Våbenloven
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INDLEDNING
De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67
af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse nr.
66 af 26.1.2000), Cirkulære om våben og ammunition (Cirkulære nr. 8 af
26.1.2000) samt Rapport fra arbejdsgruppe under Rigspolitichefen. Der vil
blive henvist til disse ved VL, VB, VC og VR samt §-nr. Skytteforeningernes
Våbenregistrering betegnes SKV. Når der i loven m.v. omtales pistoler, gælder dette for både pistoler og revolvere.
I denne korte oversigt er det de væsentligste ting, der beskrives, og denne
forenkling medfører at, ikke alle emner er medtaget. Loven, bekendtgørelsen
og cirkulæret er vist i den originale tekst i slutningen af kapitlet.

Hvem kan få tilladelse til at have våben?
Skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union
Dansk Firmaidrætsforbund (VB §11) og medlemmer under disse foreninger
(VB §10) kan få tilladelse til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammerne i de 3 organisationer (VC §2).

Hvad gælder tilladelsen til?
Tilladelsen giver alene adgang til at anvende våbenet til de aktiviteter som de
3 organisationer har godkendt for det pågældende våben (VC §2).

FORENINGSVÅBEN
Krav til foreningerne
Foreningen skal godkendes af
politimesteren (VB-§11). Godkendelsen søges på SKV 1 blanketten
med angivelse af navn og cpr.-nummer på formand og bestyrelse. Alle
skal kunne opfylde det såkaldte
”Vandelskrav” (VB-§36), d.v.s. at der
ikke er belastende forhold for de
pågældende i politiets kriminalregister. Politiet skal orienteres hver
gang, der sker ændringer i bestyrelsessammensætningen samt i
vedtægterne.
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Køb af foreningsvåben
Skytteforeningen skal søge godkendelse hos politiet ved et hvert nyt køb af
foreningsvåben (VB §12). Tilladelsen søges gennem SKV på en ny blanket,
SKV 4. Våbenet registreres hos SKV, der skal holde politiet orienteret om
registreringen.

Kontrol af skytteforeninger
Politiet har ret til kontrol af skytteforeningens våben (VB §13) samt de opbevaringsforhold, foreningen har til våben.

Adgang til foreningsvåben.
Foreningen skal søge tilladelse hos politiet for de personer, foreningen ønsker
skal have adgang til foreningsvåbnene
(nøgle til boksen og eventuel alarmkode).
Tilladelsen søges på en ny SKV 3 blanket
(VB §18). Når foreningens våben er til
disposition på skydebanen, skal der altid
være én af de godkendte personer til
stede.

MEDLEMSVÅBEN
Udstedelse af våbenpåtegning
Skytteforeningen skal have politiets godkendelse til at give våbenpåtegning til
et medlem. Godkendelsen søges samtidig med godkendelsen til at købe
foreningsvåben (SKV 1).

Skyttens køb af våben
Skytten søger tilladelse til våbenkøb
på SKV 2 blanketten, som foreningsformanden videresender til SKV (VB
§6). SKV videresender til politiet, der
kun kan give tilladelse, hvis vandelskravet er opfyldt (VB §7). SKV registrerer derefter våbenet og returnerer til foreningsformanden den
våbenlegitimation (våbenpåtegning),
som skytten skal have på sig, når
våbenet benyttes(VL §2d). Endvidere
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skal skytten medbringe gyldigt medlemsbevis til skytteforeningen samt legitimation f.eks. kørekort eller ID-kort.
Skytten skal huske at udfylde alle relevante rubrikker i SKV 2 blanketten.
Skytten skal udfylde ny SKV 2 blanket ved foreningsskift samt ved
adresseændring, hvor der flyttes til en ny politikreds.

Flerbrugertilladelse
2 eller flere skytter kan dele et våben,
men hver bruger skal søge om våbenpåtegning til det pågældende våben
(SKV 2, afkrydset ved ”Flerbrugertilladelse”). Er våbenet i forvejen ejet af
én af skytterne, skal denne skytte også
søge ”Flerbrugertilladelse”. Ejeren påfører sit eget navn i sælger-rubrikken.

RIFFELSKYTTER
Alderskravet er normalt 18 år for riffelskytter for at få tilladelse til at købe
et våben, men skytter mellem 16 og 18 år kan få tilladelse, hvis de har forældrenes tilladelse. (SKV 2 blanket) (VC §16).
Luftriffel kræver ikke tilladelse, hvis køber er fyldt 18 år. Skytter mellem 16
og 18 år kan søge tilladelse. (SKV 2).

PISTOLSKYTTER
Alderskravet
Alderskravet for at få tilladelse til at købe en pistol er 20 år. Men yderligere
kræves det, at ansøgeren i mindst 2 år har været aktivt skydende medlem af
en skytteforening. Formanden skal bekræfte dette på SKV 2 blanketten. (VC§20).

Aktivitetskravet
For at en skytte kan få våbenpåtegning til en
pistol, skal han i to-års perioden forud have
skudt mindst 6 gange pr. år. For at kunne
beholde sin våbenpåtegning til pistol skal skytten hvert år være ”foreningsaktiv” mindst 4
gange, som udgangspunkt ved skydning. (VR).
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Kaliber .22 (og 4,5 mm CO2)
I denne gruppe kan skytten anskaffe sig 2 våben uden anden foranstaltning,
end hvad der er nævnt ovenfor.
Ønsker skytten mere end 2 våben i denne kategori, skal SKV 2 ansøgningen
vedlægges en begrundelse for ønsket. Denne begrundelse skal udfyldes på en
speciel blanket, udformet af Justitsministeriet. Blanketten kan rekvireres hos
DDS-amtsforeninger, men den kan også hentes på SKV-hjemmesiden
(www.skytten.dk) eller i administrationen i Vingsted.

