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GÆLDENDE LOVE OG REGLER
Lovbekendtgørelse nr. 920 af 29. august 2019 om våben og eksplosivstoffer m.v.
(våbenloven).
Bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition mv. med
senere ændringer (våbenbekendtgørelsen).
Cirkulære nr. 10222 af 1. december 2016 om våben og ammunition mv. med senere
ændringer (våbencirkulæret).
Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben som ændret ved
direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 og direktiv 2017/853 af 17. maj 2017 (EU’s våbendirektiv).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2403 af 15. december 2015
om fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker med
henblik på at sikre, at deaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/337 (EU’s deaktiveringsforordningen).
For yderligere vejledning se politiets hjemmeside: www.politi.dk.
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1. INDLEDNING
Mange museer ønsker at udstille våben – herunder skydevåben – i forbindelse med
formidling af historiske begivenheder. Det er yderst vigtigt, at de museer, der udstiller,
besidder og opbevarer skydevåben, har foretaget korrekt registrering af deres våbenbeholdning og er i besiddelse af dokumentation for gyldige våbentilladelser og deaktiveringsattester.
Der er løbende foretaget ændringer af reglerne på våbenområdet, som har betydning
for museumsverdenen, særligt reglerne om deaktivering af skydevåben. Det har eksempelvis tidligere været det stedlige politi, som var ansvarlig for udstedelse af både
våbentilladelser og deaktiveringsattester.
Den administrative sagsbehandling på våbenområdet er i dag samlet hos Politiets
Administrative Center ved Midt- og Vestjyllands Politi og Rigspolitiet. Det stedlige politi varetager dog fortsat visse opgaver på området.
For at sikre, at museerne har kendskab til gældende lovgivning og procedurer vedrørende våbenhåndtering, har Rigspolitiet i samarbejde med Nationalmuseet og
Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet denne vejledning om våbenhåndtering på museumsområdet. Vejledningen har forinden udstedelsen været sendt til et mindre udvalg
af statsanerkendte museer, der er kommet med bemærkninger til vejledningen. Formålet med vejledningen er blandt andet at oplyse om, hvilke tilladelser museerne skal
have, og hvilke myndigheder, der skal ansøges om tilladelse.
Vejledningen indeholder også Rigspolitiets anbefaling til museerne om at føre løbende egenkontrol med museumsvåben og en nærmere anvisning om, hvordan
denne egenkontrol kan udføres.
Vejledningen retter sig til ikke-statslige museer (eksempelvis de statsanerkendte museer). Statslige museer anses i våbenlovgivningen som civile statsmyndigheder, og
der gælder særlige regler for disse, som kort beskrives til sidst i vejledningen.
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2. REGLERNE OM MUSEERS VÅBENHÅNDTERING

2.1. Generelt

I lovgivningen er der fastsat forskellige regler for våbenhåndtering afhængig af, om
der er tale om statslige museer eller andre museer, herunder de statsanerkendte
museer.
Statsanerkendte museer og øvrige museer, som modtager offentligt tilskud, samt
ikke-tilskudsberettigede museer, private samlinger mv. (i det følgende betegnet museerne) er underlagt de almindelige regler i våbenlovgivningen, hvilket blandt andet
betyder, at museerne skal have tilladelse at indføre, erhverve, besidde, bære og anvende funktionsdygtige våben, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1.
Det kræver også tilladelse at udføre våben fra Danmark efter våbenlovens § 6. Opbevaring og transport af våben skal ske efter de nærmere regler herom i våbenbekendtgørelsen. Lokaler, hvor der udstilles våben, skal godkendes af politiet, før udstillingen kan ske, jf. våbenbekendtgørelsens § 26.
Museerne må ikke overlade, udlåne eller overdrage funktionsdygtige skydevåben til
andre (eksempelvis andre museer), medmindre den som våbnet overdrages til har
en gyldig tilladelse til det pågældende våben.
Museer, der er tilskudsberettigede i henhold til museumsloven, skal ikke betale gebyr
for en våbentilladelse, jf. våbenlovens § 6 b. Ikke-tilskudsberettigede museer, private
samlinger mv. skal betale gebyr.

