Om blankvåbentilladelse med mere.
Af Peter Duelund
Må jeg have min kniv med uden at komme i fængsel? Må jeg tage min computer med hjem uden
at skulle betale multimedie skat?. Vi står alle i vores dagligdag over for forskellige spørgsmål, at
finde svaret er ikke altid lige let. Men lad os tage en ting af gangen.
Våbenlovgivningen
Våbenlovgivningen, i det omfang det er relevant for knive, består af tre dokumenter disse er
primo januar 2010 så vidt der er mig bekendt følgende:
 LBK nr 704 af 22/06/2009 Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer
 BEK nr. 997 af 19/10/2009 Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
 CIR nr. 8 af 26/01/2000 Cirkulære om våben og ammunition mv.
Alle tre er tilgængelige på www.retsinfo.dk
Karnovs lovsamling (findes på bibliotekets læsesal) er også et godt sted at se loven fordi der her
er gengivet dele af forarbejdet til loven.
For god ordensskyld skal jeg præcisere at jeg i artiklen har undladt at omtale ”halsknive”,
springknive, ”push daggers”, kasteknive, faldknive o. lign. men at disse er underlagt samme
begrænsninger som enhåndsbetjente foldeknive.
Jeg har forsøgt at lave denne artikel så retvisende som muligt – men lovgivning ændres til tider
og der kan være ting jeg måske ikke kender til. Det er altså den enkelte persons eget ansvar at
overholde gældende lovgivning.
Blankvåbentilladelser
Helt centralt, når vi taler om blankvåben tilladelser, er BEK nr. 997 af 19/10/2009
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. (BEK) hvor der står følgende:


§ 15 stk. 1, nr. 1 Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve, besidde,
bære eller anvende skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm.

Det er altså kun knive med over 12 cm klinge der kræver en tilladelse (vi ser her bort fra
enhåndsbetjente foldeknive o. lign., som altid kræver en tilladelse) I samme paragraf er dog
beskrevet en række konkrete tilfælde hvor der ikke kræves en tilladelse, selv om kniven har en
klinge på over 12 cm.


§ 15 stk. 3. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, uden
tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller
sportsdykning, hvis de er udformet hertil. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og
bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis
det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført.

Ifølge CIR nr. 8 af 26/01/2000 Cirkulære om våben og ammunition MV. (CIR) § 12 og § 13
gives tilladelser til ”skarpe eller spidsevåben” omfattet af BEK § 15 stk.1 nr.1 til foreninger og
deres medlemmer som opfører middelalder spil o. lign., til dekorative formål og til våbensamlere.
Justitsministeriet har ved en forespørgsel fra et af foreningens medlemmer oplyst at
blankvåbentilladelser er tiltænkt personer som samler på blankvåben (sværd, bajonetter o. lign)
og at det er op til den enkelte politikreds at vurdere om der kan eller skal udstedes en tilladelse til
knive med over 12 cm klinge (det er kun relevant hvis man bevæger sig uden for de rammer som

