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Spørgsmål nr. S 69 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF):  

 

”Forestiller ministeren sig, at antallet af ulovligt importerede pe-
berspray vil stige eller falde, hvis et forbud mod at sælge peber-
spray i Danmark bliver indført?” 
 
 

Svar: 

 

Erhvervsdrivende kan efter de gældende regler efter ansøgning meddeles 

generel tilladelse til med henblik på erhvervsmæssig handel eller anden er-

hvervsmæssig virksomhed at erhverve og besidde bl.a. peberspray. Tilla-

delse til forhandling af peberspray kan også indeholdes i den generelle vå-

benhandlertilladelse til at erhverve og besidde våben og ammunition mv. 

med henblik på videresalg.  

 

Lovforslaget om tilbagerulning af pebersprayordningen har ikke til hensigt 

at ændre ved de gældende regler om erhvervsdrivendes salg af peberspray. 

Fra den foreslåede lovs ikrafttrædelse vil erhvervsdrivende og forhandlere 

af peberspray dog ved salg af peberspray, udover at kræve forevisning af 

ID, også skulle kræve fremvisning af den pågældendes tilladelse fra politiet 

til at erhverve, besidde og bære peberspray for at sikre, at tilladelsen er med-

delt til den kunde, som ønsker at erhverve sig en peberspray.   

 

Det er ikke muligt at sige, hvorvidt et forbud mod salg af peberspray i Dan-

mark vil føre til en stigning i antallet af sager om ulovlig indførelse af pe-

berspray. Hvis persongruppen, som lovligt må besidde peberspray falder, 

må det dog antages, at der vil være færre personer, som ønsker at importere 

peberspray, hvorfor antallet af sager om ulovlig import derved også må an-

tages at falde. 
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