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Tilladelse til transport af våben og ammunition m.v. i forbindelse med erhvervsmæssig erhvervsvirksomhed

Jeg har besluttet at give J L Bud V/Hans William Sørensen tilladelse til at transportere våben og ammunition for firmaet til erhvervsmæssigt brug.

Konsekvenser

Det betyder, at J L Bud V/Hans William Sørensen får politiets tilladelse til at transportere håndskydevåben og ammunition for firmaet, herunder:


piber,



låsestole,



aftagelige magasiner og baskyler,



patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør, projektiler,



lyddæmpere,



optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr (konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster),



signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,



armbrøster, slangebøsser,



skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm.

Åbningstider: Telefonisk træffetid: Mandag,Tirsdag og Torsdag: 10.00-14.00, Onsdag: Lukket, Fredag: 1000-1300. Henv via:
Borger.dk / Virk.dk
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Tilladelsen omfatter ikke


glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm.,



fuldautomatiske våben,



knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers),



springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter,



knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder og som fra denne placering kan trækkes
ved brug af én hånd, kastestjerne, kasteknive og lign., kårdestokke, slag- eller stødvåben, herunder
totenslagere, gummiknipler og lign.,



våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm og spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, spraydåser og patroner.

Tilladelsen gives yderligere på baggrund af følgende vilkår:


Tilladelsen er gyldig i 5 år fra dato



Politiet skal underrettes om til- og afgang af medarbejdere i virksomheden med henblik politiets
godkendelse af de ansatte.



Våben og ammunition mv. må kun overdrages til andre, hvis modtageren foreviser våbentilladelse, jagttegn, våbenpåtegning m.v. Modtageren skal endvidere legitimere sig på betryggende vis,



Midlertidig opbevaring må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt, og våben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert aflåst gemme eller
fastslås til mur eller lign. og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunitionen
skal opbevares for sig i aflåst gemme.



Våben og ammunition m.v. skal transporteres forsvarligt feks. under konstant tilsyn eller tildækket
i aflukket transportmiddel eller på tilsvarende betryggende vis.



Bortkomst af våben skal straks anmeldes til politiet.



Tilladelsen er personlig og kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilladelsen skal afleveres når gyldighedsperioden udløber, eller når tilladelsens indehaver ikke længere er ansat i virksomheden eller
virksomheden ophører.

Sagsforløb

Den 13. november 2017 indsendte J L Bud V/Hans William Sørensen ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssigt at transportere våben omfattet af våben- og knivloven.
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Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter følgende regler:

Våbenloven


§ 2 (det kræver tilladelse at erhverve og besidde våben og ammunition).



§ 2 f (tilladelser efter loven kan til enhver tid tilbagekaldes).

Våbenbekendtgørelsen


§ 12 (politiet kan i visse situationer give erhvervsdrivende generel tilladelse til at besidde våben
og ammunition med henblik på transport).



§ 48 (våbentilladelse, samtykke til våbenpåtegning og jagttegn samt andre tilladelser eller godkendelser efter våbenloven og dennes bekendtgørelse kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen. Det samme gælder juridiske personer, herunder selskaber m.v.).

Lov om knive og blankvåben m.v.


§ 2 (det kræver tilladelse fra at erhverve, besidde, bære og anvende visse former for knive).



§ 5 (en tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes).

Knivbekendtgørelsen


§10 (politiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til transport af knive og blankvåben).



§ 20 (tilladelse til knive og blankvåben m.v. samt andre tilladelser eller godkendelser efter lov om
knive og blankvåben kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel,
der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen. Det samme gælder juridiske personer, herunder selskaber m.v.).

Bestemmelserne kan findes på www.retsinfo.dk.

Mulighed for at klage
Der kan klages til Rigspolitiet over afgørelsen.
En eventuel klage bedes sendt hertil. Klagen med sagens bilag vil derefter blive sendt til Rigspolitiet.

Henvis venligst til journalnummeret, som findes øverst på dette brev.
Side 3

Er der spørgsmål, er firmaet velkommen til kontakte mig.
Med venlig hilsen
Martin Rønnow Runge Jensen
Overassistent
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