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Høringssvar – NOU 2011:19 – Ny våpenlov. 

Politiets Fellesforbund (PF) støtter forslaget til ny våpenlov. Den er et viktig bidrag for å hindre 
uønskede hendelser med våpen, samtidig som den balanserer hensynet til den enkeltes mulighet til å 
inneha våpen til lovlige formål. 
 
PF støtter også at det opprettes et nytt og tidsriktig våpenregister. 
 
De nye krav til sikkerhet og de kontrollmekanismer som utkastet beskriver, er gode bidrag for å 
hindre uønskede hendelser. Både kravene til helse, regelmessig egenerklæring og kravet om at 
myndige medlemmer i husstandsfellesskapet skal være kjent med våpensøknaden, er gode 
virkemidler. 
 
I tillegg til å innføre meldeplikt for helsepersonell, mener vi at den drøftingen som er påbegynt 
hvorvidt Forsvaret skal ha en tilsvarende meldeplikt, må sluttføres. 
 
Innstrammingen i regelverket hva gjelder utlån av våpen støttes, også forholdene omkring forbudte 
og tillatte våpen støttes. 
 
Departementet ber om forslag til eventuelle andre kontrollmekanismer som kan innføres:  
 
Utvalget foreslår å sentralisere saksbehandlingen innen hvert politidistrikt for sikre best mulig 
kompetanse og lik behandling. Vi ser det poenget. Som en god kontrollmekanisme bør det være 
et krav at den enkelte våpensøknad leveres til søkerens stedlige lokale politimyndighet. Det 
må være et krav i søknadsbehandlingen at den lokale politimyndighet påfører hvorvidt de 
har kjennskap til forhold som har betydning for at søker bør inneha våpen eller ikke. Ved å 
utnytte den lokalkunnskap som finnes i de mange lensmannskontor og politistasjoner 
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rundt i landet, kan mange uønskede hendelser forhindres. På denne måten vil også publikum få 
et bedre servicetilbud i forhold til oppmøtested i søknadsprosessen. 
  
 
Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser, er det åpenbart at forslaget vil medføre 
økte kostnader gjennom behov for flere årsverk og bygningsmessige forhold (lagerplass, våpenskap, 
m.m.). Dette er også beskrevet i utredningen. PF krever at disse kostnadene fullt ut tilføres 
politietaten ved en innføring av ny våpenlov. Det må ikke bli slik at forvaltningen av dette viktige 
området vil føre til redusert innsats i noen av politiets andre viktige oppgaver. 
 
Forslaget om å innføre et årlig gebyr for å dekke de kostnader som beskrevet i utredningen, støttes.  
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