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Søknad om tillatelse til ikke-ervervsmessig utførsel av 
skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon  

Dette skjema benyttes ved ikke-ervervsmessig utførsel av skytevåpen mv. jf. våpenlova § 22. Ved utfylling av skjema gjøres det 

oppmerksom på følgende: 

1) Det må legges ved bekreftelse fra Utenriksdepartementet om at vilkårene for utførsel etter eksportkontrollregelverket er

oppfylt, jf. våpenforskriften § 10-10.

2) Det må legges ved kopi av dokumentasjon for kjøpers tillatelse til å innføre de gjenstander som omfattes av søknaden.

1) Opplysninger om søker

Fullt navn 

Fødselsdato  

Adresse 

Postnummer/sted 

Telefon 

Epostadresse 

2) Mottaker

Navn/firma 

Fødselsdato  

Adresse 

Postnummer/sted/land 

Telefon 

3) Informasjon om våpen/våpendel som utføres

Våpentype/del Merke Modell Kaliber Serienummer Funksjonsmåte 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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4) Dato og signatur 

Dato    

 

Signatur   

Skriv ut dokumentet og signer i ruten 

5) Politiets avgjørelse 

 

 

Tillatelse nr. 
 

Gebyr kr. 
   

Tillatelsen er gyldig i 3 -  tre – måneder fra i  dag. Tillatelsen må ikke overdras. 

Tillatelsen leveres Tolletaten. 

6) Fylles ut av Tolletaten 

 
…………………………………………..  den ..…………….………………………… 

……………………………………………………. 
underskrift 

Tolletaten returnerer skjemaet til politiet etter at det påtegnet og stemplet. 

 

Politiets stempel  
…………………………………………..  den ..…………….………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
underskrift 
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