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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer
(Mærkning og registrering af skydevåben m.v.)
(sagsnr.: 2017-5000-0018)
Danmarks Våbenhandlerforening har ved mail den 23. januar 2018 fra Justitsministeriet modtaget
høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Mærkning og
registrering af skydevåben 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 lovforslag 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 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj
2008 om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2017 nr. L 137, side 22.
Bemærkninger til § 3 (Mærkning af skydevåben)
Danmarks Våbenhandlerforening ser særdeles store udfordringer i implementering af forslaget. Der
vil være særdeles store tekniske udfordringer omkring mærkning af visse våbendele. I særdeleshed
når vi taler om revolvertromler, pistolpiber og visse typer af riffelbundstykker. Desuden er det for os
uklart, hvad der menes med en permanent mærkning.
Danmarks Våbenhandlerforening har været i kontakt med flere store amerikanske og europæiske
producenter af våben samt den danske våbenvirksomhed Schultz & Larsen.
Status for disse er p.t., at man ikke har afklaret hvorledes den fremtidige mærkning vil blive udført,
da leverandøren i dag bl.a. ikke kender de tekniske krav.
Disse leverandører nævner bl.a. uklarhed omkring følgende:
-

skal en permanent monteret revolver eller riffelpibe mærkes separat
af hvilken kvalitet / holdbarhed skal mærkningen være
hvor/hvornår skal mærkningen udføres i forbindelse med eksport/import
etc.

Danmarks Våbenhandlerforening forventer at det bliver de danske importører af våben, der vil blive
tvunget til at mærke våbene, idet vi ikke forventer at producenterne uden for EU vil opfylde disse
krav.
Såfremt et skydevåben i direktivets forstand indføres til Danmark fra et land udenfor EU, skal
våbenet videre mærkes med importland og importår. Hvilke med de danske importregler må
betegnes som unødvendigt.
En mærkning af våben for f.eks. danske importører vil være særdeles vanskeligt at udføre, idet
våbendelene bliver modtaget færdige. Det betyder, at metaldelene er hærdede og at de er overfladebehandlede. Den eneste mulighed for importøren eller detaillisten vil ofte være mærkning ved
hjælp af f.eks. en lasergravering. En mærkningsform som visse europæiske producenter benytter i
dag, men som med rette kritiseres for ikke at være tilstrækkelig permanent. Visse graveringer er en
meget overfladisk mærkning, som nemt kan fjernes med en fil eller et stykke sandpapir.
I bemærkninger til lovforslaget er det Justitsministeriets vurdering at lovforslagets krav til mærkning
og registrering vil medføre visse begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet.
Danmarks Våbenhandlerforening er langt fra enige i denne vurdering. Det forventes, at en stor del af
importør og detaillister skal investere i anlæg til brug for mærkning i hærdet stål – en anskaffelsesværdi der er på ca. kr. 100.000. Hertil skal tillægges udførsel af mærkning på hver enkelt våbendel,
som vurderes til anslået ca. 1 time pr. samlede våben. Herefter skal påregnes tid til journalisering og
registrering af numre m.v., hvilket anslået samlet vil betyde en tidsmæssig udgift på ca. 1-2 timer pr.
våben.
Så Danmarks Våbenhandlerforening deler ikke Justitsministeriets vurdering af de økonomiske og
administrative konsekvenser for erhvervslivet.
Bemærkninger til §4 (våbenhandler og våbenmægler)
Våbendirektiv III stiller som noget nyt krav om, at der skal ske en registrering af våbenhandlere,
ligesom der stilles krav om, at våbenhandlere indberetter transaktioner, der involverer skydevåben
eller væsentlige dele uden unødvendig forsinkelse samt forsøg på transaktioner af ammunition som
forekommer mistænkelige.
I bemærkninger til lovforslaget nævnes det, at der skal lægges op til kravene til at registrering af
våbenhandlere og indberetning om transaktioner, vil blive gennemført ved udstedelse af
administrative forskrifter herom.
I forslaget foreslås det, at Justitsministeren bemyndiges til at fastsætte bestemmelser om vilkår for
godkendelse og registrering af erhvervsdrivende (våbenhandlere).
Lovforslaget lægger op til, at bemyndigelsen vil blive udmøntet i våbenbekendtgørelsen. Danmarks
Våbenhandlerforening opfordrer til og forventer i den forbindelse, hvor der skal fastsættes regler om
den praktiske fremgangsmåde for registrering og indberetning af transaktioner, at foreningen
kommer med i en dialog.
Danmarks Våbenhandlerforening er opmærksom på, at kravene til registrering af våbenhandel og
indberetning af transaktioner først træder i kraft den 14. december 2019 jf. våbendirektiv III.
Våbendirektiv III stiller også - som noget nyt krav om, at våbenmæglererhvervet betinges af en
autorisation eller godkendelse og en kontrol af den pågældende våbenmæglers personlige faglige
integritet og at de pågældende relevante kvalifikationer, hvis der stilles krav om at der skal ske en
registrering af våbenmægler.

Samtidig stilles der også her krav om, at våbenmægler indberetter transaktioner, der involverer
skydevåben m.v.
Lovforslaget indeholder, at Justitsministeren bemyndiges til at fastsætte bestemmelser om
godkendelse og registrering af våbenmæglere i relation til mæglervirksomhed vedrørende
skydevåben og ammunition m.v. og at bemyndigelsen vil blive udmøntet i våbenbekendtgørelsen.
Herudover er det hensigten at fastsætte regler om den praktiske fremgangsmåde for registrering og
godkendelse af våbenmæglere.
Kravene til registrering af våbenmæglere og indberetning af transaktioner træder først i kraft den
14. december 2019 jf. Våbendirektiv III.
Også her anbefaler Danmarks Våbenhandlerforening, at foreningen tages med i en dialog i
forbindelse med fastsættelse af de administrative retningsændringer med henblik på gennemførelse
af disse forpligtelser.
Afsluttende bemærkninger
EU-direktivet er vedtaget som led i opfølgning på de terrorangreb, der fandt sted i Paris, hvor der
blev benyttet reaktiverede våben, som var utilstrækkeligt deaktiverede. En utilstrækkelig
deaktivering, som ikke ville kunne finde sted i Danmark, mener Danmarks Våbenhandlerforening.
Danmarks Våbenhandlerforening vurderer, at der er en række spørgsmål, der bør afklares før en
egentlig implementering af nærværende forslag kan finde sted.
Danmark er et særdeles lille land, når det kommer til våbenhandler/produktion – derfor har vi altid
været nødt til at lægge os i kølvandet på andre lande.
Inden den endelige implementering af lovforslaget er det nødvendigt at have en dialog med de
største lande og største producenter for at kende deres praksis på området.
Der vil være mange spørgsmål, som bør afklares før en implementering kan finde sted som f.eks.:
tekniske krav til mærkning, kræver udførsel af mærkning særlig tilladelse, kan private udføre
mærkning af våben ved privat import, af hvem og hvorledes skal mærkning kontrolleres, hvorledes
skal numrene jf. artikel 4 stk. 4b journaliseres?
Danmarks Våbenhandlerforening stiller sig naturligvis til rådighed i en eventuel implementeringsprojektgruppe.
Såfremt der i forbindelse med ovenstående bemærkninger til lovforslag måtte opstå eventuelle
spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed til en drøftelse heraf.
Med venlig hilsen
Danmarks Våbenhandlerforening
Poul Erik Pedersen
Direktør

