Læs vejledning bagerst

Ansøgning om tilladelse til
køb af sortkrudt, fænghætter samt fremstilling af
projektiler til eget brug
salg til foreningsmedlemmer

Forbeholdt politiet
Modtaget

Udstedt den

Journalnr.

Indgives til politimesteren i den politikreds, hvor
ansøgeren har bopæl.

CPR

KR

JAG

(Blanketten udfyldes med blokbogstaver eller på skrivemaskine)
Fornavn(e)

Efternavn

Personnr.

Bopæl
Postnr.

By

Tlf.nr.

ansøger om tilladelse til brug i
sortkrudtskytteforeningen:

der er medlem af Forbundet af danske Sortkrudtskytteforeninger (medlemsbevis forevises/vedlægges), at
købe
sortkrudt

fænghætter

projektiler

at fremstille
projektiler

Jeg erklærer, at jeg er bekendt med vilkår for opbevaring af sortkrudt og fænghætter.
Vilkårene er trykt på side 2.
Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter oplysninger om
eventuelle straffesager

Dato

Udfyldes kun
ved ansøgning
om køb af
sortkrudt

Ansøgers underskrift

Undertegnede formand for ovennævnte sortkrudtskytteforening, som er tilsluttet Forbundet af danske
Sortkrudtskytteforeninger, attesterer, at ansøgeren er aktivt skydende medlem af foreningen og har været
medlem i mindst 2 år.

Dato og foreningsstempel

Formandens stempel

P 704-21 (8/96)

1.

VILKÅR vedr. sortkrudt.

1.1

Der skal benyttes en boks eller et skab, der er godkendt til opbevaring af eksplosivstof.

1.2

Boksen eller skabet skal indlåses eller boltes fast, således at boksen eller skabet ikke umiddelbart kan
flyttes.

1.3

Eksplosivstofholdige genstande, der skal anvendes som tændmidler, skal holdes adskilt fra andre eksplosiv
stoffer. Ved opbevaring i samme boks eller skab skal adskillelsen bestå af minimum 100 mm luft samt en
stålplade eller minimum 100 mm luft samt en minimum 10 mm træplade.

1.4

Boksen eller skabet skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages eksplosive stoffer.

1.5

Der må ikke forefindes brandfarlige væsker, f-gas eller andet brandfarligt i samme rum som eksplosivstof.

1.6

På boks- eller skabsdøren skal placeres et skilt, der angiver, at tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt,
når boksen er åben. Skiltningen skal være i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelser om
sikkerhedsskiltning.

1.7

Indendørs opbevaring af eksplosivstof må ikke finde sted i opholdsrum, herunder kælder- og loftsrum,
skurvogne, garager og udhuse m.v., der anvendes til ophold.

1.8

Inden- og udendørs opbevaring af eksplosivstof skal finde sted i en afstand af mindst 5 m fra naboskel og
vejmidte.

2.

VILKÅR vedr. fænghætter.

2.1

Opbevaring skal ske i originalemballage.

2.2

Opbevaring skal ske i solid, aflåset kasse eller skuffe, hvori intet andet opbevares.

2.3

Opbevaringssteder for krudt og fænghætter skal have en indbyrdes afstand på mindst 1,5 m.

VEJLEDNING
Hvad skal der bruges til denne ansøgning
Personoplysninger om ansøger
Oplysninger om medlemskab af sortkrudtskytteforening.
Medlemsbevis for medlemskab af Forbundet af danske Sortkrudtskytteforeninger

Udfyldelse af blanketten
Blanketten udfyldes på skærmen. Klik på første felt og hop til næste med tabulatortasten.
Brug eventuelt musen.
Yderligere vejledning
Der kan fås yderligere vejledning ved henvendelse adressen: webmaster@politi.dk

