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Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (delvis forbud mod peberspray)
Dansk Erhverv har den 21. oktober 2020 modtaget høring over udkast til forslag til lov om ændring
af lov om våben og eksplosivstoffer (delvis forbud mod peberspray).
Formålet med lovforslaget er at genetablere retstilstanden fra før bestemmelsen trådte i kraft, således at der ikke frit kan erhverves peberspray til besiddelse i eget hjem uden tilladelse. Dette betyder, at der som udgangspunkt ikke vil blive meddelt tilladelse til ansøgning om besiddelse af peberspray. Derudover opretholdes ordningen, hvorefter særligt udsatte personer med tilladelse kan
erhverve, besidde og bære peberspray, herunder i det offentlige rum.
Generelle bemærkninger
Dansk Erhverv støtter stærkt op om forslaget om tilbagerulning af pebersprayordningen.
En peberspray er et våben. Et våben kan anvendes til såvel forsvar som angreb. Flere våben i omløb øger usikkerheden og utrygheden i detailhandlen.
Det forhold, at en peberspray kun må besiddes i eget hjem, har naturligvis vist sig at være uden
betydning for en butikstyv eller røver. En butikstyv medbringer naturligvis det våben, som tyven
finder egnet til gerningen. At det er strafbart at medbringe pebersprayen uden for eget hjem, er
derfor helt uden betydning – hvilket også har vist sig i det betydelige antal sager, som politiet har
rejst siden den delvise lovliggørelse af pebersprayen. Pebersprayen ender således hos de kriminelle
og ikke hos ofrene, som den var tiltænkt. I Dansk Erhvervs kriminalitetsstatistiksystem Crimestat
har vi da også registreret to røverier i detailhandlen i 2020, hvor der har været anvendt peberspray
som våben.
Med dette forslag vanskeliggøres muligheden for at erhverve peberspray for den enkelte, hvorfor
det må forventes at antallet af peberspray i omløb falder. Forslaget er derfor med til at mindske
muligheden for, at en kriminel, såsom en tyv eller røver, let kan erhverve en peberspray og anvende
den som et våben ved f.eks. et butikstyveri- eller røveri. Forslaget om tilbagerulning af pebersprayordningen øger dermed trygheden og sikkerheden for de ansatte i detailhandlen.
Dansk Erhverv er derfor meget tilfredse med et forbud mod fri erhvervelse og besiddelse af peberspray.
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Det forhold, at udsatte personer med et særligt behov fortsat kan meddeles tilladelse til at erhverve
og besidde peberspray på offentligt tilgængelige steder, finder Dansk Erhverv rimeligt. Disse personer har et særligt behov for at kunne beskytte sig selv, og da man skal have en tilladelse til dette,
er risikoen for, at pebersprayen havner i de forkerte hænder begrænset.
Dansk Erhverv har ikke yderligere bemærkninger til forslaget, men står naturligvis til rådighed for
en uddybning af høringssvaret.

Med venlig hilsen,

Henrik Lundgaard Sedenmark
Chefkonsulent
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