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Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 

Nærværende høringssvar er sendt pr. mail til politikontoret@jm.dk og suoz@jm.dk 

 

København den 26. maj 2021 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition 
m.v. (sagsnr.: 2021-10-0658) 

Danmarks Våbenhandlerforening har ved mail den 28. april 2021 fra Justitsministeriet modtaget 
høring over udkast til ovenstående ændringsbekendtgørelse.    

I den forbindelse skal vi takke for lejligheden til at bidrage med bemærkninger til det fremsendte 
udkast til forslag. 

 

Sammenfatning af høringssvar 

Danmarks Våbenhandlerforening anbefaler en udsættelse af ikrafttrædelsen af denne 
ændringsbekendtgørelse, med henvisning til, at den danske våbenlovgivning er væsentlig mere 
restriktiv end det EU-direktiv ændringsbekendtgørelsen skal implementere. Danmarks 
Våbenhandlerforening vurderer, at både branchen og myndighederne derfor, som resultat af 
bekendtgørelsens ikrafttræden, vil stå med en betydelig mængde dobbeltarbejde, der ikke bidrager 
til at opnå mere sikkerhed på våbenområdet i Danmark. Derudover har vi flere udestående 
spørgsmål til selve registreringen af transaktioner og definitionen af dem, der kræver en grundigere 
uddybning – og gerne i fællesskab med branchen, så det sikres at reglerne er tilpasset den 
virkelighed den danske våbenhandlerbranche eksisterer i. 

Danmarks Våbenhandlerforening opfordrer derfor Justitsministeriet og andre relevante myndigheder 
til at bruge den forlængede ikrafttrædelsesperiode til at forberede de danske våbenregler på 
indførelsen af de nye regelsæt indeholdende i dette direktiv. Konkret vil det være relevant at se på 
det danske tilladelsessystem for indførsel-, og udførsel af skydevåben og væsentlige dele heraf, og 
hvordan dette bedst muligt kan tilpasses de nye europæiske regler. Danmarks Våbenhandlerforening 
bidrager meget gerne i dette arbejde, da alternativet efter alt at dømme vil være en markant byrde 
for de virksomheder der falder under våbenmægler-definitionen, samt en markant større 
sagsbehandlingsbyrde for myndighederne. 

 

Våbenmæglerkonceptet i en dansk kontekst er unødvendigt, grundet eksisterende lovgivning 

Danmarks Våbenhandlerforening vurderer at våbenmægler, som koncept, kan være ganske relevant i 
de fleste EU-medlemsstater, idet det kun er i Danmark og Italien, man anvender et indførsels– og 
udførselstilladelsessystem, hvor alle våben der lovligt indføres til eller udføres fra Danmark, alene 
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kan ske med politiets udtrykkelige forudgående tilladelse. Dette sker gennem indførsels- og 
udførselstilladelser, hvor både våbentype, fabrikat, modelbetegnelse, kaliber, længde og 
serienummer skal være angivet. 

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/853 af 17. maj 2017 om ændring af Rådets 
direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, defineres hhv. våbenhandler og 
våbenmægler som følgende i Artikel 1: 

9) »våbenhandler«: enhver fysisk eller juridisk person, hvis erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis 
består i en af følgende:  

a) fremstilling, handel, ombytning, udlejning, reparation, ændring eller ombygning af skydevåben 
eller væsentlige dele  
b) fremstilling, handel, ombytning, ændring eller ombygning af ammunition  

10) »våbenmægler«: enhver anden fysisk eller juridisk person end en våbenhandler, hvis 
erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis består i en af følgende:  

a) forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af 
skydevåben, væsentlige dele heraf eller ammunition 6.4.2021 DA Den Europæiske Unions Tidende L 
115/7  
b) tilrettelæggelse af overførsel af skydevåben, væsentlige dele eller ammunition inden for en 
medlemsstat, mellem to medlemsstater, fra en medlemsstat til et tredjeland eller fra et tredjeland til 
en medlemsstat  

Våbenmæglerkonceptet er derfor fuldt ud dækket af den eksisterende danske våbenhandlerordning. 
Da en våbenmæglers og våbenhandlers rettigheder og forpligtelser med dette direktiv er identiske, 
har Danmarks Våbenhandlerforening svært ved at se formålet med en ”underbygning” på det 
eksisterende lovgrundlag. Forskellen på en våbenhandler og en våbenmægler er dermed 
våbenhandlerens ret til at foretage bøssemagerarbejde eller fremstille/bearbejde ammunition. 

Danmarks Våbenhandlerforening må derfor udbede sig en entydig definition af ordene transaktion 
og tilrettelæggelse i lovteksten. Normalt betyder transaktion et gennemført salg, hvor der vil skulle 
søges våbentilladelse, hvis det drejer sig om en riffel, og registrering, hvis det drejer sig om et 
haglgevær. Dette sker automatisk i dag.  

For medlemmerne af Danmarks Våbenhandlerforening er det væsentligt at det uddybes, hvad der 
ligger i begrebet ”unødig forsinkelse”, og hvorvidt hver eneste transaktion foretaget af en 
våbengrossist skal indberettes med denne tidshorisont.  

Detailhandlerne skal allerede i dag, inden et våben udleveres, have sikret at den pågældende kunde 
har en våbentilladelse – det er endvidere normalpraksis at våbenhandlerne foretager registreringen 
af haglgeværer for kunden. 