2.2. Skydevåben, der
ikke kræver tilladelse

Våbenlovgivningen gælder ikke for antikke skydevåben. Antikke skydevåben er forladevåben, der er fremstillet før 1870, og bagladevåben, der er fremstillet før 1870,
og som ikke kan anvende enhedspatroner.
Museerne kan derfor erhverve, besidde, opbevare, udstille og overdrage sådanne
våben uden tilladelse, og uden at reglerne i våbenlovgivningen finder anvendelse.
Undtagelsen finder dog ikke anvendelse på kopier eller replika af antikke skydevåben, som fortsat kræver tilladelse.
Våbenlovgivningen gælder heller ikke for andre skydevåben, der er deaktiverede efter reglerne i våbenbekendtgørelsens § 57, og som efterfølgende er godkendt af enten det stedlige politi eller af Rigspolitiet.
Der gælder særlige procedurer for godkendelse af deaktivering af skydevåben, herunder for mærkning, certificering og registrering af det deaktiverede våben. Proceduren for ansøgning og godkendelse af deaktivering beskrives i afsnit 2.3.
Skydevåben, der ikke antikke eller deaktiverede (og efterfølgende godkendt af politiet), er omfattet af reglerne i våbenlovgivningen og beskrives i denne vejledning som
funktionsdygtige skydevåben.
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2.3. Tilladelse til funktionsdygtige skydevåben

Museerne har pligt til at sikre, at skydevåben i deres samling er omfattet af en korrekt
og gyldig tilladelse, og det gælder både for våben, som museet allerede besidder, og
for våben som museet ønsker at erhverve (evt. ved indførsel til Danmark).
Det afhænger af våbnets type, om der kræves en særskilt tilladelse til hvert enkelt
våben, eller om våbnet kan erhverves på en våbensamlertilladelse. Endvidere afhænger det af våbnets type, om det er Rigspolitiet eller Politiets Administrative Center,
der kan meddele tilladelse. Ansøgning om tilladelse til at besidde våben med henblik
på deaktivering skal dog indgives til Rigspolitiet uanset våbnets type. For en nærmere
vejledning om, hvilke typer våben der kræver hvilke tilladelser, se neden for i afsnit
2.3.1. og 2.3.2.
Har museet tilladelse til at indføre, erhverve og besidde våbnet, dækker tilladelsen
som udgangspunkt ikke, at våbnet også kan bæres og anvendes. Hvis museet derfor
eksempelvis som led i formidling ønsker at bære og anvende våbnet, skal der søges
om særskilt tilladelse hertil.
Museet skal også have en gyldig og dækkende tilladelse til at besidde skydevåben,
som museet ønsker skal deaktiveres. Så længe våbnet er funktionsdygtigt, skal der
være en gyldig tilladelse til besiddelsen af det pågældende skydevåben – også
selvom det alene drejer sig om kortere tid, indtil den ønskede deaktivering er foretaget og godkendt. Ansøgning om tilladelse til at besidde våben med henblik på deaktivering kan indgives til Rigspolitiet uanset våbnets type.
Alle museer har således pligt til at indhente de fornødne tilladelser og godkendelser
til funktionsdygtige skydevåben fra enten Politiets Administrative Center eller Rigspolitiet.
I de følgende afsnit er en nærmere beskrivelse af, hvilke våben som henholdsvis
Politiets Administrative Center og Rigspolitiet kan meddele tilladelse til.

