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1 Indledning 

Dette dokument forklarer, hvordan man bruger Informationssystemet for det indre 
marked (IMI) til at udveksle oplysninger om tilladelser til overførsel af skydevåben som 
fastsat i forordning forordning (EU) 2019/686.  Der er tale om tre former for 
informationsudveksling: 

 "Meddelelse om forudgående samtykke" (tilladelse til at købe eller erhverve af 
skydevåben fra et andet medlemsland) 

 "Meddelelse om tilladelse til at overføre skydevåben" til et andet medlemsland 

 Registrering af "Listen over skydevåben, der ikke kræves forudgående samtykke 
for" 

Lovgivning 

Direktiv 91/477/EØF om skydevåben, som ændret ved direktiv 2008/51/EU og direktiv 
2017/853/EU, fastsætter regler for kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben i 
alle medlemslandene. Efter ændringen i 2017 hedder det i artikel 13: 
"Medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksler elektronisk oplysninger om 
tilladelser, der gives til overførsel af skydevåben til en anden medlemsstat".  

Forordning (EU) 2019/6861 fastsætter, hvornår der skal udveksles oplysninger, og 
hvilke oplysninger der skal indgå i udvekslingen. Forordningen fastsættes også, at 
udvekslingen skal foregå via IMI.  

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/689 gør bestemmelserne om 
udvekslinger vedrørende overførsler skydevåben inden for EU betinget af et 
pilotprojekt i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012 og fastsætter de 
grundlæggende tekniske funktioner og procedurer, der kræves for at gennemføre de 
relevante bestemmelser om administrativt samarbejde. 

IMI 

IMI2 er et sikker og flersproget redskab til informationsudveksling online. Det er 
udviklet for at lette udvekslingen af oplysninger mellem offentlige myndigheder i hele 
EU og de europæiske institutioner og organer, der beskæftiger sig med den praktiske 
gennemførelse af EU-retten.  

 

 

  

                                                             

1 Forordning (EU) 2019/686 om ELEKTRONISK udveksling af oplysninger vedrørende 

overførsel af skydevåben i EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN 

2 IMI's website: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
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2 Sådan bruger du IMI 

2.1 Sådan logger du på IMI 

Der er adgang til IMI via en standardinternetbrowser. For at logge på IMI skal du 
kopiere og indsætte følgende link i din browser: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

For at logge på IMI første gang skal du indtaste dit brugernavn og dit midlertidige 
password.  

Som førstegangsbruger bliver du omgående bedt om at ændre det midlertidige 
password til et nyt password, som du selv vælger. Når du har gjort det, bliver du bedt 
om at oprette og bekræfte en sikkerhedskode på 12 tegn, der vil blive brugt, hver gang 
du logger på IMI.  

Ved efterfølgende login skal du indtaste dit brugernavn og password og derefter sende 
tre tilfældigt udvalgte cifre fra din sikkerhedskode, som fremhæves på skærmen. 

Når du er logget på, bliver du omdirigeret til IMI-oversigten.  

2.2 IMI's oversigt 

Når du er logget på IMI, ser du din IMI-startside eller oversigt. I søgemenuen i skærmens 
venstre side kan du: 

 Søge efter eksisterende meddelelser 

 Oprette nye meddelelser 

 Downloade rapporter  

 Ændre password og sikkerhedskode 

 Administrere/se din myndigheds oplysninger 

 Se oplysninger om andre myndigheder, der er registreret som IMI-brugere 

2.3 Oversigt 

Startskærmen eller oversigten understøtter den daglige styring af 
informationsudvekslingerne. Den indeholder en liste over dine udkast til meddelelser, 
nyligt modtagne og opdaterede meddelelser. For centrale myndigheder viser den også 
meddelelser, der kræver godkendelse, hvis de regionale eller lokale myndigheders 
meddelelser kræver godkendelse fra en koordinator. 

2.4 Søgning 

Søgefunktionen i IMI giver dig mulighed for at søge efter eksisterende oplysninger i IMI 
ved at angive søgekriterier, så du kan filtrere dine resultater.   