Kaliber .32 til .38/9mm
Ønsker man at anskaffe sig en pistol større end cal. .32, skal der altid medsendes begrundelse for ønsket.
Ønsker man at anskaffe sig mere end 2 våben, tilhørende gruppen cal. .32 til
cal. .38/9mm, skal der også medsendes begrundelse for ønsket.
Ønsker man at anskaffe sig en pistol cal. .32, og man endnu ikke har to våben
i gruppen, da søges ved indsendelse af SKV 2 alene.
Ved alle ansøgninger om våbenpåtegning til pistol orienteres politiet om
skyttens nuværende våbenbeholdning.

GENERELT
Transporttilladelser
For at transportere et foreningsvåben
eller en anden skyttes våben skal man
have en transporttilladelse. Transporttilladelsen udstedes af et bestyrelsesmedlem i den forening, skytten er medlem af. Bestyrelsesmedlemmet skal forinden have søgt tilladelse til at udstede
transporttilladelse. Dette sker på SKV 1.
(VB-§10).
Kun medlemmer af en skytteforening kan få en transporttilladelse.
Medlemmet skal desuden enten have en våbenpåtegning eller en godkendelse til at få transporttilladelse. Godkendelsen søges hos politiet på SKV
3 blanketten. Pistolskytter skal være fyldt 18 år og riffelskytter 16 år for at
kunne få en godkendelse.
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Der udstedes til hver transport en speciel transporttilladelse, der skal medbringes sammen med godkendelsen under transport af våben.
Transporttilladelsen må højest udstedes fra dagen før stævnet til dagen efter
stævnet (VB §10).

Gyldighedstider
Alle godkendelser og tilladelser til skytter, skytteforeninger og
bestyrelsesmedlemmer, udstedt af politiet efter 10. februar 2000, har en
varighed på 5 år (VB §37).
De våbenpåtegninger, der er udstedt inden 10. februar 2000, og som har
påtegning: “Gældende indtil videre”, fortsætter med denne gyldighed (VB
§48) og er altså ikke 5-årige.
Foreninger og medlemmer skal selv være opmærksomme på at forny
tilladelser og godkendelser inden udløbsdatoen. Politiet kan give en frist på
indtil 4 uger til fornyet ansøgning. Kun ved fornyelse af våbenpåtegning gør
SKV foreningen opmærksom på, at det er tid at søge våbenpåtegningen
fornyet (VB §38).

Opbevaring af våben
Der gælder i princippet samme regler
for opbevaring i foreninger og i private
hjem. I praksis benytter politiet dog en
undtagelsesklausul til at stille yderligere
krav til foreningers opbevaringsforhold
(VB §20 stk. 6). Dette betyder, at politiet kræver alarmovervågning fra godkendt døgnbemandet kontrolcentral,
når funktionsduelige våben, samlet eller
adskilt, opbevares i foreningens lokaler.
Våben skal opbevares i godkendt våbenskab.Våben må godt opbevares i samlet stand.Ammunition må godt opbevares sammen med våben i våbenskabet.
Opbevares ammunition for sig, skal det være låst inde.
Våbenskabet skal være godkendt i mindst EN1143-1 grad 0 eller tilsvarende,
f.eks. SKAFOR BLÅ.
Opbevarer man større mængder våben (mere end 25 våben eller mere end
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10 pistoler) skal våbenskabet være godkendt i mindst EN1143-1grad 1 eller
tilsvarende, f.eks. SKAFOR RØD. Desuden skal der installeres alarm til godkendt døgnbemandet kontrolcentral.
Foreninger vil kunne komme ud for, hvis våbenene opbevares i våbenskabe
EN1143-1 grad 0 (SKAFOR BLÅ), at politiet, af hensyn til sikkerhedsmæssige forhold, kræver opbevaring af låse i et våbenskab for sig (VB §20).
HUSK:Våbenskabe skal fastgøres forsvarligt til gulv eller væg!

Midlertidig opbevaring
I forbindelse med konkurrencer, hvor
der ikke er mulighed for opbevaring i
våbenskabe, “Skal våben opbevares
forsvarligt i et sikkert aflåst gemme eller
være under konstant tilsyn. Ammunition
skal opbevares for sig i aflåst gemme.
Opbevaringen skal være utilgængelig for
uvedkommende” (VB §21).
Bekendtgørelsens krav om, at våben skal være utilgængeligt for uvedkommende, giver ikke en præcis retningslinie. Det kan anbefales, at man opbevarer våben i adskilt stand med lås og øvrige dele af våbenet gemt hver for
sig.

Transport
Våben og ammunition skal transporteres
forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn
eller “Tildækket i aflåst transportmiddel”
(VB §8).
Under transport skal våbenet være indpakket i lukket etui eller lignende.
Våbenet må ikke transporteres i sideeller skulderhylster på kroppen.Våbenet
må transporteres til anvendelsesstedet
herunder til reparationsværksted og lignende.
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INFORMATION
SKV har nu sin egen hjemmeside på
(www.skytten.dk), hvor du kan finde:
debatside, hvor du kan stille spørgsmål
aktuelt nyt, hvor SKV informerer om nyheder
skemaer (SKV 1-5,Transporttilladelser og blanketter
til Justitsministeriet)
folderen ”Våbenloven”
folderen ”Vejledning om registrering af våben”.

Du kan kontakte SKV på
a. telefon: 75 86 42 22
b. fax:
75 86 54 75
c. e-mail: mb@skytten.dk (skytter i Jylland)
joe@skytten.dk (skytter på Sjælland)
mlc@skytten.dk (skytter på øerne i øvrigt)
krp@skytten.dk (sager vedr. lovgivning m.v.)
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