2.3.1. Skydevåben der
kræver tilladelse fra Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center kan meddele tilladelse til museer til at besidde håndskydevåben, der ikke er af særlig farlig karakter, eksempelvis rifler, der ikke er halveller fuldautomatiske, glatløbede haglgeværer og salutkanoner.
Våbentilladelse kan gives, når skydevåbnet vurderes at være af særlig historisk og
teknisk interesse. Tilladelsen meddeles til hvert enkelt våben. Såfremt museet ønsker
en tilladelse til at besidde våbnet med henblik på alternativ deaktivering, kan ansøgning om tilladelse til besiddelsen og deaktiveringen indgives samlet til Rigspolitiet,
uanset om der er tale om et særligt farligt våben eller ej.
Tilladelsen meddeles efter en konkret vurdering, og der stilles som udgangspunkt en
række vilkår for tilladelsen, som vil være nærmere angivet i selve tilladelsen.
Politiets Administrative Center kan desuden meddele en såkaldt samlertilladelse –
uden antalsmæssig begrænsning – til museer samt foreninger og private samlere
mv., der godtgør at være våbensamlere, til en række øvrige særlige våbentyper og
modeller.
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En samlertilladelse kan omfatte følgende typer af skydevåben mv.:
 Skydevåben med model- eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol
model 1910 og model 1910/21, marinerevolver model 1891, Schouboepistol
model 1903 og dansk militærgevær model 1867/93, 1867/96 og 1867/97.
 Glatløbet haglgevær med en pibelængde på mindst 55 cm.
 Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm.
 Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig historisk eller teknisk interesse.
 Aftagelige magasiner.
En samlertilladelse, der gælder flere våben, meddeles på vilkår af, at museet ajourfører en liste med oplysninger om type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer
eller identifikationsnummer for hvert enkelt skydevåben, og at listen indsendes til Politiets Administrative Center årligt, samt ved enhver tilgang og afgang af våben i samlingen. Vilkårene vil fremgå af den enkelte tilladelse.
Politiets Administrative Center kan også give tilladelse til etablering af patronsamlinger af ladte eller afladte patroner, hvis samlingen er af historisk eller teknisk interesse.
Der gælder en særlig procedure ved meddelelse af tilladelse til patronsamling, og der
stilles særlige vilkår for tilladelsen.
Der foretages altid en vandelsvurdering af de af museet ansatte personer, som har
adgang til våbnene.
Politiet har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til
kontrol af en våbensamling, jf. våbenlovens § 3, stk. 3, nr. 1.
Ansøgning om tilladelse til besiddelse af skydevåben mv. indgives til Politiets Administrative Center ved at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. For yderligere
information om, hvilke oplysninger, der skal vedlægges ansøgningen, henvises til politiets hjemmeside: https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/vaaben/tilladelse-til-museetsvaaben.
For vejledning kan Politiets Administrative Center kontaktes på telefon 7020 1473,
mandag-torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-13.
Sagsbehandlingstiden kan variere, men som udgangspunkt kan der forventes et svar
inden for 4 uger alt afhængig af, hvor omfattende ansøgningen er.

2.3.2. Skydevåben, der
kræver tilladelse fra Rigspolitiet

Det er Rigspolitiet, der kan meddele tilladelse til besiddelse af særligt farlige våben,
f.eks. funktionsdygtige halv- og fuldautomatiske våben, herunder maskinpistoler, fuldautomatiske rifler og maskingeværer.
Det følger af reglerne i EU’s våbendirektiv artikel 6, nr. 2, 3 og 5 samt våbencirkulærets § 19, at Rigspolitiet alene under ganske særlige omstændigheder undtagelsesvis
kan meddele tilladelse til særligt farlige våben til bl.a. kulturelle, forskningsmæssige
og historiske formål og under strenge sikkerhedsmæssige betingelser.
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I en sag vedrørende et særligt farligt våben, vil det blandt andet indgå i Rigspolitiets
vurdering, om det pågældende våben er af særlig historisk eller teknisk interesse.
Rigspolitiet vil derfor i tvivlstilfælde anmode ansøger om nærmere oplysninger herom.
Det vil endvidere indgå i Rigspolitiets vurdering, om der ansøges om midlertidig tilladelse med henblik deaktivering af våbnet til brug for udstilling/besiddelse på et museum. Museer kan som hovedregel alene opnå tilladelse til besiddelse af særligt farlige skydevåben, såfremt der er tale om en midlertidig tilladelse, som meddeles med
det formål, at våbnet lovligt kan besiddes indtil, der er foretaget deaktivering.
Til brug for behandlingen af ansøgningen skal Rigspolitiet have nærmere oplysninger
om hvert enkelt våben (våbentype, kaliber og våbnets historik).
Ansøgning om tilladelse til besiddelse af særligt farlige skydevåben sendes til Rigspolitiet på e-mail: pol-vaben-ansogning@politi.dk. Såfremt der er spørgsmål til ansøgningen, kan disse rettes til samme e-mail eller på telefon 2283 5974, tirsdage kl.
9-12 og torsdage kl. 12-15.
Sagsbehandlingstiden kan variere, men som udgangspunkt kan der forventes et svar
inden for 4 uger alt afhængig af, hvor omfattende ansøgningen er.