Der er to muligheder i menuen, hvis du vil hente meddelelser: "Søg i alle formularer" og 
"Søg efter formular". Hvis du søger efter formular, kan du kun søge efter meddelelser om 
forudgående samtykke eller kun for overførselstilladelser, og der er bredere 
søgekriterier.   

Det anbefales at bruge menupunktet "Søg efter formular". 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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Hvis du f.eks. vil søge efter en tidligere modtaget meddelelse om forudgående samtykke, 
kan du:  vælge fra menuen "Advarsler og meddelelser" -> "Søg efter formular" -> 
"Skydevåben – forudgående samtykke".   

Du kan derefter angive referencenummeret på det forudgående samtykke, hvis du har 
modtaget det i papirform, eller du kan angive afsenderlandet og en del af køberens eller 
sælgerens navn. Bemærk, at hvis du vil søge på købers eller sælgers navn, skal du først 
angive, om køber eller sælger er en juridisk eller fysisk person. 

2.5 Oversættelser 

IMI-systemet sørger for maskinoversættelse af fritekstfelter til alle officielle europæiske 
sprog. Du kan enten oversætte et individuelt fritekstfelt eller bruge knappen "Oversæt 
alt", så al fri tekst i en meddelelse bliver oversat til det sprog, skærmen vises på. Det er i 
øjeblikket ikke muligt at oversætte vedlagte dokumenter. 
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3 Meddelelse om forudgående 

3.1 Juridisk baggrund 

Når en myndighed giver en forhandler eller en privatperson  forudgående samtykke til 
at erhverve et skydevåben fra et andet medlemsland, skal den underrette det andet 
medlemsland ved at sende en IMI-meddelelse om forudgående samtykke. 

Denne meddelelse indeholder de oplysninger, der er anført i artikel 4 i forordning (EU) 
2019/686, og en kopi af det udstedte dokument om forudgående samtykke. 

 

Det medlemsland, der udsteder forudgående samtykke, skal sende IMI-
meddelelsen til det medlemsland, hvor skydevåbnene befinder sig, senest 7 
kalenderdage, efter den forudgående tilladelse er givet. 

3.2 Sådan opretter og sender du en meddelelse om forudgående samtykke 

1. På menuen til venstre klikker du på Advarsler og meddelelser Opret 
meddelelse Skydevåben – Forudgående samtykke. 

2. Udfyld felterne på fanebladet Forudgående samtykke: 

 Land, hvor skydevåbnene befinder sig: dette land modtager IMI-anmeldelsen. 

 Scannet kopi af forudgående samtykke her skal du uploade en kopi af 

dokumentet med forudgående tilladelse (normalt en pdf-fil). 

Klik på Upload fil, og vælg dit dokument. 

 Udstedt den: dette er datoen for udstedelsen af dokumentet om forudgående 

samtykke. 

 Udløbsdato: dette er datoen, hvor det forudgående samtykke udløber. IMI-

meddelelsen lukker på denne dato. 

 National reference for forudgående samtykke: det er den entydige 

identifikator, som det udstedende land har udstyret dokumentet med. 

 Udstedt af fremsendende myndighed?: Hvis den myndighed, der sender IMI-

meddelelsen, er den samme som den myndighed, der udstedte 

forhåndstilladelsen, skal der vælges ja. Ellers vælges nej og kontaktoplysninger 

for den udstedende myndighed. 

 Oplysninger om køber/erhverver af skydevåben  

 Oplysninger om sælger/indehaver af skydevåben.  Først skal det angives, om 

sælger eller indehaver af skydevåbnet er bekendt og derfor er omfattet af den 

forudgående tilladelse. Dette er tilfældet i næsten alle medlemslande. Hvis 

sælgeren eller indehaveren af skydevåbnene er bekendt, skal oplysningerne 

fremgå af IMI-formularen. 

 Supplerende oplysninger: her kan du give yderligere oplysninger om 

forhåndsgodkendelsen. 

