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Vi viser til dokument «Høring — Forslag til endring i våpenforskriften».

1. Innledning.
Vi viser til høringsbrev datert 10. mars 2010.
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I løpet av de siste 20 år har alle forhandlere og eiere av AR15 våpen registrert disse basert på at
serienummer og produsent har vært merket på nedre låskasse/lower receiver.

Alle våpen av typen AR15, som har vært inntatt til Norge fra produsentlandet USA, har vært merket
med serienummer/ produsentens navn på nedre låskasse/lower receiver, med øvre låskasse/upper
receiver umerket eller med kun fabrikasjonsmerking på øvre låskasse/upper receiver.

Dette har vært en god løsning ut fra et kontrollbehov, da nedre låskasse er nødvendig for
funksjonering, samt at nedre låskasse er den vitale våpendel som er avgjørende i å bestemme om en
slik AR15 rifle kan bygges om til å skyte helautomatisk ild eller ikke. Noe som jo er forbudt både i
Norge, og i produsentlandet USA.

Produsentlandet USA, har meget streng kontroll med hvilke typer nedre låskasse/lower receiver, som
kan selges sivilt i USA, og som eventuelt kan eksporteres til andre land utenfor USA, deriblant
Norge. Kriteriet til slikt salg er at vedkommende nedre låskasse/lower receiver, ikke lar seg bygge
om til å kunne avgi helautomatisk ild. Ansvaret for dette ligger hos det amerikanske Bureau of
Alcohol, Tobacco and Firearms.

Produsentlandet USA, tillater ikke salg av helautomatiske nedre låskasse/lower receiver til sivile
amerikanere. Det vil heller ikke bli gitt lisens til eksport av disse til andre enn statlige myndigheter,
basert på utfylt DSP-83 og End-User-Certificate signert av statlig myndighet. Statlig myndighet vil i
praksis si forsvaret eller politiet.

Det er utelukket at US State Department vil gi eksportlisens på helautomatiske nedre låskasse/lower
receiver til norsk forhandler eller privatperson.

Det vises her til Subchapter M-International Traffic in Arms Regulation, part 120 og part 121.
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PÅ denne bakgrunn er det riktig å ha nedre låskasse som registreringspliktig del, da denne ikke kan
kjøpes fritt i produsentlandet USA (den er registreringspliktig), og denne delen krever eksportlisens
utstedt av US State Department ved eventuell eksport til Norge.

I 2007 valgte POD — uten forvarsel — å praktisere at man skulle merke øvre låskasse/upper receiver
istedenfor nedre/lower, samt at øvre låskasse skulle være den registreringspliktige våpendel. Dette
ble, så vidt vi vet, aldri publisert og kun få forhandlere ble innformert om dette. Vi har pr. dato ikke
sett noe generelt rundskriv fra POD vedrørende denne sak, og det har derfor vært noe ulik håndtering
rundt registrering av AR15 rifler ved de forskjellige politikammer.

En leverandør av slike rifler, Practac/Capsicum, startet på denne tiden en prosess for å få endret dette
nye regelverket tilbake til slik reglene har vært praktisert, uten å få gehør fra POD. Firmaet påpekte
ved flere anledninger via mail og telefon at dette var direkte farlig i forhold til sikkerheten, da man
nå kunne kjøpe en nedre låskasse/lower receiver fritt uten tillatelse, og at det sannsynligvis også ville
være mulig å erverve en øvre låskasse/upper receiver fritt «uten tillatelse» da ingen øvre
låskasse/upper receiver har vært registrert på over 20 år. Dette ble av POD forsvart med at «det er
ikke så enkelt å endre» og spørsmålet ble da videreformidlet til JD, som nå har satt i gang denne
prosessen.

Vi vil presisere at vi er meget fornøyd med at dette problemet nå er tatt opp i sin fulle bredde.
Skyttere i Norge er meget lovlydige mennesker som ønsker velkommen klare regler som er enkle å
forholde seg til. Dette vil lette praktiseringen av skytterhobbyen vår.

2. Drøfting.
Med utgangspunkt i historikken over har det altså ikke vært praktisert registrering av øvre
låskasse/upper receiver, dvs, man har kjøpt en godkjent AR15 rifle eller nedre låskasse/lower
receiver basert på PODs liste over godkjente våpen, og registrert denne med serienummeret som står
angitt på nedre låskasse/lower receiver. Hvis man senere ønsket å sette på en annen øvre
låskasse/upper receiver, har man enkelt gjort dette ettersom den alminnelige tolkningen av
regelverket har vært at denne ikke er registreringspliktig.