Tilrettelæggelse har Danmarks Våbenhandlerforening ingen i forvejen kendt definition på, så her 
efterlyser vi en mere tydelig definition. Det er uklart hvorvidt det indebærer, at der skal indberettes 
til politiet hvis en våbenhandler forespørger om et våben er på lager hos en grossist eller producent. 
Såfremt dette er tilfældet, vil det medføre en voldsom mængde indberetninger til politiet af 
information med en meget ringe værdi og relevans. 

Danmarks Våbenhandlerforening vil derfor kraftigt anbefale, at det specificeres at der må være et 
økonomisk transaktionsspor til stede, såfremt der er tale om tilrettelæggelse af en våbenhandel.  
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I modsat fald frygter vi, at bestemmelsen vil risikere at indbefatte samtlige transportører og deres 
chauffører, såfremt de fragter våben eller ammunition, i og med at disse aktører til en vis grad 
hjælper med tilrettelæggelsen af våbenhandel. Dette vil være en svær konflikt med nedenstående 
krav fra direktivet, og vil givetvis kræve at der gives våbenhandlertilladelse til denne type 
virksomheder, med dertilhørende krav om logbog m.v. 

 (15) På grund af den særlige karakter af våbenhandleres og -mægleres virksomhed er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne udøver en streng kontrol med en sådan virksomhed, navnlig ved at 
kontrollere våbenhandleres og -mægleres faglige integritet og kvalifikationer. 

 

Ændringsbekendtgørelsen vil medføre overlappende krav 

Det vil være meget relevant for informationsudvekslingen hvis man i Danmark sløjfede indførsels-, og 
udførselstilladelseskravet og i stedet – som i de øvrige medlemslande - alene fra 
våbenproducent/våbengrossist skulle meddele informationer om transaktioner til det centrale 
dataregistreringssystem, vedrørende de konkrete transaktioner der finder sted, hvilke våben med 
tilhørende serienumre og karakteristika der er blevet leveret til hvilken kunde og i hvilket land - uden 
unødig forsinkelse. 

I det nuværende danske system, skal der søges tilladelse til køb ved indførsel eller udførsel af 
skydevåben. I den forbindelse vil et yderligere dataregistreringssystem, som våbenhandlere og 
våbenmæglere skal indberette til, uden unødig forsinkelse, virke som værende stærkt bureaukratisk 
og unødigt idet politiet allerede har den ønskede information – bortset fra ved den begrænsede 
indenlandske produktion af skydevåben og ammunition. For disses vedkommende kan et 
dataregistreringssystem være relevant, men at oprette et dataregistreringssystem alene på baggrund 
af disse relativt få indberetninger virker ikke økonomisk forsvarligt, da systemet med al 
sandsynlighed ville blive omkostningstungt, såfremt man overgik helt til et dataregistreringssystem i 
stedet for det nuværende system. 

Det vil øge relevansen af oplysningerne såfremt man sløjfede det danske tilladelsessystem for 
indførsel-, og udførsel af skydevåben og væsentlige dele heraf og i stedet pålagde 
våbenproducent/våbengrossist/våbenhandler/våbenmægler at indberette alle overførsler af våben 
mellem to handlere uden unødig forsinkelse. Derved vil alle våben automatisk blive registreret som 
indgået i landet, give myndighederne fuldt overblik over hvor de enkelte våben befinder sig. 

Er dette ikke muligt kan man opretholde det nuværende system med indførsels-, og 
udførselstilladelser alene for import/eksport fra tredjelande, og når først våbnet er kommet ind i 
Danmark vil dets placering til enhver tid være kendt af myndighederne. Politiet vil derved spare en 
mængde arbejde og få et mere relevant system, der hele tiden holder myndighederne opdateret om 
alle former for informationer om flytning af våben mellem EU og nationale 
våbenhandlere/våbenmæglere. Dette vil endvidere forventeligt reducere ekspeditionstiden for 
våbentilladelser hos PAC og frigøre ressourcer til andre formål, mens det ensretter procedurerne 
indenfor EU og gør informationsflowet mere sammenligneligt og relevant. 
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Ændringsbekendtgørelsens ikrafttræden bør udskydes 

Sammenfattende må man sige at den danske våbenlovgivning er væsentlig mere restriktiv end det 
EU-direktiv denne ændringsbekendtgørelse skal implementere, og derfor ikke umiddelbart 
tilpasningsbart til et centralt EU-system uden at det vil pålægge unødvendigt bureaukrati for de 
involverede våbenhandlere/våbenmæglere og myndigheder. Af den årsag beder Danmarks 
Våbenhandlerforening om en udsættelse af ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen, først og fremmest 
med henblik på at afdække de praktiske konsekvenser af de nye regler, men også for at finde en 
mere helhedsorienteret løsning for registrering af våbenmægleres transaktioner, der undgår 
dobbeltarbejde for såvel virksomheder og myndigheder i Danmark. Danmarks Våbenhandlerforening 
opfordrer derfor kraftigt til en 6 måneders udsættelse på ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse.  

Danmarks Våbenhandlerforening står naturligvis til rådighed, hvis ovenstående ønskes uddybet. 

 

Med venlig hilsen 
Danmarks Våbenhandlerforening 

 

Matthias Lumby Vesterdal 
Sekretariatschef 