2.4. Deaktivering af
skydevåben

Det er muligt at deaktivere et skydevåben, så det ikke længere er omfattet af våbenlovens kontrolordning, jf. våbenbekendtgørelsen § 57. Dette betyder bl.a., at de regler, der gælder for funktionsdygtige skydevåben, ikke længere finder anvendelse, når
våbnet er korrekt deaktiveret. Der kræves således heller ikke godkendelse af udstillingslokaler efter våbenbekendtgørelsen, hvis der alene udstilles skydevåben, der er
deaktiveret efter våbenbekendtgørelsens § 57.
Der findes to forskellige metoder til deaktivering af skydevåben:
1. Gennemskæring af hele våbnet på langs
2. Alternativ deaktivering af våbnet.
Betingelserne for anvendelse af disse metoder er nærmere beskrevet i det følgende.

2.4.1. Gennemskæring
på langs af skydevåben

Gennemskæring på langs er den hyppigst anvendte og mest sikre metode til deaktivering, idet våbnet dermed ikke kan gøres funktionsdygtigt igen, samtidig med at det
er tydeligt, at der er foretaget en deaktivering af våbnet.
Deaktivering sker ved gennemskæring på langs af alle skydevåbnets vitale dele med
undtagelse af skæfte og kolbe, jf. våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 1.
Deaktiveringen skal foretages af en person med gyldig tilladelse til at besidde det
pågældende våben, f.eks. en person med en gyldig bøssemagertilladelse eller en
person med tilladelse fra Rigspolitiet, hvis der er tale om et særligt farligt våben.
Når skydevåbnet er gennemskåret på langs, godkender det stedlige politi deaktiveringen og udsteder en attest som bevis for, at våbnet permanent og korrekt er deaktiveret. Attesten skal opbevares sammen med våbnet. Våbnet er herefter ikke længere omfattet af våbenlovens bestemmelser.
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2.4.2. Alternativ deaktivering af skydevåben