 

Alle obligatoriske felter er markeret med rød asterisk (*) og skal udfyldes, før 

du kan gemme udkastet til anmeldelse. 

3. Når du er klar, så klik på Opret øverst til højre på siden for at oprette meddelelsen. 

4. Meddelelsen har nu status som Udkast. 
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Når meddelelsen har status som udkast, kan du: 

 Redigere oplysningerne 

 Kontrollere fanebladet Administrative oplysninger for at holde styr 

på de vigtigste data om meddelelsen, f.eks. links til andre meddelelser. 

 Tilføj kommentarer og bilag i det relevante faneblad. 

5. Klik på Send. 

6. Klik på Godkend og udsend. Derefter sendes din meddelelse til den centrale 
myndighed i det andet land. 

Meddelelsen har nu status som Åben for bemærkninger, indtil den udløber. Mens 

meddelelsen har denne status, kan både afsender og modtager(e) indsende 

bemærkninger  og vedlægge dokumenter til den. Hvert nyt dokumenter og tillæg vil 

udløse en automatisk e-mail til alle involverede parter. 

 

Når en meddelelse er åben for bemærkninger: 

 kan en central myndighed sende anmeldelsen til en regional eller 

lokal myndighed ved at klikke på Udsend i værktøjslinjen 

 kan alle parter kontrollere fanebladet Modtagere og se, hvilke 

myndigheder der har modtaget meddelelsen 

 kan alle parter tilføje bemærkninger og vedhæfte yderligere 

dokumenter til meddelelsen. 

 Indholdet af meddelelsen kan ikke ændres 

Når en meddelelse er sendt ud, er det ikke længere muligt at opdatere indholdet. 

 

Hvis det bliver nødvendigt at rette i oplysningerne i meddelelsen:  

 Åbn meddelelsen og klik på knappen "Træk tilbage". Når du bliver 

bedt om at begrunde tilbagetrækningen, skal du angive, at du vil 

sende en rettet version af anmeldelsen.  

 Klik på Reuse data Skydevåben Forudgående samtykke for at 

oprette en ny meddelelse med de samme oplysninger. 

 Ret de forkerte elementer og send anmeldelsen igen.  

3.3 Udstedelse af forudgående samtykke til de samme forhandlere eller 

enkeltpersoner  

Hvis du regelmæssigt udsteder et forudgående samtykke til de samme to forhandlere 

eller personer, kan du undgå at skulle gentage deres oplysninger i en IMI-meddelelse 

ved at: 

 søge efter en tidligere meddelelse om forudgående samtykke mellem de samme 

parter ved at bruge Søg efter formular, som beskrevet i afsnit 2.4.  

  Åbn meddelelsen og klik på "Reuse", og vælg derefter "Skydevåben – 

forudgående samtykke" for at oprette en ny meddelelse om forudgående 

samtykke.  
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 Alle oplysninger om den tidligere meddelelse blive kopieret til den nye 

anmeldelse, så du skal kun uploade en kopi af det nye dokument med 

forudgående samtykke og opdatere afsnittet om udstedelse.  
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4 Meddelelse om tilladelse til overførsel 

4.1 Juridisk baggrund 

Når en myndighed udsteder en tilladelse til at overføre skydevåben til et andet 
medlemsland eller udsteder et "ledsagedokument" i tilfælde af en overførsel mellem to 
forhandlere i henhold til artikel 11, stk. 3, i direktivet om skydevåben (se forklaring 
nedenfor), skal den oplyse det medlemsland, som våbnene skal overføres til, samt 
eventuelle transitmedlemslande i EU, ved at sende en "meddelelse om tilladelse til 
overførsel" gennem IMI. 

Denne meddelelse indeholder de oplysninger, der er anført i artikel 6 i forordning 
(EU) 2019/686, og en kopi af det udstedte dokument om forudgående samtykke.  

Før den pågældende myndighed udsteder sådanne dokumenter, skal den først 

kontrollere, om den har modtaget en IMI-meddelelse om forudgående samtykke 

fra det medlemsland, som våbnene skal overføres til.  

