatelse til å inneha disse. Seinere utførsel kan bare skje etter vanlig utførselstillatelse gitt av
politimesteren.
Ved innførselen attesterer tollvesenet begge eksemplarer av erklæringen. Originalen beholder tollvesenet. Gjenparten leveres tilbake til
den som innfører våpen m.v. Når våpnene igjen føres ut av Norge, leveres den hvite gjenpart til tollvesenet.
Fylles ut av den som innfører våpen m.v.:
Fullt navn (blokkskrift)

Fødselsnummer

Fast bopel i hjemlandet

Adresse under oppholdet i Norge

Utstedt av

Undertegnede har våpenkort/våpenlisens nr.

Våpnene skal under opphold i Norge brukes til/på

Kaliber

Våpen/våpendelens art

Pipelengde

Fabrikkmerke

Modellbetegnelse

Nummer

cm
Ja

Søkes det om: Helautomatisk våpen?

Nei

Halvautomatisk våpen?

Ja

Nei

Våpen godkjent til jakt?

Søkes det om våpen av type maskingevær, karabin eller maskinpistol (herunder også våpen i halvautomatisk utførelse)?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

cm
Ja

Søkes det om: Helautomatisk våpen?

Nei

Halvautomatisk våpen?

Ja

Nei

Våpen godkjent til jakt?

Søkes det om våpen av type maskingevær, karabin eller maskinpistol (herunder også våpen i halvautomatisk utførelse)?
cm
Ja

Søkes det om: Helautomatisk våpen?

Nei

Halvautomatisk våpen?

Ja

Nei

Våpen godkjent til jakt?

Søkes det om våpen av type maskingevær, karabin eller maskinpistol (herunder også våpen i halvautomatisk utførelse)?

den
Underskrift

FYLLES UT AV TOLLVESENET
Innført:

Utført:

den

den

underskrift

underskrift

LEGITIMASJON:
Pass nr.
GP - 6144 B

Førerkort nr.

ID-kort nr. / type

