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Her er en kort guide til ansøgning om tilladelse til optisk elektronisk sigtemiddel 

Du starter på Politiets hjemmeside https://politi.dk/da og vælger kategorien ”Våben”. 
 

 
 

Herfra vælger du ”Borger” såfremt du ansøger som almindelig borger, hvis det er til en 
virksomhed, vælger du blot ”Virksomhed”. 
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Når du har valgt kategori, vil du komme til følgende side hvor du kan vælge hvilken type 
tilladelse du ønsker at søge. 

 

Herefter kommer du til en side hvor du får flere oplysninger og kan gå videre til selve 
ansøgningsprocessen. 

 

Herefter kommer du til en NemID login side, det er her du bekræfter din identitet overfor 
politiet. 
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Dette er en del af den nye opdatering på politiets selvbetjeningsportal, det gør processen 
mere sikker og samtidig nemmere for at politiet at indsamle de oplysninger de nu engang 

behøver for at udstede våbentilladelser. 
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Under ”Dine oplysninger” kan du bekræfte at dine oplysninger er korrekte. 

På denne side vælger du hvilken våbentype du søger tilladelse til, Optisk elektroniske 
sigtemidler (Pard, Armasight, ATN og lignende) falder under ”Skydevåben” ligesom 

jagtrifler. 

Oplysninger skal indtastes som ovenstående billede. Vælg derefter om du er ejer, bruger 
eller medejer af natkikkerten. 

 

Herefter skriver du følgende oplysninger ind om GrejFreak.dk: 
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Derefter udfylder du som følgende. Husk selv at skrive serienummer på enheden, samt om 
det er en NV007, NV008 eller helt andet mærke du søger om. Sørg også for at længden 

passer til enheden du søger om. Tryk næste og godkend din ansøgning. Du er nu færdig. 
 

 


