
 

WEAP Security Program 8.5.3 REV 21.                                                          Declaration REV 3_2022-03-03 

Skriftlig deklaration om transport av vapen på Braathens Regional Airways flygplan 

 

I enlighet med BRA:s säkerhetsprogram 8.5.2 och Transportstyrelsens föreskrifter om 

luftfartsskydd (TSFS 2020:80) försäkrar jag att:  

1.  Vapnet är oladdat 

2.  För att säkerställa att vapnet är oladdat och inte kan användas under transporten måste 

de delas upp i vitala delar och andra delar eller förses med vapenlås.  

• Om vapnet är uppdelat i vitala delar ska de separerade delarna skickas i två olika 

väskor försedda med vapentaggar 

• Om vapnet är utrustat med ett vapenlås, kan vapnet skickas i en väska utrustad med 

vapentagg 

I enlighet med gällande regelverk (nämns ovan) måste vapenhållaren också kunna uppvisa 

fysiskt en giltig vapenlicens. 

 

Utfärdat av incheckningsagenten 

Visade passageraren fysiskt en giltig vapenlicens?    Ja  □           Nej*  □ 

* Om Nej kommer Braathens Regional Airways inte att acceptera vapnet som ska checkas in. 

 

Flight____________________ 

Datum___________________ 

 

Jag (passagerare nedan) försäkrar härmed att jag har läst ovanstående information och 

försäkrar att punkt 1 och punkt 2 ovan är uppfyllda.  
 

_______________________________                                     _______________________________ 

Passagerarens signatur                                                      Signatur av Handlingagent 

 

_______________________________                                     

Namnförtydligande                                                                   

Denna deklaration ska sparas hos BRA:s personal eller handlingbolag tillsammans med annan 

flygdokumentation från den tidpunkt då passageraren checkat in. 

Eventuella frågor, vänligen kontakta säkerhetsavdelningen. 



 

WEAP Security Program 8.5.3 REV 21.                                                          Declaration REV 3_2022-03-03 

Written declaration regarding weapons on Braathens Regional Airways Aircrafts 

In accordance with the airline BRA’s Security Program chapter 8.5.2 and the Swedish 

Transport agency’s regulations regarding Aviation Security (TSFS 2020:80) I assure that  

1. The weapon is unloaded 

2. The weapon is divided into vital part and other parts or equipped with a weapon lock; 

• If the weapon is divided into vital parts and other parts, the separated parts shall be 

stored in two separated suitable bags equipped with weapon tags. 

• If the weapon is equipped with a weapon lock, then the weapon can be stored in one 

suitable bag equipped with weapon tag. 

In accordance with current regulations (mentioned above) the weapon holder must also be 

able to present a physical valid weapon license. 

 

Issued by the check-in agent 

Did the passenger show physical a valid weapon license?   Yes □      No* □ 

* If No, Braathens Regional Airways will not accept the weapon to be checked in 

 

Flight____________________ 

Date_____________________ 

 

I (passenger below) hereby assure that I Have read the above information and assure that 

point 1 and point 2 above are met.  
 

_______________________________                                     _______________________________ 

Signature Passenger                                                                    Signature Handling agent 

 

_______________________________                                     

Name in block letters                                                                   

This declaration shall be kept to BRA’s staff or handling agent together with other flight 

documentation from the time the passenger has checked in.  
Any questions, please contact Security department. 


