
Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og 
eksplosivstoffer m.v. (Tilbagerulning af pebersprayordningen, uden-
landske civile statsmyndigheders adgang til at bære, ind- og udføre 
visse våben og supplerende bestemmelser til forordning nr. 2019/1148 
af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til 
eksplosivstoffer m.v.)

Justitsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov 
om våben og eksplosivstoffer m.v. (Tilbagerulning af pebersprayordningen, 
udenlandske civile statsmyndigheders adgang til at bære, ind- og udføre 
visse våben og implementering af forordning nr. 2019/1148 af 20. juni 2019 
om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v.) 
i høring for så vidt angår de foreslåede bestemmelser i våbenlovsudkastets 
§ 1, stk. 9 og 10, samt den foreslåede § 1 b og § 10, stk. 3, nr. 2-5 og be-
mærkningerne hertil. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 1, 2 og 12.  

Vedhæftede udkast er i vidt omfang identisk med lovforslaget, som har væ-
ret i høring i perioden fra den 20. oktober 2020 til den 17. november 2020. 

Bestemmelserne i udkastet til våbenlovens § 1, stk. 9 og 10, samt den fore-
slåede § 1 b og § 10, stk. 3, nr. 2-5, er imidlertid nye i forhold til det tidligere 
fremsendte lovforslag. Tilsvarende gælder bemærkningerne hertil. Ændrin-
gerne vedrører den del af lovforslaget, som indebærer supplerende bestem-
melser til forordning nr. 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og 
anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v.

Justitsministeriet skal på baggrund heraf anmode om at modtage eventuelle 
bemærkninger til bestemmelserne og bemærkningerne hertil senest den 1. 
december 2020. 
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Bemærkningerne bedes sendt til sikkerhed2@jm.dk med kopi til 
met@jm.dk.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Maja Elkjær Frank på tele-
fonnummer 30 51 89 19.

Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv.

Med venlig hilsen

Louise Mariegaard 
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