ANSØGNING OM GODKENDELSE
til, som skytteforeningsmedlem, at få overladt
foreningens eller dens medlemmers skydevåben til
brug på foreningens skydebaner.
(Jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1444 af
01. december 2016 om våben og ammunition med
senere ændringer)
Se vejledningen på næste side

Indgives til Politiets Administrative
Center (PAC) – Våbenkontoret
Postboks 1062
7500 Holstebro
Eller via www.borger.dk
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Udfyldes elektronisk.

OPLYSNINGER OM SKYTTEN
Navn:
Postadresse:

CPR. nr.:
Post nr.:

By:

Telefon nr.:

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at politiet under behandlingen af ansøgningen indhenter oplysninger
om mig i politiets registre.
Det udfyldte skema danner grundlag for registrering i Politiets Våbenregister, som Rigspolitiet er
dataansvarlige for.
Dato:

Skyttens underskrift:

(Underskriftsfeltet skal udfyldes i hånden)

ØNSKER LOV TIL AT SKYDE MED VÅBEN I FØLGENDE SKYTTEFORENING:
Skytteforeningens navn:
Østbirk Pistolskytter
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Den udfyldte blanket indsendes via www.borger.dk eller med almindelig post til PAC.
Politiets behandling af personoplysninger
I forbindelse med behandlingen af din sag behandler politiet oplysninger om dig med henblik på at sikre,
at du opfylder betingelserne, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 1444 af den 1. december 2016 med senere
ændringer.
Det udfyldte skema danner grundlag for registrering i Politiets Våbenregister, som Rigspolitiet er
dataansvarlig for.
Din ansøgning vil blive behandlet af PAC, send som sikker post via www.borger.dk eller ved almindelig
post på følgende adresse:
Politiets Administrative Center (PAC) – Våbenkontoret
Postboks 1062
7500 Holstebro
Telefon 7020 1473
Eller gå ind på www.borger.dk - log på med NemID.
Godkendelsen er gyldig i 5 år, jf. våbenbekendtgørelsens § 49.
Du skal selv rette henvendelse til PAC, hvis du ikke længere ønsker at være registreret i politiets
våbenregister. Hvis du retter henvendelse herom inden for godkendelsens 5-årige gyldighedsperiode, vil
PAC give skytteforeningen besked om, at godkendelsen anses for bortfaldet.
PAC underretter skytteforeningen om godkendelsen, og hvis godkendelsen på et senere tidspunkt
tilbagekaldes eller hvis du får afslag på godkendelsen (Politiet oplyser ikke begrundelsen for
tilbagekaldelse eller afslag til skytteforeningerne).

