Skriv ut skjema

Tilbakestill skjema

Send som e-post

Ref.nr.(for sysselmannen)
Til Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen

Søknad om tillatelse til å leie rifle

E-post: vaapen@sysselmannen.no

for ansvarlig søker hos turoperatører/forskningsinstitusjon

til isbjørnbeskyttelse på Svalbard

* Firmanavn

* Organisasjonsnummer

*Adresse

*Postnr.

* Land

*Poststed
* Firmatelefon

Informasjon om ansvarlig søker

* Etternavn (Skriv tydelig):

* Fornavn og mellomnavn

*Adresse

*Postnr.

* Land

*Poststed
For utenlandske søkere må vandelsattest fra
hjemlandet vedlegges søknaden. Attesten må

ikke være eldre enn 6 måneder.
* Fødselsdag, mnd, år

*Personnr.

Telefon privat

Telefon arb.giver

*Fødested

Stilling i firma
Mobil

E-post:
* Antall våpen

* Leieperiode fra dato

* Leieperiode til dato

Andre opplysninger

Jeg viser til §§ 7 og 8 i våpenloven av 9. juni 1961 og søker med dette om tillatelse til å leie meg og
bruke rifle til isbjørnsbeskyttelse på Svalbard.
Jeg erklærer at våpenet ikke skal brukes til annet enn til isbjørnbeskyttelse på Svalbard, og at det vil
blir håndtert og oppbevart i samsvar med gjeldende regler.
Som ansvarlig søker forplikter jeg meg til å påse at ansatte som jeg overlater våpen til kan håndtere
dette på forsvarlig og egnet måte.
Jeg er kjent med at uriktige opplysninger kan medføre straffeansvar, jf. strl. § 166
*Underskrift
* Sted og dato

Sysselmannens avgjørelse

Versjon 1 Revidert 02/09

Dato, stempel og underskrift

Veiledning til utfylling av søknad om leie av rifle til isbjørnbeskyttelse på Svalbard:
Alle felter merket med * må være utfylt før søknaden behandles. Ufullstendig utfylt søknad returneres
søker.
Sysselmannen på Svalbard kan gi tillatelse til å leie rifle til isbjørnsbeskyttelse på Svalbard for en periode på
inntil fire uker. I særlige tilfeller kan Sysselmannen på Svalbard gi samtykke til leie i mer enn 4 uker. Søknad om

dette må i så fall begrunnes. Behandlingstid på en måned må påregnes. Inntil videre er søknadsbehandlingen gebyrfri.

Personer som innehar våpenkort kan leie rifle til isbjørnbeskyttelse direkte fra våpenforhandler på Svalbard
uten Sysselmannens forhåndstillatelse.
Generelle krav til søker:
•
•
•
•

Edruelig og pålitelig
Oppfylt alderskrav på 18 år
Utenlandske statsborgere må legge ved vandelsattest fra hjemlandet (ikke eldre enn seks måneder)

Gyldig legitimasjon med bilde må forevises ved leie av våpen

Søknaden sendes Sysselmannen på Svalbard, Pb 633, 9171 Longyearbyen
eller på e-post: vaapen@sysselmannen.no
Svar på søknaden vil bli gitt elektronisk dersom søknaden er inngitt elektronisk og svar pr brev dersom
søknaden er mottatt pr brev.

Dersom søknaden blir avslått vil søker få underretning om dette og vedtaket kan påklages.
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