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Guide til ansøgning af tilladelse til Optisk elektronisk sigtemiddel Opdateret d. 19/03/2021 

Link her for at gå direkte til Nem-ID-login: Link 

Vær opmærksom på at der kræves login med din Nem-ID for at ansøge om våbentilladelsen.  

1. Start med at trykke på nedenstående billede eller dette Link 

 

 

2. Tryk på ”Ansøg om våbentilladelse. 

Du vil nu blive ledt videre over til en ny side med Nem-ID login. 

 

3. Login med din Nem-ID: 

 

4. Kontrollere om oplysningerne er korrekte. 

Udfyld dit tlf. nr. (valgfrit) 

Tryk på næste. 

 

http://www.dangate.dk/
https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/nem_b/30_40ccc4c61031762ed1b958a8be1389559b61a2c0/new
https://politi.dk/ansoeg/vaaben/ansoeg-om-vaabentilladelse
https://politi.dk/ansoeg/vaaben/ansoeg-om-vaabentilladelse
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5. Tryk på ”Ny våbentilladelse eller anmeldelse”  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dangate.dk/
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Vælg derefter ”Skydevåben og Dummyskyder, startpistoler, salutkanoner, våbendele og  

våbentilbehør. 

 

Vælg derefter ”Lyddæmper, sigtemiddel eller andet våbentilbehør” 

 

Angiv om du er Ejer, bruger eller medejer  

(Ofte vil man være Ejer) 

 

 

http://www.dangate.dk/
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6. Angiv om opbevaringens adressen er den samme som din bopæl.  

Hvis nej, skal du opgive opbevaringsadressen.  

 

7. Angiv oplysninger om sælger:  

CVR nr.: 33042620 

Dangate APS 

Hadsundvej 22B, 9575, Terndrup 

22727015 

 

Tryk på  

 

http://www.dangate.dk/
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8. Oplys information omkring ”våben” og formål” 

OBS: nedenstående eksempel er på en PARD 007A 

 

 

 

9. Oplys våbennummeret 

Kontakt din forhandler og bed dem om at oplyse våbennummeret på dit køb/reservation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dangate.dk/
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10. OBS nedenstående eksempel er på en PARD 007A 

HUSK at angive formål med våbentilbehøret. 

Angiv fx: Regulering af mårhunde eller regulering af rotter.  

 

 

 

 

http://www.dangate.dk/
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Læs oplysningerne igennem.  

Tryk på send vis alle oplysningerne er korrekte. 

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