er angivet i BEK §15 stk. 3). Der vil derfor kunne forekomme forskellige fortolkninger i
forskellige politikredse. Bemærk også at der i § 15 stk.1 nr.1 skrives ”skarpe våben eller spidse
våben” (kan være både sværd og knive) men at der i § 15 stk. 3 skrives ”Dolke og knive”. Om en
tilladelse giver ret til at bære kniven f.eks. ved middelalder arrangementer eller kun giver ret til at
have kniven hjemme på bopælen (våbensamlere/dekoration) vil fremgå af den konkrete tilladelse.
Man skal være opmærksom på at såfremt en kniv er omfattet af BEK § 15 gælder yderlige
bestemmelser vedrørende opbevaring, transport, ind og udførsel, salg med mere. F.eks. skal
knivene jf. BEK § 21 ”opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for
uvedkommende” og jf. BEK § 8 ” transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller
tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde”.
Der er i våbenlovgivningen ingen krav omkring transport af knive med under 12 cm klinge
bortset fra at man i lovens forstand også bær kniven hvis man har den med i en taske eller lign.
Det er dog en god ide at tænke sig om og at pakke kniven ned under transport. På den måde
forebygger man både misforståelser og tyveri – det er bredere at et problem ikke opstår end det er
at løse det.
Men hensyn til salg af knive har Justitsministeriet i et skriftligt svar i 2007 oplyst at Rigspolitiet
er af den opfattelse at der kræves en forhandlertilladelse for at sælge knive omfattet af
bekendtgørelsens § 15.stk. 1. Men det oplyses samtidigt at politikredsene administrere
våbenbekendtgørelsen (BEK) således at der ikke udstedes forhandlertilladelse til isenkræmmere,
jagtforretninger mv. til at forhandle knive, der er omfattet af BEK § 15 stk. 3, da disse knive kan
erhverves, bæres og anvendes uden tilladelse.
Enhåndsbetjente foldeknive og linerlock.
Enhåndsbetjente foldeknive kræver ifølge CIR §12 stk. 2 en særlig tilladelse som ”kun gives
undtagelsesvis og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder”. I BEK står følgende:


§ 15. stk. 1 nr. 5 Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve, besidde,
bære eller anvende enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i
normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, og foldeknive med todelt skæfte, hvis
klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive).

I paragraffen står ikke noget om lås eller låsetyper. Det er altså ”enhåndsbetjeningen” som
udløser kravet om en særlig tilladelse. Omvendt er der i våbenlovgivningen ikke noget som
forbyder ”tohåndsbetjente” foldeknive med linerlock eller nogen anden bestemt type lås. At disse
knive så er underlagt begrænsninger vedrørende hvornår de må bæres er noget andet (krav om
anerkendelsesværdigt formål).
På vej til knivkursus
En nylig forespørgsel til Midt- og Vestjyllands Politi om hvordan man skal forholde sig når man
skal på knivmagerkursus gav det svar, at man bare skulle medbringe kursusindkaldelsen. Dette
stemmer overens med intentionen i hvad der står i forarbejdet til våbenlovsændringen fra
2003/2004. Her står:


Det er således ikke tiltalte, der selv skal bevise, at kniven bæres som led i erhverv mm.
Noget andet er, at sigtede/tiltalte for at kunne unddrage sig strafansvar i praksis i
almindelighed ikke vil kunne nøjes med at hævde, at kniven skal bruges til et af de
formål, der fritager for straf, hvis der ikke samtidigt foreligger omstændigheder f.eks.
med hensyn til påklædning, tid og sted, måden kniven bæres på, knivens art mv., der
underbygger denne påstand

Her udover skal man være opmærksom på kravet om at det kun er lovligt at have en kniv med til
et anerkendelsesværdigt formål hvis det sker på den direkte vej, både på ud og hjemvejen. Dette
står ikke i selve ”lovparagrafferne”, men fremgår af forarbejdet til Lov om våben og
eksplosivstoffer (LBK). Dette har flere gange været omtalt i forbindelse med efterårets debat om
”Hobbykniv” sagerne”.
Om praksis og teori

I praksis lader det til at der er forskel i hvordan politikredsene håndtere spørgsmålet om
tilladelser til knive. En nylig forespørgsel fra et af foreningens medlemmer til Midt og
Vestjyllands Politi viser at man her følger de principper som er beskrevet i denne artikel.
Imidlertid fremgår det blandt andet af tidligere indlæg her i Knivbladet at der i nogle
politikredse er udsted blankvåbentilladelser i situationer hvor der i følge det som er
beskrevet ovenstående ikke burde være et behov for en tilladelse. Det ser ud til at der
herske en vis forvirring, eller i det mindste uoverensstemmelse, på dette område. Det er i
den forbindelse også værd at nævne at Justitsministeriet i 2007 i et skriftligt svar har
oplyst at der ikke kræves en tilladelse til at fremstille knive, men de gør samtidigt
opmærksom på at nogle knive i nogle tilfælde kræver en tilladelse at besidde.

