
Anmeldelse af luft-/fjedervåben
Udfyldes på skærmen eller med blokbogstaver Forbeholdt politiet

Modtaget dato

Efternavn Fornavn(e)

Gade/vej Nr. Sal Side

Postnr. By

CPRnr./CVRnr.

Telefon nr.

E-mail

Undertegnede anmelder hermed besiddelse af nedenstående luft-/fjedervåben, der har en kaliber større end 4,5 mm og 
bekræfter at have været i besiddelse af dette/disse inden den 1. juni 2012.

Våbenart. Sæt kryds.
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Fabrikat Model Våbennr. Kaliber

Fabrikat Model Våbennr. Kaliber

Fabrikat Model Våbennr. Kaliber

Fabrikat Model Våbennr. Kaliber

Sted Dato

Anmelders underskrift

Kvittering på anmeldt besiddelse af 
luft-/fjedervåben

Dato

Underskrift/stempel

NB: Kvitteringen skal opbevares sammen med våbnet/våbnene og på forlangende forevises politiet.

P704-42 (05/12)



Vejledning  
  
 
Anmelderen skal have besiddet våbnet før 1. juni 2012, og besiddelsen skal være anmeldt inden 1 år fra 
denne dato. 
 
Hvad skal der bruges til denne anmeldelse? 
Personoplysninger om besidderen. 
 
Udfyldelse af blanketten mv. 
Blanketten udfyldes på skærmen. Klik på første felt og hop til næste med tabulatortasten. Brug evt. musen. 
 
Blanketten udskrives og underskrives, hvorefter blanketten afleveres på den lokale politistation. Mod 
forevisning af legitimation stemples blanketten på politistationen. Den stemplede blanket skal opbevares 
sammen med våbnet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til det lokale våbenkontor. 
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