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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
(sagsnr.: 2017-5000-0018)
Danmarks Våbenhandlerforening har ved mail den 30. august 2018 fra Justitsministeriet modtaget
høring over udkast til forslag til lov om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
I den forbindelse skal vi takke for lejligheden til at bidrage med bemærkninger til det fremsendte
udkast til forslag.
Danmarks Våbenhandlerforening er opmærksom på, at udkast til ændring af bekendtgørelse om
våben og ammunition m.v. er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)
2017/853 af 17. maj 2017 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF som ændret ved EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om erhvervelse og besiddelse af våben,
EU-Tidende 2017 nr. L 137, side 22.
Hermed Danmarks Våbenhandlerforenings bemærkninger til forslag ændring af bekendtgørelsen.
4. I § 5, stk. 3, indsættes efter nr. 3 som nye numre. Her forslår Danmarks Våbenhandlerforening en
total omskrivning af udkast, som følger:
Til håndvåben, herunder halvautomatiske pistoler med centralantændt ammunition kan der ikke uden
særskilt tilladelse, erhverves, besiddes, bæres eller anvendes magasiner, der kan rumme mere end 20
patroner.
Tilladelse til magasiner passende til håndvåben, herunder halvautomatiske pistoler med centralantændt ammunition og med kapacitet over 20 patroner kan gives i de tilfælde, hvor der er en
sportslig begrundelse for dette. Samt hvis magasinet er erhvervet før 1. oktober 2018.
Til halvautomatisk riffel med centralantændt ammunition kan der ikke uden særskilt tilladelse,
erhverves, besiddes, bæres eller anvendes magasiner, der kan rumme mere end 10 patroner.

Halvautomatiske rifler med folde- eller teleskopskæfte må ikke kunne sammenklappes/foldes eller
lignende uden brug af værktøj, så totallængden bliver mindre end 60 cm. og stadig være i stand til
at afgive skud.
Bemærkninger til § 10a
Det kan under ingen omstændigheder forventes af almindelige våbenejere, at de skal kunne vide,
hvilke typer magasiner, der er købt til deres repeter riffel, "som er egnet til at sætte på et
halvautomatisk skydevåben med centraltænding”.
Bemærkninger til § 49, stk. 2
Danmarks Våbenhandlerforening er opmærksom på, at gas- og signalvåben udtages af
bekendtgørelsen og at den fremover kun vil være gældende i 5 år. Det forventes at tilladelser til disse
våben fortsat vil være uden gebyr.
Bemærkninger til § 55
stk. 2 b) officielt navn eller landekode på fremstillingslandet eller officielt navn på fremstillingsstedet.
Danmarks Våbenhandlerforenings forslag til tilføjelse: Såfremt dette ikke i forvejen kan udledes af
fabrikantens navn eller mærke.
stk. 2 c) våbenets fremstillingsår (firecifret)
Danmarks Våbenhandlerforenings forslag til tilføjelse: Såfremt denne oplysning ikke i forvejen
fremgår af serienummer kode.
stk. 4 a) importlandets officielle navn og landekode og
Her må være tale om en slåfejl.
Formodentlig var hensigten følgende: a) importlandets officielle navn eller landekode.

Afsluttende bemærkninger
Vi henviser til foreningens medlem S&L Produktion ApS’ allerede indsendte bemærkninger til
Justitsministeriet vedrørende mærkning af våben. (vedhæftet som bilag).
I øvrigt vedhæfter vi Danmarks Våbenhandlerforenings bemærkninger til lov om våben og
eksplosivstoffer § 3 (Mærkning af skydevåben) af den 20. februar 2018.
Danmarks Våbenhandlerforening stiller sig naturligvis til rådighed i en eventuel implementeringsprojektgruppe.
Såfremt der i forbindelse med ovenstående bemærkninger til forslag til ændring af bekendtgørelsen
måtte opstå eventuelle spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed til en drøftelse heraf.
Med venlig hilsen
Danmarks Våbenhandlerforening
Poul Erik Pedersen
Direktør

