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Tilladelse til fremstilling af krigsmate-

riel og dispensationssager  
 

Efter krigsmaterielloven kræver det tilladelse fra Justitsministeriet til at fremstille krigs-

materiel.  

 

Hvilke typer våben kræver fremstillingstilladelse? 

 Materiel, som er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil anven-

delse. 

 Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af kon-

struktionen eller det anvendte materiel kan ombygges hertil. Skydevåben og gen-

stande, der er specielt konstrueret til jagtbrug, sportsbrug eller lignende, kræver ikke 

tilladelse. 

 Ammunition, som kan anvendes til militære formål. 

 Krudt og sprængstoffer. 

 Komponenter og dele, som er konstrueret til at anvendes i materiel mv. som nævnt 

ovenfor, og som ikke finder civil anvendelse. 

Justitsministeriet indhenter en udtalelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-

relse om, hvorvidt materiellet er omfattet af krigsmaterielloven. 

Tilladelse til fremstilling af krigsmateriel meddeles på en række vilkår, herunder bl.a., at 

virksomheden i de tilfælde, hvor der benyttes danske underleverandører til fremstilling af 

krigsmateriel, sikrer sig, at den pågældende underleverandør i fornødent omfang er i be-

siddelse af tilladelse til produktion af krigsmateriel. 

 

Tilladelse ved visse ændringer af ejer- eller ledelsesforhold i virksomheden 

Foruden en tilladelse til fremstilling af krigsmateriel kræver det efter krigsmateriellovens 

§ 3 særskilt tilladelse fra justitsministeren, hvis ejer- eller ledelsesforholdene mv. i en virk-

somhed, der fremstiller krigsmateriel, indebærer, at 

 en personligt drevet virksomhed har eller får en indehaver, der ikke er dansk statsbor-

ger, 

 aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende har eller får hjemsted 

uden for Danmark, 
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 virksomheden har eller får direktører eller tegningsberettigede medarbejdere, som 

ikke er danske statsborgere, 

 andelen af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, som er danske statsborgere, er eller 

bliver mindre end 80 pct., 

 andelen af dansk ejet selskabskapital er eller bliver mindre end 60 pct., 

 udlændinge gennem ejerskab til selskabskapitalen repræsenterer eller kommer til at 

repræsentere over 20 pct. af stemmerne, eller 

 udlændinge i øvrigt gennem besiddelse af kapital eller på anden måde har eller får 

bestemmende indflydelse på virksomheden. 

Det kræver endvidere særskilt tilladelse fra Justitsministeriet, hvis virksomheden ønsker 

at optage udenlandske lån eller lån med udenlandsk garanti, jf. krigsmateriellovens § 7. 

Statens Våbenkontrol fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller krigsmateriel, jf. 

krigsmateriellovens § 10. 

 

Krav til ansøgningen om tilladelse til fremstilling af krigsmateriel og dispensationer 

Til brug for en ansøgning om fremstillingstilladelse eller dispensation skal samtykkeer-

klæringen på s. 4-5 udfyldes og vedlægges. Samtykkeerklæringen skal udfyldes og un-

derskrives af hvert bestyrelsesmedlem samt direktionen. Hvis virksomheden er en enkelt-

mandsvirksomhed, udfyldes og underskrives samtykkeerklæringen af ejeren af denne virk-

somhed.   

 

I sager om forlængelse af en dispensation skal samtykkeerklæringen på s. 6-7 udfyldes 

og vedlægges. Samtykkeerklæringen skal udfyldes og underskrives af hvert bestyrelses-

medlem samt direktionen. Hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, udfyldes og 

underskrives samtykkeerklæringen af ejeren af denne virksomhed.   

 

En ansøgning om tilladelse til fremstilling af krigsmateriel bør indeholde følgende oplys-

ninger: 

 Tekniske oplysninger om, hvad man ønsker at fremstille, samt om hvordan og hvor 

fremstillingen skal foregå, 

 Virksomhedens sidste 3 års regnskaber. Det eksemplar af regnskabet, der indsendes, 

skal som minimum være underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen og være 

forsynet med revisors erklæring, hvis revisor har assisteret med udarbejdelsen af regn-

skabet eller foretaget revision, 

 Selskabets vedtægter, 
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 Oplysning om, hvem der ejer selskabets kapital (aktier, anparter, andet), 

 Oplysning om, hvem der er medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og teg-

ningsberettigede medarbejdere i selskabet, herunder oplysninger om navn, adresse, 

personnummer og statsborgerskab, og, 

 Oplysning om, hvorvidt der er udenlandsk kapital i firmaet, herunder udenlandske lån 

og/eller lån med udenlandsk garanti, og i givet fald nærmere oplysning herom i hen-

hold til krigsmateriellovens §§ 6 og 7. 

 

Afgift 

Virksomheder, som har tilladelse til at fremstille krigsmateriel, betaler efter lovens § 13 

en årlig afgift til dækning af omkostninger ved administrationen af krigsmaterielloven. 

Alle virksomheder betaler en årlig grundafgift på 500 kr., uanset om de har produceret 

krigsmateriel eller ej i regnskabsåret. Det resterende beløb fordeles mellem virksomhe-

derne i forhold til den enkelte virksomheds omsætningsmæssige andel af den samlede 

krigsmaterielproduktion. 