Alternativ deaktivering er en metode, som kan anvendes, hvis våbnet fortsat skal
fremstå som originalt.
Alternativ deaktivering kræver forudgående godkendelse fra Rigspolitiet, der undtagelsesvist kan godkende, at et skydevåben deaktiveres på anden vis end ved gennemskæring på langs jf. våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 2. Alternativ deaktivering
skal opfylde betingelserne i EU’s fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og
deaktiveringsteknikker.
Godkendelsen meddeles efter en vurdering af det enkelte våben, det oplyste formål
med deaktiveringen og de konkrete omstændigheder i øvrigt. Det indgår blandt andet
i Rigspolitiets vurdering, om det er et museum, der ansøger om deaktivering med
henblik på, at våbnet kan indgå i museets udstillinger og samling. Rigspolitiet kan i
nogle sager – hvor det vurderes at være relevant – anmode museet om nærmere
oplysninger om, hvorvidt våbnet er af særlig teknisk eller historisk interesse.
Selve udførelsen af deaktiveringen skal foretages af en person med en bøssemagertilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 43 eller af et statsligt museum, jf. våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 3.
Hvis der er tale om en våbentype, som ikke kan besiddes i medfør af en bøssemagertilladelse, skal der meddeles en særskilt tilladelse til, at bøssemageren kan besidde våbnet med henblik på deaktivering. Denne tilladelse vil i de fleste tilfælde blive
meddelt samtidig med museets tilladelse til den alternative deaktivering.
Deaktivering af våbnet må først iværksættes, når de nødvendige godkendelser er
meddelt.
Efter den alternative deaktivering er udført, skal Rigspolitiet godkende, at betingelserne i EU’s fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker er opfyldt, jf. våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 2. Skydevåbnet skal således efterfølgende til kontrol hos Rigspolitiets våbenteknikere. Den nærmere proces herfor
indebærer blandt andet, at de deaktiverede våben efter aftale indleveres på den lokale politistation, der sørger for, at våbnene sendes til Rigspolitiet.
Deaktivering af våbnet er først endeligt godkendt, når Rigspolitiet har mærket det
pågældende våben og udstedt en deaktiveringsattest. Denne attest skal museet opbevare sammen med våbnet. Når deaktiveringen er godkendt, er det pågældende
våben ikke længere omfattet af våbenlovens kontrolordning. Såfremt det deaktiverede våben senere skal overdrages til et andet museum eller til tredjemand, skal Politiets Administrative Center underrettes herom med henblik på registrering af overdragelsen.
Ansøgning om tilladelse til alternativ deaktivering af et skydevåben sendes til Rigspolitiet på e-mail: pol-vaben-ansogning@politi.dk.
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For yderligere information, om hvilke oplysninger der skal vedlægges ansøgningen,
henvises til politiets hjemmeside: https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/vaaben/deaktivering-af-vaaben.
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningen, kan disse rettes til ovenstående e-mail
eller på telefon 2283 5974, tirsdage kl. 9-12 og torsdage kl. 12-15.
Den forventede sagsbehandlingstid varierer, idet denne afhænger af, om museets
adkomst til våbnene er registreret korrekt i Politiets Våbenregister samt af omfanget
af våben og typen af våben, der ønskes deaktiveret. Det har også betydning for sagsbehandlingstiden, om Rigspolitiet har mange andre sager om alternativ deaktivering
under behandling på samme tid.
Almindeligvis vil en ansøgning om alternativ deaktivering samt den efterfølgende
godkendelse, mærkning og certificering kunne gennemføres inden for en periode på
6 måneder.

