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Melding om midlertidig utførsel uten våpenpass 

Dette skjemaet benyttes av personer med gyldig våpentillatelse for midlertidig utførsel av skytevåpen og våpendeler uten 

våpenpass, jf. våpenforskrifta § 10-17. Skjemaet benyttes også for midlertidig utførsel i forbindelse med fangstekspedisjon, jf. 

våpenforskrifta § 10-18. 

Skjemaet fylles ut i to eksemplarer. Ett eksemplar leveres Tolletaten ved utreise. Det andre beholdes av våpeneier. Tolletaten 

skal stemple og signere skjemaet. Våpeneier skal fremvise gyldig våpenløyve sammen med skjemaet til Tolletaten ved 

grensepassering. 

Våpeneier har anledning til å utføre rimelige mengder ammunisjon sammen med skytevåpen eller våpendel. 

Utførselen er for personlig bruk og gjelder inntil et år fra utreisedato. 

1) Opplysninger om søker

Fullt navn 

Fødselsdato  

Adresse 

Postnummer/sted 

Telefon 

Epostadresse 

Våpenkortnummer 

2) Informasjon om våpen/våpendel som midlertidig utføres

Våpentype/del Merke Modell Kaliber Serienummer Funksjonsmåte 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3) Informasjon om ammunisjon som føres ut av landet

Art Kaliber Antall (stk) 
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4) Formål for utførsel

Annet  

5) Dato og signatur

Dato  

Signatur 
våpeneier 

Skriv ut dokumentet og signer i ruten 

6) Fylles ut av Tolletaten

Legitimasjon fremvist: 

Utført: 
…………………………………………..  den ..…………….………………………… 

……………………………………………………. 
underskrift 

Formål for utførsel 
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