Der er tre mulige resultater. Forudgående samtykke: 

 er modtaget gennem IMI: se afsnit 4.2. 

 er modtaget på anden måde og ikke gennem IMI: se afsnit 4.3 

 kræves ikke for de pågældende skydevåben3: se afsnit 4.4 

 

Det medlemsland, der udsteder tilladelse til overførsel, skal sende IMI-
meddelelsen, før skydevåbnene overføres til det første 
transitmedlemsland, eller hvis der ikke er nogen transitmedlemslnde, til 
bestemmelsesmedlemslandet. 

Artikel 11, stk. 2, i Rådets direktiv 91/477/EØF fastlægger proceduren for udstedelse af 
en tilladelse til at overføre skydevåben til et andet medlemsland.   

Dog gælder det i artikel 11, stk. 3, at et medlemsland kan udstede en tilladelse til en 
forhandler til at foretage en overførsler til en forhandler i et andet medlemsland uden at 
opnå den "tilladelse til overførsel", som er omhandlet i artikel 11, stk. 2.  Når en 
forhandler i sådanne tilfælde underretter den relevante myndighed om, at han/hun har 
til hensigt at foretage en overførsel, udsteder myndigheden et dokument, der skal 
ledsage skydevåbnene, og som kaldes et "ledsagedokument". 

  

                                                             
3 I henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF, artikel 11, stk. 4 
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4.2 Meddelelse af tilladelse til overførsel, når du har fået forudgående 

samtykke gennem IMI 

Hvis du har fået forhåndstilladelsen gennem IMI, skal du genbruge IMI-meddelelsen om 

forudgående samtykke som grundlag for meddelelse af tilladelse til overførsel. På den 

måde kopieres de relevante oplysninger fra den eksisterende meddelelse, og så skal du 

ikke angive dem igen.  

1. Søg efter den relaterede meddelelse om forudgående samtykke i IMI.  

 Fra menuen skal du klikke på Advarsler og meddelelser Søg efter 

formular Skydevåben – Forudgående samtykke". 

 Indtast søgekriterier som afsenderland, referencenummeret på det forudgående 
samtykke eller sælgers eller købers navn.   

 Du vil se en liste over meddelelser, der modsvarer de angivne kriterier. 
Dobbeltklik på den relevante foregående meddelelse om samtykke for at åbne 
den. 

2. Klik på Reuse data øvert til højre hånd på værktøjslinjen og vælg Skydevåben – 
Tilladelse til overførsel, jf. artikel 11, stk. 2, og stk. 3. 

 

Ved at klikke på Reuse data oprettes der en ny meddelelse fra en 

eksisterende meddelelse, og alle relevante oplysninger kopieres ind i den nye 

meddelelse. 

3. Det nye udkast til en meddelelse åbner, og  mange af felterne er allerede er udfyldt 
med de oplysninger, der er til rådighed fra den foregående meddelelse om samtykke 
(f.eks. oplysninger om køber og sælger). 

Du skal dog stadig give yderligere oplysninger: 

 Er der transitlande?: vælg ja eller nej. Hvis ja, skal du vælge et eller flere EU-

lande, og det er også muligt at vælge de relevante lande uden for EU fra listen.  

Hvert af de valgte EU-lande modtager også meddelelsen. 

 Denne meddelelse vedrører en overførsel af skydevåben på grundlag af: 

vælg artikel 11, stk. 2, eller artikel 11, stk. 3. Læs mere i afsnit 4.1 "Juridisk 

baggrund". 

 

Hvis tilladelsen udstedes i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets direktiv 

91/477/EØF, skal du uploade "tilladelse til overførsel". Hvis den vedrører 

artikel 11, stk. 2, skal du uploade et "ledsagedokument". 

 Denne anmeldelse vedrører en overførsel mellem to forhandlere: vælg ja eller 

nej.  

 Afsendelsesdato og Forventet ankomstdato: disse felter er valgfrie for 

overførsler mellem forhandlere, i andre tilfælde skal de udfyldes. 

