
DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Høringsinstansene, se eget vedlegg

Deres reL

--11100111.1111011---

Vår ref Dato
201201827 09.03.2012

Høring  -  NOU 2011: 19 Ny våpenlov «Gjennkomgang av gjeldende
våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov»

Justisdepartementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets gjennomgang av
gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov. NOU 2011: 19 Ny våpenlov er
vedlagt. Høringsbrevet med vedlegg er også tilgjengelig på Justisdepartementets
internettsider.

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber adressatene vurdere om det er
behov for å legge høringen frem for underliggende/tilknyttede etater og organ som
ikke står oppført på høringslisten. Eventuelt ber vi høringsinstansene om å konferere
med underliggende / tilknyttede etater og inkludere deres synspunkter i
høringsuttalelsen. For ordens skyld nevnes at høringen er åpen også for andre enn de
som står oppført på høringslisten.

Departementet ber om at høringsuttalelsene blir sendt til Justisdepartementet,
Politiavdelingen, Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i
tillegg til vanlig papirversjon også blir oversendt ipå e-post til ostmottak@.d.de .no.

Vi ber om at høringsinstansenes syn innen 8. juni 2012.

Eventuelle henvendelser kan rettes til rådgiver Øivind Fredlund - tlf. 22 24 55 09 eller
førstekonsulent Camilla Søby - tlf. 22 24 51 22.

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord
Gullhaug Torg 4a 22 24 90 90
0484 Oslo Org. nr.: 972 417 831
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Vi ønsker særlig kommentarer til og synspunkter på:

Utvalgets flertall foreslår ny våpenlov. Den foreslåtte loven vil på mange punkter bygge
på eksisterende lov, forskrift og rundskriv, men den vil også inneholde forslag til nye
regler. I følge et samlet utvalg eller et flertall av utvalget, er en ny lov med foreslåtte
forslag til nye regler nødvendig for å tilpasse regelverket dagens samfunnssituasjon og
framtidige utfordringer. Blant mange forslag foreslår utvalget en egen formålsparagraf
og en aktsomhetsparagraf.

kunne hindre ulovlig våpenbruk?

En problemstilling som drøftes av utvalget er hvilke krav som skal stilles til personer
som søker om førstegangserverv av skytevåpen. Utvalget foreslår at de personlige
vilkårene til personlig skikkethet videreføres i ny våpenlov, og at disse vilkårene
suppleres med et krav til helse. Det foreslås at det fastsettes et krav om fremleggelse av
legeerklæring ved søknad om førstegangserverv av skytevåpen. Utvalget mener dette
vil kunne hindre at personer som ikke tilfredssfiller kravene til helse, ikke får tilgang til
skytevåpen . Det bemerkes likevel at en slik ordning vil være ressurskrevende for
helsemyndighetene. Den foreslåtte ordningen må sees i sammenheng med at det også
foreslås å innføre en plikt for helsepersonell til å melde fra dersom de kommer i kontakt
med personer som de vurderer som uegnet til å inneha skytevåpen.

Det foreslås videre at det innføres et krav om avgivelse av egenerklæring for
våpeninnehavere ved førstegangserverv,  og  senere regelmessig. En egenerklæring vil
kunne gi opplysninger om søkerens helse, søkerens behov for skytevåpen og andre
kvalifikasjoner. I tillegg foreslås det at personen som søker tillatelse til å inneha
skytevåpen kan bekrefte at samlivspartnere og andre myndige medlemmer i
husstandsfellesskapet har blitt gjort kjent med våpensøknaden.

En annen problemstilling som drøftes i utredningen er hvordan myndighetene skal føre
etterfølgende kontroll med personer som innehar våpen. Utvalget peker på at det kan
være en svakhet ved gjeldende regelverk at det ikke oppstilles noen systematisk eller
periodisk plikt eller incentiv for politiet til å  etterprøve om vilkårene for å eie og inneha
skytevåpen er tilstede.

Ordningen med tidsbegrensede våpenkort er diskutert i utredningen, men utvalget
ønsker ikke å innføre en generell ordning med tidsbegrensede våpenkort. Et mindretall
av utvalget foreslår imidlertid en differensiert ordning, hvor det innføres
tidsbegrensede våpenkort for visse typer skytevåpen.

Side 2

1.  Om  det bør vedtas ny våpenlov eller om det er tilstrekkelig å gjøre endringer i

eksisterende regelverk?

2. Hvilke krav skal myndighetene stille til sikkerhet og hvilke kontrollmekanismer vil



Det foreslås at det innføres meldeplikt for helsepersonell. Lege, psykolog og optiker vil
da pålegges plikt til å varsle politiet når pasientens helse ikke er i samsvar med kravene
fastsatt i våpenlovgivningen. I tillegg diskuteres det i utredningen hvorvidt også andre
offentlige myndigheter, da særlig forsvaret, også bør ha meldeplikt. Drøftingen av dette
ble ikke avsluttet i utvalget og en klar konklusjon ble derfor ikke trukket.