 

Dispensation 

Hvis en virksomhed kun i ringe omfang fremstiller krigsmateriel, udelukkende fremstiller 

sprængstoffer eller krudt, eller udelukkende beskæftiger sig med underordnede delproces-

ser i fremstillingen, kan justitsministeren efter krigsmateriellovens § 14, stk. 1, tillade, at 

virksomheden er undtaget fra bestemmelserne i lovens §§ 2-7.Virksomheden er dog fortsat 

omfattet af Statens Våbenkontrols tilsyn, men fritages for at betale afgift. 

Justitsministeriet indhenter en udtalelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-

relse om, hvorvidt produktionen kan anses for omfattet af § 14. 
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Samtykkeerklæring til ansøgninger om fremstillingstilladelse eller dispensation efter krigsma-

terielloven1 

 

Fornavn(e):  

Efternavn:  

CPR-nr.:  

Adresse:   

Ved min underskift giver jeg samtykke til, at der i forbindelse med be-

handlingen af min ansøgning må tilvejebringes og videregives oplysnin-

ger om mig, som beskrevet nedenfor. 

 

__________     ____________________________________________ 

      Dato                                              Underskrift 

 

Til brug for behandlingen af ansøgninger om tilladelser efter krigsmateriello-

ven indhenter Justitsministeriet eventuelle oplysninger om ansøger hos Politi-

ets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjene om eventuelle for-

hold af sikkerhedsmæssig interesse. Justitsministeriet indhenter endvidere i 

fornødent omfang en udtalelse fra Udenrigsministeriet.  

 

For så vidt angår Politiets Efterretningstjeneste indebærer dette, at tjenesten 

søger i politiets registre efter oplysninger om den pågældende ansøger, herun-

der oplysninger om eventuelle strafbare forhold og om eventuelle fremstillin-

ger i retten ved politiets foranstaltning. Desuden søger tjenesten i dets egne 

                                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. oktober 2012 af lov om krigsmateriel mv. 
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akter, herunder registre, efter eventuelle oplysninger af sikkerhedsmæssig in-

teresse.  

 

Politiets Efterretningstjeneste indhenter endvidere i relevant omfang oplysnin-

ger om eventuelle strafbare forhold samt oplysninger af sikkerhedsmæssig in-

teresse fra andre landes politi- og sikkerhedsmyndigheder.  

 

Såfremt ansøger er eller har været statsborger i et andet land end Danmark, 

indhenter Politiets Efterretningstjeneste endvidere relevante oplysninger hos de 

danske udlændingemyndigheder.  

 

For så vidt angår Forsvarets Efterretningstjeneste søger tjenesten i egne akter 

og registre efter oplysninger af sikkerhedsmæssig interesse om ansøger eller 

den virksomhed, som ansøger er tilknyttet. 

 

Endelig kan det oplyses, at Udenrigsministeriet foretager en søgning i egne ak-

ter efter oplysninger med udenrigspolitisk interesse.  
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Samtykkeerklæring til ansøgninger om forlængelse af dispensation fra krigsmateriellovens2 §§ 

2-7 

 

Fornavn(e):  

Efternavn:  

CPR-nr.:  

Adresse:   

Ved min underskift giver jeg samtykke til, at der i forbindelse med behand-

lingen af min ansøgning må tilvejebringes og videregives oplysninger om 

mig, som beskrevet nedenfor. 

 

__________     ____________________________________________ 

Dato                                                Underskrift 

 

Til brug for behandlingen af ansøgninger om forlængelse af dispensation fra 

krigsmateriellovens §§ 2-7 indhenter Justitsministeriet eventuelle oplysninger 

om ansøger hos Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjene 

om eventuelle forhold af sikkerhedsmæssig interesse. Justitsministeriet indhen-

ter endvidere i fornødent omfang en udtalelse fra Udenrigsministeriet.  

 

For så vidt angår Politiets Efterretningstjeneste indebærer dette, at tjenesten 

søger i politiets registre efter oplysninger om den pågældende ansøger, herun-

der oplysninger om eventuelle strafbare forhold og om eventuelle fremstillin-

ger i retten ved politiets foranstaltning. Desuden søger tjenesten i dets egne 

akter, herunder registre, efter eventuelle oplysninger af sikkerhedsmæssig in-

teresse.  

                                                           
2 Lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. oktober 2012 af lov om krigsmateriel mv. 
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Politiets Efterretningstjeneste indhenter endvidere i relevant omfang oplysnin-

ger om eventuelle strafbare forhold samt oplysninger af sikkerhedsmæssig in-

teresse fra andre landes politi-og sikkerhedsmyndigheder.  

 

Såfremt ansøger er eller har været statsborger i et andet land end Danmark, 

indhenter Politiets Efterretningstjeneste endvidere relevante oplysninger hos de 

danske udlændingemyndigheder.  

 

For så vidt angår Forsvarets Efterretningstjeneste søger tjenesten i egne akter 

og registre efter oplysninger af sikkerhedsmæssig interesse om ansøger eller 

den virksomhed, som ansøger er tilknyttet. 

 

Endelig kan det oplyses, at Udenrigsministeriet foretager en søgning i egne ak-

ter efter oplysninger med udenrigspolitisk interesse.  
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