 Udstedt den: dette er datoen, hvor tilladelsen blev udstedt. 

 Udløbsdato: dette er datoen, hvor en tilladelse til overførsel eller et 

ledsagedokument udløber. IMI-meddelelsen lukker på denne dato.  
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 National reference for overførselstilladelsen: det er den entydige 

identifikator, som det udstedende land har udstyret dokumentet med. 

 Udstedt af fremsendende myndighed?: Hvis den myndighed, der sender IMI-

meddelelsen, er den samme som den myndighed, der udstedte 

overførselstilladelsen, skal der vælges ja. Ellers vælges nej og 

kontaktoplysninger for den udstedende myndighed. 

 Antal skydevåben: dette er antallet af skydevåben, der er udstedt tilladelse for i 

det vedhæftede dokument 

 Antal væsentlige komponenter: i dette separate felt angives for antallet af 

væsentlige komponenter, der kan overføres. 

 Forudgående samtykke: i dette tilfælde skal du vælge modtaget gennem IMI . 

Det dokumentet med forudgående samtykke, der indgår i den oprindelige IMI-

meddelelse, vil automatisk blive medtaget i denne meddelelse. 

4. Når du er klar, så klik på Opret øverst til højre på siden for at oprette meddelelsen. 

5. Meddelelsen har nu status som Udkast. 

 

Når proceduren har status som udkast, kan du: 

 Redigere alle oplysninger 

 Kontrollere fanebladet Administrative oplysninger for at finde 

oplysninger som f.eks. linket til den oprindelige anmeldelse med 

forudgående samtykke. 

 Tilføj kommentarer og bilag i det relevante faneblad. 

6. Klik på Send. 

7. Klik på Godkend og udsend. Derefter sendes din meddelelse til de centrale 
myndigheder i modtagelseslandet og transitlandene i EU. 

Meddelelsen har nu status som Åben for bemærkninger, indtil den udløber. 

 

Når en procedure er åben for bemærkninger: 

 kan en central myndighed sende anmeldelsen til en regional eller 

lokal myndighed ved at klikke på Udsend i værktøjslinjen 

 kan alle parter kontrollere fanebladet Modtagere og se, hvilke 

myndigheder der har modtaget meddelelsen 

 kan alle parter tilføje bemærkninger og vedhæfte yderligere 

dokumenter til meddelelsen. 

Når en meddelelse er sendt ud, er det ikke længere muligt at opdatere indholdet. 

 

Hvis det bliver nødvendigt at rette i oplysningerne i meddelelsen:  

 Åbn meddelelsen og klik på knappen Træk tilbage. Når du bliver 

bedt om at begrunde tilbagetrækningen, skal du angive, at du vil 

sende en rettet version af anmeldelsen.  

 Klik på "Reuse data" -> "Skydevåben – Skydevåben – Tilladelse til 

overførsel, jf. artikel 11, stk. 2, og stk. 3" for at oprette en ny 

meddelelse med de samme oplysninger. 

 Ret de forkerte elementer og send anmeldelsen igen.  
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4.3 Meddelelse af tilladelse til overførsel, når du ikke har fået forudgående 

samtykke gennem IMI 

Medlemslandene skal indberette forudgående samtykke i IMI senest 7 kalenderdage 

efter udstedelsen. Hvis du modtager forudgående samtykke på anden måde, f.eks. i 

papirform, og ikke har modtaget en IMI-meddelelse med en kopi af det forudgående 

samtykke, skal du kontakte myndighederne i det andet medlemsland og bede dem 

foretage indberetningen i IMI.   

Når IMI første gang lanceres til informationsudveksling, kan det være nødvendigt at 

udstede overførselstilladelser, hvis det forudgående samtykke er givet, før det blev 

obligatorisk at meddele dette i IMI, dvs. før den 3. september 2019. I sådanne tilfælde 

udsteder du en overførselstilladelse, der er baseret på et forudgående samtykke, som er 

modtaget ad andre veje end IMI, og i så fald skal du følge nedenstående trin for at 

oprette meddelelsen og uploade en kopi af det forudgående samtykke sammen med 

overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet. 

