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Høring  - NOU 201 1:1 9  -  Ny våpenlov - Gjennomgang av gjeldende
våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov

Politiets sikkerhetstjeneste
Den sentrale enhet

Kontaktperson: Christine Ulrichsen

Det vises til høringsbrev av 9. mars 2012. Vedlagt følger høringsuttalelse fra Politiets
sikkerhetstjeneste (PST).

I forhold til den typen kriminalitet som PST er satt til å bekjempe, er en restriktiv
våpenlovgivning sentralt. PST anser forslaget som en fornuftig innstramming av dagens regelverk
for skytevåpen i privat eie.

Til ka ittel 13 — Vilkår for å erverve sk tevå en re istrerin s likti e vå endeler o ammunis'on

PST støtter at det stilles konkrete krav til ersonli skikkethet, herunder krav til  
helse/le eerklærin . Sammenholdt med forslaget om melde likt for helse ersonell og
egenerklæring, får man et bredt grunnlag for å vurdere om innehaver er egnet til å inneha våpen.

I forlengelsen av dette vil også godkjenning fra husstandsfellesskap kunne ha en preventiv effekt.

PST støtter utvalget i at man må ha klare kriterier for når man skal anses uskikket til å erverve, eie
eller inneha våpen. I punkt 13.4.2 nevnes det som eksempel at domfellelse for promillekjøring skal
få betydning for vurderingen. Det samme bør gjelde domfellelse for grove voldshandlinger,
narkotika og organisert kriminalitet. Nulltoleranse vil gjøre det enklere for kontrollmyndighetene
å håndheve reglene.

Når det gjelder meldeplikt for andre grupper enn helsepersonell, mener PST at dette er viktig og
bør utredes nærmere. En konkret melding vil gi politiet et incitament til å foreta en ny vurdering
av om grunnlaget for våpentillatelse foreligger, noe som ellers kan være vanskelig å prioritere i en
hektisk hverdag.
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I denne sammenheng vil vi bemerke at tidsbegrenset våpentillatelse er et effektivt virkemiddel for å
sikre fortløpende kontroll. Det samme gjelder en innstramming av dagens regler for utlån av
skytevåpen.

Til ka ittel 30 — Geb r
En selvfinansiering av politiets våpenforvaltning gjennom årlig gebyr er positivt dersom midlene
øremerkes til forvaltning og kontroll av våpenlovgivningen. Man skal heller ikke se bort ifra at et
gebyr vil kunne ha en viss forebyggende effekt, i den forstand at de som ikke klarer å etterleve den
økonomiske forpliktelsen vil påkalle seg oppmerksomhet og kunne bli gjenstand for ytterligere
kontroll.

Man skal imidlertid være oppmerksom på at folk har ulike motiv for å inneha skytevåpen i Norge.
Å nyttiggjøre seg ressursene i naturen i form av jakt har lange tradisjoner i vårt land. På mange
gårder er det dessuten gamle våpen som i prinsippet benyttes som rene pyntegjenstander.
Utvalget fremhever selv at det er viktig å ivareta den norske våpenkulturen, jf. punkt 8.5. Et årlig
betalingssystem vil kunne ha en begrensende effekt på befolkningens ønske om å besitte våpen av
mer kulturelle og historiske årsaker.

Med vennlig hilsen

„ - I
Roger Berg

Konst. sjef PST