PODs liste over godkjente våpen er basert på betegnelsene som er innslått/ inngravert på nedre
låskasse — for eksempel er en Bushmaster V-Match XM15 på listen — og XM15 er benevnelsen på
nedre låskasse. Man har derfor alltid gått ut fra at det er nedre låskasse/lower receiver som er
omfattet av lovens registreringsplikt. At øvre låskasse/upper receiver nå har blitt den
registreringspliktige del, vil medføre et merkebehov som pr. i dag ikke er klarlagt.

Høringsforslaget har tatt utgangspunkt i at både øvre/upper og nedre/lower låskasse/receiver skal
regnes som reistreringspliktig våpendel — og slik bør det også være. Det er derfor særdeles viktig at
det spesifiseres at det er nedre låskasse/lower receiver som er den merkede delen og at det er den
som er våpenet, og som fastsetter våpenets serienummer.
Øvre låskasse/upper receiver bør behandles tilsvarende et konverteringssett til et våpen der man
søker på vanlig måte og får et våpenkort på det, men det er uten serienummer. På denne måten er
man fremdeles ansvarlig for våpendelen.
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Dette vil også forenkle saksgangen noe, da en også ønsker pipe i den Øvre låskassen, og piper er
registreringspliktige.

Hvis JD ønsker at øvre låskasse/upper receiver skal merkes med serienummer, vil fort følgende
situasjoner oppstå:

a. Ved videresalg av en uregistrert og umerket øvre låskasse/upper receiver mellom
privatpersoner kreves nå merking — hvem skal komme opp med et godkjent nummer?

b. Hvis en slik øvre låskasse bestilles fra for eksempel USA av en privatperson, vil låskassen bli
stoppet som våpendel i tollen. Tollvesenet vil forlange, ved innfortolling, at serienummeret på
låskassen noteres på importtillatelsen. Siden dette nummeret ikke eksisterer — hvordan skal da
kunden få den ut fra tollen — umerket — for så å skulle registrere den?

c. Hvem skal administrere de forskjellige nummerseriene — som de forskjellige forhandlerne
skal benytte for å merke løse øvre låskasser. Practac/ Capsicum har tidligere tatt opp dette
problemet med POD via lokalt våpenkontor. Svaret fra POD var som følger: «Politiet kan
generere egne nummer evt at øvre låskasse gis samme nummer som nedre låskasse». Her må
man ha et klart system ferdig før nytt kontrollregime settes i verk.

d. Hva er den godkjente delen på en AR15 rifle.
e. Med andre ord, hva skal godkjennes av POD/Kripos før våpenet/ våpendelen tillates for salg i

Norge? Frem til for 2 år siden kunne man kjøpe tilpassede øvre låskasser til konkurransebruk
fra for eksempel USA, ettersom slikt erverv var regnet som fritt. Grunnen til dette var at hele
godkjenningssystemet var basert problemet med «helautomatisk /halvautomatisk avfyring»,
samt at øvre låskasse/upper receiver ikke har noen signifikant betydning vedrørende dette
spørsmål.

f. 90 % av standard øvre låskasser til AR15, har ingen produsentmerking — man kan i teorien ta
inn en øvre låskasse av merket «XYZ» og selge den som en «AR15 Bushmaster».

3. Konklusjon
Under henvisning til ovennevnte punkter, vil vi konkludere med at vi ønsker at nedre låskasse er den
delen som skal ha serienummer og at det også er denne delen som bestemmer riflemodell. Det er for
så vidt også greit å ha serienummer på øvre låskasse, men i så fall må man også lage et system for
administrasjon av serienummer som importører etc. gis tilgang.
Det er videre nødvendig, under punktet overgangsbestemmelser, å gi klare regler for hva som ansees
som deler av skytevåpen som tidligere ikke har vært registreringspliktige. Vi anser at øvre låskasse
må betegnes som våpendel som tidligere ikke har vært registreringspliktig.
Vi ber også om at disse øvre låskassene, som i mange tilfeller også er påmontert en pipe, blir mulig å
registrere for dagens eiere, ved å sende inn skriftlig beskjed til det lokale våpenkontor.
Dette ble gjort ved innføring av registreringsplikt av glidestykke til pistol.


