
Beslutning om endring i særinstruks 1. august 1989 nr. 4872: Våpeninstruks 
for politiet  
Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 11. februar 2015 med 
hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 29. 
 
     I 
 
I særinstruks 1. august 1989 nr. 4872 gjøres følgende endringer: 
 
§ 10 fjerde ledd skal lyde: 

§ 10.Politisjef kan for det enkelte tilfelle gi ordre om bevæpning med skytevåpen av 
politimann når 

a) konkrete opplysninger eller omstendighetene for øvrig gir grunn til å tro at politimann i 
tjenesteoppdrag vil stå overfor bevæpnet person, eller 

b) oppdraget fremstår som særlig farlig for de impliserte politimenn, eller 
c) oppdragets karakter gjør bevæpning nødvendig av andre grunner, eller 
d) Justisdepartementet har samtykket i eller beordret at bevæpning foretas til løsing av 

spesielle oppdrag, eller under særlige forhold. 

Når politisjef ikke er tilgjengelig og forsinkelsen kan føre til tap av menneskeliv eller alvorlig 
personskade, kan hans faste stedfortreder gi slik bevæpningsordre. I stedfortreders fravær kan 
jourhavende gi ordre om bevæpning. Er heller ikke jourhavende tilgjengelig, kan vaktsjef gi 
bevæpningsordre. I slike tilfeller skal ordren snarest mulig forelegges for vedkommende 
politisjef. 

Justisdepartementet kan i særlige tilfeller gi samtykke til at også andre bemyndiges til å gi 
bevæpningsordre. 

Politidirektoratet kan etter samtykke fra Justisdepartementet beslutte bevæpning med 
enhåndsskytevåpen i den daglige tjenesten for en periode på inntil tre måneder, når det ut fra 
risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot politiets oppgaveløsning anses nødvendig for å 
sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlig for 
liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner. Justisdepartementet kan samtykke til å forlenge 
bevæpningsadgangen med inntil åtte uker av gangen på de vilkår som er fastsatt i første 
punktum.  

Politisjef gir instruks om bevæpning med skytevåpen i spesielle oppdrag. 

Den som gir bevæpningsordre, avgjør hvilke skytevåpen som skal utleveres. Politimann kan 
kun utrustes med den/de våpentype(r) han er godkjent for bruk av. 

 
      II 
 
     Ikrafttredelse 

Endringene trer ikraft straks og gjelder til og med 31. desember 2015. 


