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Justitsministeriet 
Forebyggelseskontoret 
Slotholmsgade 10 
1216 København K. 
 
Att.: Christel Wulf Hejmdal                              d. 04. oktober 2018 
 
 

Deres Sagsnr. 2018-5002-0011 – Udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og 
eksplosivstoffer (delvis lovliggørelse af peberspray) 
 
Tak for det fremsendte høringsbrev. 
 

Formålet med forslaget er ifølge bemærkningerne: 

1) at styrke sikkerheden i eget hjem ved at ”lovliggøre besiddelse af peberspray i eget  

                  hjem for personer over 18 år til brug for selvforsvar i eget hjem”, således ”at den  

                  almindelige borger får mulighed for at erhverve et egnet middel til beskyttelse imod 

                  hærdede kriminelle”. Som eksempel nævnes ”at det bliver muligt at anvende peberspray  

                  til selvforsvar mod f.eks. hjemmerøveri”. Det tilføjes, at ”Pebersprayen må således alene 

                  anvendes inden for rammerne af lovligt nødværge, som dette er defineret i straffelovens  

                  § 13, stk. 1.” 

 

2) ”at det bliver muligt for særligt udsatte personer at opnå tilladelse fra politiet til at  

                  bære en peberspray i det offentlige rum, hvis vedkommende kan dokumentere et  

                  særligt behov for det”. Som eksempler på særligt udsatte nævnes ”personer, som  

                  vurderes at være i risiko for overfald i forbindelse med æresrelaterede konflikter,  

                  samlivsrelaterede konflikter eller stalking”. 

Ad 1)  

Offerrådgivningen i Danmark ikke kan tilslutte sig pkt. 1. med følgende bemærkninger; 

Det er grundlæggende ikke ønskeligt at bevæbne befolkningen. Det er i strid med en langvarig 

dansk tradition. 

Der er allerede vide rammer og muligheder for at forsvare sig selv og ikke mindst forebygge 

angreb i hjemmet, herunder ved tekniske foranstaltninger. 

Derfor bør oplysningskampagner opprioriteres. 

Der er ingen oplysninger om udenlandske undersøgelser, der underbygger forslaget. 

 

 



 
 

Landsformand for Offerrådgivningen i Danmark | Knut A. Gulbrandsen| Vesterballevej 5 | 7000 Fredericia | Tlf. 2925 4335 

 

Det er efter forslaget alene lovligt at anvende pebersprayen i ”lovligt nødværge”, som er et ikke 

helt nemt begreb. Som eksempel nævnes hjemmerøveri.  Røveri foreligger, når nogen ved ”vold 

eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold” … Hjemmerøverier er yderligere kvalificeret ved 

at være ”røverier, hvor gerningsmanden og offeret ikke har haft forudgående personlige 

relationer, hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i offerets hjem, og hvor 

gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme”. Retspraksis 

på området viser, hvor svært det er at slå fast, om der er tale om et egentligt hjemmerøveri. 

Men man skal altså, inden man bruger pebersprayen, gøre sig klart, om der bare er tale om en 

almindelig indbrudstyv, en røver eller en egentlig hjemmerøver. For ellers kan man blive straffet 

for at bruge pebersprayen. Og mon ikke i hvert fald hjemmerøveren mindst vil have en 

peberspray. Og risikoen for at den almindelige indbrudstyv fremover også vil have en peberspray, 

forekommer stor.  

Hertil kommer, at lovforslaget gør det muligt for alle over 18 år at købe en peberspray uden 

nogen form for registrering eller kontrol af eventuel kriminel fortid eller lignende.  

 

Ad 2)  

Offerrådgivningen i Danmark vil ikke udtale sig imod, at politiet kan give særligt udsatte 

personer tilladelse til at have en peberspray efter samme kriterier, som gælder for udstedelse  

af våbentilladelse. 

Man bør dog være meget opmærksom på, hvilke kriterier der anvendes, og at anvendelse er 

begrænset til lovligt nødværge, med de vanskeligheder det indebærer. F.eks. er stalkere sjældent 

voldelige, hvorfor det er svært at se, hvornår en peberspray kan anvendes mod dem. Ved 

samlivsrelaterede konflikter er det også svært at se, hvornår pebersprayen vil medvirke til en 

nedtrapning af konflikten, måske snarere det modsatte. Det samme gælder som udgangspunkt 

ved æresrelaterede konflikter. Generelt for disse konflikter er jo, at der ikke er tale om en 

enkeltstående situation, men om noget vedholdende.  

Så også her vil forebyggende indsats og bedre bistand til de truede være vigtig og bør 

opprioriteres.  

 
 
Med venlig hilsen  
På vegne af Offerrådgivningen i Danmark  

 
  
 
 

Knut A. Gulbrandsen 
Landsformand  


