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Høring NOU 2011: 19 Ny våpenlov ”Gjennomgang av gjeldende våpenlov og 

forslag til ny våpenlov” 

Norges Optikerforbund (NOF) takker for tilsendt høring. Høringssvaret vil kommentere de fire 

punktene bemerket i høringsbrevet, i særdeleshet punkt 2. 

Punkt 1: 
Omfanget av høringen viser at det vil være behov for en ny våpenlov. Nye elementer samt flytting og 

endring av eksisterende, tilsier at en ny lov bedre vil fylle hensikten enn endring av eksisterende 

våpenlov. 

Punkt 2: 
Ut fra høringen er det klart at myndighetene i fremtiden bør og skal ha styrkede kontrollmekanismer 

i forhold til å eie, bruke og oppbevare våpen, våpendeler mv. 

Det synes fornuftig å innføre krav i forhold til helse. En legeerklæring ved førstegangs søknad om 

våpenkort sammen med egenerklæring anses som fornuftig i forhold til dagens ordning.  

Ved førstegangs søknad om våpenkort vil sannsynlig de fleste ha god allmennhelse, og 

legeerklæringen vil i så måte i hovedsak bidra til å finne frem til personer som ut fra psykisk helse 

ikke bør inneha våpenkort. Senere i livet vil trolig allmennhelsen være viktigere i forhold til å inneha 

våpenkort. 

Det foreslås en meldeplikt for helsepersonell. Lege, psykolog og optiker vil pålegges en plikt til å 

varsle politiet når pasientens helse ikke samsvarer med kravene satt i våpenlovgivningen. Dette er en 

meldeplikt på linje med eksisterende meldeplikt vedrørende førerkort. 

Det foreslås fra utvalget at helsepersonell skal få tilgang til databaserte opplysninger vedrørende 

innehavere av våpenkort. Hvis det er tenkt at helsepersonell aktivt skal gå inn og kontrollere alle sine 

pasienter innen aldersgrensen for å kunne inneha våpen, gir dette et betydelig merarbeid. De ulike 

helsepersonellgruppene bør få være delaktige i utarbeidelsen av dataverktøyet som gjør innhenting 

av denne type opplysninger enklest mulig. 

mailto:postmottak@jd.dep.no


 

 

 

 

Da meldeplikten i forbindelse med førerkort ble innført, ble det kjent at noen unnlot å følge opp egen 

øyehelse hos optiker av frykt for å miste førerretten. Det vil være uheldig hvis personer lar være å gå 

til undersøkelse av egen helse, også synet og synsfunksjonen, i frykt for å miste retten til å eie eller 

bruke skytevåpen. Gitte forslag fokuserer på meldeplikt ved ordinære helseundersøkelser. Ved å 

konkretisere gyldigheten på en helseattest i denne forbindelse, ville samfunnet på en bedre måte 

vært sikret at personer med våpenkort regelmessig er vurdert av helsepersonell. Nytteverdien av 

dette må veies opp mot ulempene. 

Det vises til at det ønskes en innførsel av meldeplikt om våpenkort i Helsepersonellovens paragraf 34, 

på linje med dagens krav i forhold til førerkort. Norges Optikerforbund minner på at dagens krav i 

helsepersonelloven følges av en gitt forskrift som definerer helsekravene, som stadig revideres og 

endres. Liknende forskift i forhold til våpen bør må plass. De spesifikke helsekravene er ikke diskutert 

i høringsutredningen, men er viktige elementer i en diskusjon som dette. Norges Optikerforbund 

anbefaler at kommende krav gjøres fornuftige sett fra både våpenbruker og fra helsepersonellets 

side, da dette letter håndteringen. 

Punkt 3: 
Norges Optikerforbund har ingen kvalifikasjoner til å kommentere forslagene rundt forbudte og 

tillatte skytevåpen. 

Punkt 4: 
De administrative og økonomiske konsekvensene av forslaget omfatter i stor grad forhold hos 

myndighetene, herav politiets håndtering. Anslagene virker lave. 

Utgifter både i forhold til førstegangs søknad og opprettholdelse av våpenkort, kan bli betydelig for 

den enkelte. 

Legene og psykologene er i stor grad innen det offentlige regulerte helsevesenet, og deres arbeid vil i 

stor grad styres via gjeldende takstsystem. Optikere er i stor grad innen det private. Bransjen 

samarbeider gjerne med myndighetene til å finne et system som er håndterlig, praktisk og 

administrativt, og som er økonomisk fornuftig 
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