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HØRING – NOU 2011:19 NY VÅPENLOV 

 

Jeg viser til departementets høringsbrev av 9. mars 2012 med vedlagt NOU 2011:19. 

 

Utredningen inneholder forslag om blant annet hvilke krav som skal stilles til personer som 

søker om førstegangserverv av skytevåpen og en del andre spørsmål som Generaladvokaten 

ikke har grunnlag for å ha noen bestemt oppfatning om. Jeg har i den forbindelse merket meg 

at loven ikke skal gjelde for våpen, våpendeler eller ammunisjon som er bestemt for eller 

tilhører Forsvaret eller politiet (lovforslagets § 4). 

 

Utredningen har imidlertid også noen forslag og betraktninger som kan angå Forsvaret. Dette 

gjelder spørsmål om meldeplikt for helsepersonell når pasientens helse ikke er i samsvar med 

kravene fastsatt i våpenlovgivningen (s. 93 og lovforslagets § 63), og man diskuterer også om 

Forsvaret bør ha meldeplikt (s. 94). 

 

Forsvaret vil kunne ha behov for opplysninger om personer hvis helsetilstand tilsier at de ikke 

bør disponere våpen. Det siktes her spesielt til psykisk ustabile personer. I Forsvaret vil det 

særlig være Heimevernet som vil kunne ha behov for slike opplysninger. Med unntak for 

militære leger, som vil melde til vedkommende militære sjef, vil det naturlige være at slik 

melding går til politiet. Heimevernet er avhengig av samarbeid med politiet også når det 

gjelder andre forhold som tilsier at en person ikke bør utstyres med militært våpen. 

 

Etter hva jeg har fått opplyst fantes det for en del år siden en forskrift av 1.7.1980 om 

meldeplikt fra helsevesenet til Forsvaret over alle mannlige pasienter mellom 17 og 45 år, 

behandlet i psykiatriske institusjoner. Av en eller annen grunn som jeg ikke kjenner til ble den 

opphevet den 1.12.2000 med virkning fra årsskiftet 2001. 
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Når det gjelder Forsvarets eventuelle meldeplikt, er det ikke fremsatt noe konkret forslag. 

Hvis en slik meldeplikt skal etableres, bør det i så fall vurderes hvordan rapporteringslinjene 

bør være. Min generelle holdning er at det fortsatt finnes et potensiale for forbedring når det 

gjelder kommunikasjon og samarbeid mellom Politiet og Forsvaret, og at en rutinemessig 

informasjonsflyt i begge retninger mellom Forsvaret, herunder særlig Vernepliktverket og 

Heimevernsdistriktene på den ene siden og Politiet på den andre siden om spørsmål som 

gjelder egnethet for å omgås skytevåpen, kan være et naturlig ledd i et forsterket samarbeid 

mellom de to etatene. 

 

Jeg har også merket meg at det i § 6 foreslås at Kongen kan helt eller delvis gjøre unntak fra 

loven eller enkelte av dens bestemmelser for tidsbegrenset bevæpning av norsk fartøy. Dette 

kan for eksempel gjelde visse våpen som ellers vil være forbudt (jf. s. 41). Jeg går ut ifra at 

dette vil kunne være våpen av mer militær karakter som kan egne seg til piratbekjempelse. I 

den forbindelse bør det vurderes om det i lov eller forskrift bør settes en begrensning slik at 

man ikke tillater bruk av ammunisjon som vil være forbudt i krig. Jeg sikter her særlig til 

ekspanderende ammunisjon (jaktammunisjon) og ammunisjon som kan forventes å 

eksplodere i menneskekroppen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Arne Willy Dahl 

Generaladvokat 

 

 