2.4.3. Skydevåben funktionsudygtiggjort før april
2016

Det har tidligere været muligt at få skydevåben funktionsudygtiggjort på anden vis
end ved gennemskæring på langs. Den tidligere anvendte metode blev foretaget og
godkendt frem til april 2016.
Skydevåben, der er funktionsudygtiggjort før april 2016, er ikke omfattet af våbenlovens regler, hvis der foreligger en godkendelse fra Rigspolitiet eller Justitsministeriet.
Dette gælder dog ikke, hvis det pågældende skydevåben overdrages eller gøres tilgængeligt på markedet på anden måde.
Et skydevåben, som er blevet funktionsudygtiggjort før april 2016, vil derfor blive anset som et fuldt funktionsdygtigt skydevåben, hvis det omsættes/overdrages (overdrages, udlånes, sælges mv.), og skal i den situation behandles efter reglerne herom
beskrevet i afsnit 2.2. Hvis skydevåbnet inden det omsættes/overdrages bliver deaktiveret efter de gældende regler, der er beskrevet i afsnit 2.3., vil det være disse regler, der gælder.
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3. RIGSPOLITIETS ANBEFALING TIL INTERN KONTROL AF MUSEERS
VÅBEN
Museet er ansvarlig for, at museet og museets ansatte overholder våbenlovgivningen, og at alle nødvendige tilladelser til våbenhåndtering er indhentet.
For så vidt angår samlertilladelser er museet efter våbenbekendtgørelsen forpligtet
til at sikre, at den aktuelle beholdning til enhver tid er indberettet til Politiets Administrative Center, se herom i afsnit 2.3.1. Er der ikke sket tilgang eller afgang, skal listen
indsendes én gang årligt til Politiets Administrative Center med angivelse af, at der
ikke er sket ændringer siden sidste indberetning.
Hvis museet ikke er i stand til at fremfinde en meddelt tilladelse, skal museet snarest
kontakte Politiets Administrative Center med henblik på at få indhentet den påkrævede tilladelse.
Hvis det ikke er muligt at finde et skydevåben omfattet af en tilladelse, skal museet
mv. snarest til det stedlige politi anmelde, at våbnet er forsvundet. Politiet vil herefter
efterlyse våbnet i Politiets Våbenregister.
Det er desuden vigtigt, at museet sørger for at foretage egenkontrol af våbenbeholdningen. Kontrollen skal sikre, at museet til enhver tid er i besiddelse af de rigtige
tilladelser, og at der foreligger behørig dokumentation for besiddelse af de pågældende skydevåben eller deaktivering heraf.
Rigspolitiet anbefaler på den baggrund, at museet løbende og minimum en gang årligt foretager en intern revisionsgennemgang af den faktiske våbenbeholdning.
Gennemgangen bør være en fysisk gennemgang af våbenbeholdningen, hvor museet identificerer funktionsdygtige skydevåben ud fra serienummer mv., fremfinder
den meddelte våbentilladelse og tjekker gyldigheden, herunder udløbsdatoen. Hvis
museet mv. ikke anvender en museumsdatabase, hvor alle relevante oplysninger kan
indtastes, anbefaler Rigspolitiet, at museet udarbejder en samlet oversigt eller et registreringsark over museets våbenbeholdning, som angiver følgende:
 våbnets fysiske placering,
 identitetsnummer/serienummer, fabrikat/model og land og
 journalnummer på våbentilladelsen samt tilladelsens gyldighedsperiode eller journalnummer på deaktiveringsattesten.
Hvis der er sket udlån af funktionsdygtige skydevåben, bør der desuden i placeringssystemet henvises til en journalsag for udlånet, hvoraf det klart fremgår:
 hvor våbnet befinder sig,
 hvornår våbnet forventes tilbageleveret og
 udløbet af den tilladelse, som ligger til grund for udlånet.
For så vidt angår våben, der er blevet alternativt deaktiveret og godkendt af Rigspolitiet, er disse ikke omfattet af våbenlovens kontrolordning. Rigspolitiet anbefaler dog,
at disse indgår i den årlige samlingsrevision med ekstern revisor. Gennemgangen
bør være en fysisk kontrol, hvor museet identificerer våbnet ud fra serienummer mv.
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og sammenholder deaktiveringsmærket på våbnet med deaktiveringsattesten. Museumsgenstande, herunder også museets våbenbeholdning, bør altid have en opdateret placering i museets placeringssystem, så det let kan findes frem. 5.1
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4. REGLER FOR DE STATSLIGE MUSEERS VÅBENHÅNDTERING
De statslige museer, f.eks. Nationalmuseet og dets underafdelinger, samt Det
Grønne Museum, er civile statsmyndigheder, der er omfattet af våbenlovens § 9, stk.
1, som undtager myndighederne fra en række af de regler i våbenloven, der gælder
for øvrige museer.
Reglerne om opbevaring af skydevåben gælder for statslige museer. Reglerne om at
funktionsdygtige skydevåben alene må overdrages eller overlades til andre – f.eks.
andre museer – der har en gyldig tilladelse til det pågældende våben, gælder også
for de statslige museer.
De statslige museer er undtaget fra kravet om tilladelse til at erhverve, besidde, bære
og anvende våben, jf. våbenlovens § 9, stk. 1. De statslige museer skal dog fortsat
indhente godkendelse af de lokaler, hvor våbnene skal udstilles, ligesom der skal
søges om ind- og udførselstilladelse, hvis våbnet enten købes i udlandet eller udlånes
eller sælges til en køber uden for Danmark.
Statslige museer, der erhverver skydevåben (herunder hvis våbnet overdrages til museet i en kortere eller længere periode som udlån med henblik på udstilling), skal
inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politiet, jf. våbenbekendtgørelsens § 53. Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber,
fabrikations- eller identifikationsnummer samt oplysning om fra hvem våbnet er erhvervet.
Anmeldelse kan ske til Politiets Administrative Center.
Reglerne i våbenbekendtgørelsen om transport af våben gælder også for statslige
museer.
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