1. På menuen til venstre klikker du på Advarsler og meddelelser Opret 
meddelelse  Skydevåben – Tilladelse til overførsel jf. artikel 11, stk. 2, og stk. 
3. 

2. Fortsæt fra trin 3 i afsnit 4.2 ovenfor, og udfyld alle felter i meddelelsen. Derudover 
skal du: 

 vælge det udstedende land (dit eget land) og bestemmelseslandet 

 vælg modtaget på anden vis i feltet Forudgående samtykke 

 upload dokumentet med forudgående samtykke 

 give oplysninger om køber/erhverver af skydevåben  

 give oplysninger om sælger/indehaver af skydevåben. 

4.4 Meddelelse om tilladelse til overførsel, når der ikke kræves 

forudgående samtykke 

Du kan kontrolleres IMI's fortegnelse "Liste over skydevåben, som må overføres uden 

forudgående tilladelse" for at fastslå, om de pågældende skydevåben må overføres til et 

andet medlemsland uden dets forudgående samtykke. 

Når der overføres skydevåben, som bestemmelseslandet ikke kræver forudgående 

samtykke for, skal du gøre følgende:  

1. På menuen klikker du på Advarsler og meddelelser Opret meddelelse  
Skydevåben – Tilladelse til overførsel jf. artikel 11, stk. 2, og stk. 3. 

2. Fortsæt fra trin 3 i afsnit 4.2 ovenfor, og udfyld alle felter i meddelelsen. Derudover 
skal du: 

 vælge det udstedende land (dit eget land) og bestemmelseslandet 

 Vælg "Ikke påkrævet for disse skydevåben som meddelt i artikel 11, stk. 4, i 

Rådets direktiv 91/477/EØF i feltet Forudgående samtykke. Feltet til upload 

af forudgående samtykke vises ikke. 

 give oplysninger om køber/erhverver af skydevåben  

 give oplysninger om sælger/indehaver af skydevåben. 
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5 Listen over over skydevåben, der ikke kræves forudgående 
samtykke for 

5.1 Juridisk baggrund 

Ifølge artikel 11, stk. 4, i direktivet om skydevåben, skal hvert medlemsland give de 
andre medlemslande en liste over skydevåben, der må overføres til dets område 
uden forudgående samtykke. 

For at have et hensigtmæssigt og centralt sted til opbevaring og kontrol af disse lister, 

rummer IMI en fortegnelse, som fastsat i artikel 5 i forordning 2019/686.  

Hvert medlemsland skal registrere en enkelt post i fortegnelsen.  

 

Hvert medlemsland skal foretage registreringen, før udvekslingen af 
oplysninger begynder den 3. september 2019. 

5.2 Sådan foretager du registreringen i fortegnelsen 

1. Fra menuen klikker du på Datalagre & fortegnelser Opret post. 

2. Udfyld det obligatoriske felt Medlemsland ved at vælge dit eget land. 

3. Hvis der findes skydevåben, som kan overføres til dit medlemsland uden 
forudgående samtykke, kan du:  

 indtaste listen over skydevåben manuelt for hver linje ad gangen ved at 
klikke på "Tilføj" og indtaste oplysninger om hver type skydevåben eller 

 vedhæfte et dokument, der nævner skydevåbnene.  

Ellers skal du angive, at alle våbnene er omfattet af forudgående samtykke. 

4. Når du er klar, så klik på Opret øverst til højre på siden for at oprette meddelelsen 
som udkast. Du kan stadig redigere oplysningerne. 

5. Når du er sikker på, at alle de oplysninger, du har givet, er rigtige og fuldstændige, 
skal du klikke på Aktiver. Din post bliver synlig for alle medlemslande. 
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6 Ressourcer 

IMI'S WEBSITE: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

NATIONALE IMI-KOORDINATORER: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm 

IMI'S HELPDESK: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

