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Sådan søger du en tilladelse til Optisk elektronisk sigtemiddel 

Gå ind på : https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/ansoeg-om-vaabentilladelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dangate.dk/
https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/ansoeg-om-vaabentilladelse
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Klik på samtykkeerklæring 

Print formen ud og udfyld den og scan den ind igen. 

Du skal bruge den igen senere i din ansøgning. 

Klik på 

Klik på 

http://www.dangate.dk/
https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/landsdaekkende/vaaben/generelle-blanketter/blanketter-offentlige/samtykkeerkl%C3%A6ring-fra-ans%C3%B8ger.pdf?la=da&hash=54F2A3FCFC07B88DBB3819111C8A8F7CFBF582E4
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Udfyld oplysningerne og tryk næste 

 
 

Vælg formål: Andet brug (Husk at skriv formål, jagt i udlandet eller regulering) 

  

http://www.dangate.dk/
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Udfyld oplysninger for sælger: Vælg “Sælger er et registeret selskab” 

Virksomhedsnavn: Dangate Aps 

CVR-Nr.: 33042620 

Hadsundvej 22B, 9575, Terndrup 

Tlf: 22727015 

 

 

Opbevaring 

Skal det elektroniske sigtemiddel opbevares på samme adresse som ansøger, kan man sætte flueben i ”Samme som 

ansøger”. Hvis ikke det er samme adresse som ansøger skal adressen oplyses her. 

 

 

Vælg 

http://www.dangate.dk/
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Udfyld oplysningerne på fabrikant og model.  

Se udfyldt eksempel nedenunder, Fx Pard 

Udfyld våbennummer (serienummeret på dit optiske sigtemiddel)  

OBS fra december 2020 skal våben-nr/serienummer angives! 

Ladesystem: vælg i drop-down menuen ”ikke relevant” 

Tryk på våbenart og vælg ”optisk elektroniske sigtemiddel. 

Sæt X i felterne ”totallængde” og ”pibelængde”  

 

    

Tryk på næste og læs oplysningerne igennem. Vedhæft samtykkeerklæringen igen, hvis alle oplysningerne er 

korrekte, tryk på. Herefter vil du modtage en bekræftelse på e-mail fra politiet.  

 

Når du har modtaget din tilladelse, kan du komme og afhente dit sigtemiddel hos os, hvis du kan din fremvise din 

tilladelse. Alternativt kan du også sende en kopi af din tilladelse til info@dangate.dk hvis du har placeret en ordre i 

vores webshop, når tilladelsen er modtaget, vil vi pakke og afsende din ordre til dig. 

Har du nogle spørgsmål til din ansøgning anbefaler vi at du kontakter politiets våbenkontor på Tlf.: 70 20 14 73 

http://www.dangate.dk/
mailto:info@dangate.dk