Utvalget bemerker at kontakt med politiet på grunn av voldsutøvelse og trusler, og
tilknytning til kriminelle miljøer normalt bør få følger for en persons tillatelse til å
inneha skytevåpen. Når det gjelder alderskrav foreslår utvalget å videreføre dagens
ordning. Det foreslås en innstramning i dagens regler for utlån av skytevåpen til
personer som ikke innehar våpenkort, ved at det også her innføres krav om tillatelse fra

politiet. Utvalget anbefaler også en innstramning i regler som gjelder for behandling av
skytevåpen som inngår i et dødsbo eller konkursbo. Videre foreslår utvalget at det
mnføres registreringsplikt for deaktiverte skytevåpen.

Departementet ber om kommentarer til utvalgets forslag til hvilke krav som skal stilles
ved erverv av skytevåpen og hvordan myndighetene på en bedre måte kan kontrollere
våpeninnehaverne, og forslag til eventuelle andre kontrollmekanismer som kan
innføres.

3. Forbudteog tillatte skytevåpen

Utvalget oppfatter i utgangspunktet gjeldende regelverkssondring mellom forbudte og
tillatte skytevåpen som fornuftig, men mener regelverket bør omredigeres noe.
Utvalget foreslår egne lovbestemmelser som regulerer hvilke våpen, våpendeler og
ammunisjon som er fillatt og forbudt og at dagens dispensasjonsregel gjøres generell
og flyttes fra forskrift til lov. Utvalget peker på betydningen av at regelverket gjøres så
filgjengelig som mulig, noe som tilsier at man i loven positivt angir hvilke skytevåpen
eller lignende som er forbudt

Det foreslås inntatt en egen bestemmelse i loven som regulerer halvautomatiske
skytevåpen. Forslaget er i hovedsak en videreføring av dagens ordning, men vil  
medføre at bestemmelsene løftes opp til lov. Utvalget foreslår at halvautomatiske rifter i
utgangspunktet er forbudt, men at de kan fillates i forskrift og at det således bare er
forhåndsgodkjente rifler som kan erverves. Et mindretall foreslår en snevrere
forskriftshjemmel hvor det kun tillates ervervet halvautomatiske rifler med hengslet
maskinbunn eller rifler med fast innebygd magasin som ikke lett kan byttes ut
Mindretallet ønsker i tillegg at det skal innføres en begrensing i fast eller hengslet
magasin fil 3 til 5 patroner samlet

Utvalget foreslår en bestemmelse som forbyr våpenlignende
lignende som  ikke  er skytevåpen, inntatt i loven.

Side 3

gjenstander, våpen eller



Videre mener utvalget det bør stilles krav til tillatelse for å erverve, eie og inneha store
boksmagasiner både til enhåndsskytevåpen og til tohåndsskytevåpen. Forslaget vil
medføre vil at slike boksmagasiner ikke vil kunne erverves til jakt, da jegere ikke har
behov for det. I tillegg foreslås innført en registreringsplikt på boksmagasiner som vil
gjøre at det fremgår av våpenregisteret hvem som eier slike magasiner. Et mindretall
foreslår i stedet at det i loven skal reguleres hvilke magasiner som er lovlig til de
enkelte våpentyper.

Vi ber om tilbakemelding på utvalgets forslag til kategorisering og regulering av
forbudte og tillatte skytevåpen.

4. Administrative og økonomiske konsekvenser

Eventuelle endringer i  form av strengere krav til politiets regelmessige kontroll med
våpeninnehavere og andre myndigheters meldeplikt, vil ha administrative og
økonomiske konsekvenser. Etablering av gode kontrollmekanismer, avhenger i tillegg
av at gjeldende våpenregister blir forbedret eller eventuelt erstattet.

Et flertall av utvalget foreslår at det indøres et årlig gebyr for å inneha skytevåpen og
bevilgning etter våpenloven.

Justisdepartementet ber om tilbakemelding på hvilke administrative og økonomiske
konsekvenser høringsinstansene ser for seg at eventuelle endringer i regelverket vil
medføre. Vi ønsker i tillegg høringsinstansene syn på eventuell innføring av årlige
gebyrordninger.
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Høringsliste

Departementene

Barneombudet
Datatilsynet
Det Kriminalitetsforebyggende Råd - KRÅD
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  (DSB)
Domstolsadministrasjonen
Erstatningsnemnda for voldsofre
Generaladvokaten
Kontoret for voldsoffererstatning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet  i  Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Børsemakernes Landsforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Norges Benkeskytterforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Metallsilhuett Forbund
Norges Paintballforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skytterforbund
Norges Sportsbransjeforbund
Norsk Forbund for Praktisk Skyting
Norsk organisasjon for jegere og skyttere
Norsk Svartkruttunion
Norsk Våpeneierforbund
Norsk Våpenhistorisk Selskap
Norske Reserveoffiserers Forbund
Scandinavian Ammunition Research Assosiation
Scandinavian Western Shooters
Våpenrådet



Amnesty International Norge
Barnepsykiatrisk forening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Fornærmedeutvalget
Forsvarergruppen av 1977
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kirkens SOS
Krisesenterforbundet
Krisesentersekretariatet
Landsforeningen for voldsofre
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Optikerforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk forbund mot voldsofre
Norsk Politilederlag
Norsk Psykologiforening
Norsk forening for krhninalreform — KROM
Norsk Tjenestemannslag
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Rådgivningskontorene
Stiftelsen Altemativ til vold
Stiftelsen Landsforeningen Rettlerd for taperne
Stine Sofies stiftelse
Teknologibedriftenes Landsforening
Ungdom mot vold
Villreinrådet i Norge


