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Spørgsmål nr. S 60 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF):  

 

”Kan ministeren forestille sig, at den eksisterende peberspray-
ordning vil kunne optimeres i stedet for at blive afskaffet, hvis 
man f.eks. vil skulle have en ren straffeattest og en tilladelse fra 
politiet til at erhverve og besidde en peberspray, og hvis man 
hævede strafniveauet for ulovlig besiddelse og brug af peber-
spray?” 
 

Svar: 

 

Den nye peberspraysordning vil indeholde en tilladelsesordning, hvorefter 

der under visse betingelser kan gives tilladelse til særligt udsatte personer. 

Som justitsminister mener jeg, at muligheden for at erhverve en peberspray 

efter peberspraysordningen bør begrænses til denne gruppe, idet der i mod-

sat fald vil være en risiko for, at peberspray ender i de forkerte hænder og 

dermed bliver brugt forkert. Tilladelser efter våbenloven meddeles altid bl.a. 

på baggrund af en konkret og individuel vandelsvurdering af den enkelte 

ansøger og forudsætter, at ansøgerens personlige forhold og hidtidige vandel 

ikke gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen, jf. våbenbekendtgø-

relsens § 48.  

 

Justitsministeriets rapport om erfaringerne med pebersprayordningen viser, 

at der kun er givet et mindre antal tilladelser til særligt udsatte personer i 

forhold til at besidde peberspray i det offentlige rum. Regeringen har i lyset 

heraf foreslået at gøre det lettere for f.eks. personer, som vurderes at være i 

risiko for overfald i forbindelse med æresrelaterede konflikter, samlivsrela-

terede konflikter eller ofre for stalking – og andre der kan have et særligt 

behov for beskyttelse og tryghed – at få tilladelse til at bære peberspray i det 

offentlige rum. Det foreslås bl.a., at tilladelsesordningen afgiftsfritages.  

 

 

 

 


