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Høring - NOU 2011: 19 Ny våpenlov "Gjennomgang av gjeldende
våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov"

Det vises til brev av 09.03.2012 fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
angående ovennevnte høring. Utenriksdepartementet (UD) har følgende kommentarer
i saken:

Innførsel og utførsel dekkes av gjeldende våpenlov § 23. Kjernen i § 23 er at det kreves
tillatelse for innførsel og utførsel. Videre fremgår det at tillatelse gis av "vedkommende
departement". Det siste er utdypet i paragrafens fotnote 4, "UD når det gjelder
ervervsmessig utførsel, ellers JD". Dette impliserer at JD (politiet) er ansvarlig for
innførselskontroll (jf. Våpenforskriften Kap 11).

Lovutvalgets vurdering under kapittel 24 fastslår i innledningsavsnittet (24.2) at dagens
regelverk i det alt vesentlige synes å fungere tilfredsstillende og beskriver deretter
noen utfordringer mht. våpenkort, dokumentasjon o.l. På grunnlag av den detaljerte
beskrivelsen av den nye lovens § 36 kan man konkludere med at bestemmelsene i
gjeldende lov er tenkt videreført.

I forslaget til ny våpenlov § 36 videreføres kravet om tillatelse for innførsel og utførsel.
Dette er imidlertid i ny lov formulert som "tillatelse fra departementet". Med dette
oppheves tilsynelatende skillet mellom UD og JD sine ansvarsområder.
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UD mener distinksjonen mellom UD og JD sine ansvarsområder bør videreføres i den
nye loven, slik at UD er ansvarlig for å gi tillatelse til ervervsmessig utførsel, JD for
andre tillatelser. Alternativt må det foretas en avgrensning mot anvendelsesområdet til
Lov av 18. desember 1987 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og
teknologi m.v. (Eksportkontrolloven) som saklig sett også omfatter våpen, våpendeler
og ammunisjon slik det er nærmere definert i forskrift til Eksportkontrolloven. UD ber
dessuten om en realitetsvurdering av Våpenforskriftens § 58 (internasjonalt
importsertifikat) når forskriften i sin tur revideres.
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