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OSLO KOMMUNES HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM STRENGERE
REGULERING AV STERKE LASERPEKERE

Saksfremstilling:

Oslo kommune har mottatt et forslag om strengere regulering av sterke laserpekere fra Helse- og
omsorgsdepartementet.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer i strålevernforskriften fra
201 1. Dagens reglement medfører at privatpersoner kan kjøpe sterke laserpekere av klasse 3R, 3B
eller 4 hos forhandlere eller fra utlandet over internett. Klasse 3R kan potensielt forårsake
øyeskade, 3B Vil sannsynligvis gi umiddelbar øyeskade og klasse 4 kan forårsake brannskader og
regnes som farlig både ved direkte og indirekte eksponering. Det er ikke tillatt å hente laserpekere
i disse klassene på postkontoret eller å ha slikt med seg om man fysisk passerer tollen, men man
har lov til å motta slike i egen postkasse. En klasse 4 laser kan man skaffe via f.eks. ebay for under
10 000 kroner. For å bruke laserpekere i det offentlige rom må man søke Statens strålevern. 12
personer har søkt om dette siden 2011.

Farlig og ulovlig bruk av laserpekere kan, etter Statens strålevems vurdering, kun forhindres ved
at enhver befatning med sterke laserpekere er godkj enningspliktig. Departementet ønsker å endre
forskriften i tråd med dette.

Det redegjøres nærmere for forslaget i vedlagte høringsbrev. Forslaget baserer seg i stor grad på
erfaringer fra Luftfartstilsynet, Toll- og Avgiftsdirektoratet, Politidirektoratet og Statens
strålevem.

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelse på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydening, jf sak 1360 av 03.07.2001. Byråden har delegert til kommunaldirektør å
avgi høringsuttalelse på samme vilkår, jf byrådens sak 4/2008.

Vedtak:

Oslo kommune avgir følgende uttalelse:



Z

Oslo kommune ser positivt på de endringer i regelverket som fremkommer iforslag om strengere
regulering av sterke laserpekere. Dagens regelverk er ikke konsistent, og potensielle skader som
følge av feil bruk og uhell kan være store. Registreringsordningen som skisseres antas åbidra til å
forebygge skader med store personlig og samfunnsmessige kostnader, og anses ikke urimelig sett
opp mot relativt små administrative kostnader.
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