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Høringen gjelder forslag om endring av strålevernforskriften. Departementet foreslår å
slik at det uten godkjenning fra Statens Strålevern
stramme inn dagens godkjenningsordning
blir forbudt å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, bruke og selge laserpekere av klasse
3R, 3B og 4.
I høringsnotatet vises det til at forsIaget er i tråd med innhentet innspill fra
Politichrektoratet, som mener at det bør innføres et generelt forbud hvor enhver befatning
Direktoratet
med sterke laserpekere uten nødvendig godkjenning gjøres ulovlig/straffbart.
som et
laserpekere
har vist til at Oslo politidistrikt og Romerike politidistrikt opplever
alvorlig problem og mener det er et svært beskjedent inngrep å forby bruk av sterke
laserpekere på privat sted. De oppfatter det som en svakhet ved dagens regelverk at
er tillatt på privat sted, da dette begrenser politiets mulighet til å
innførsel og bruk/besittelse
stanse og avverge farlig bruk av laserpekere.
Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende instanser. Vedlagt følger
høringssvar fra Romerike og Østfold politidistrikter i kopi.
Romerike politidistrikt gjentar i sitt høringssvar at politiet opplever laserpekere som et
alvorlig problem, og oppfatter det som en svakhet ved dagens regelverk at innførsel og
er tillatt på privat sted, da dette begrenser politiets mulighet til å stanse og
bruk/besittelse
avverge farlig bruk av laserpekere. Distriktet støtter høringsforslaget og mener det er et
svært beskjedent inngrep å forby bruk av laserpekere på privat sted.
Østfold politidistrikt er enig i innspillene gitt av Politidirektoratet og Oslo og Romerike
politidistrikter som er referert i høringsnotatet. Østfold politidistrikt anser forslaget til ny
besternmelse i strålevernloven § 19 a om tilbakeholdelse, beslagleggelse og destruksjon som
et hensiktsmessig administrativt alternativ til beslagleggelse etter tolloven, politianmeldelse
og inndragning etter straffelovens regler. Distriktet mener forslaget åpner for en enklere
måte å kunne ta sterke laserpekere ut av sirkulasjon i situasjoner der politianmeldelse ikke
benyttes. Videre fremholdes at en slik håndtering og saksbehandling også vil kunne være
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hensiktsmessig hvor import i strid med strålevemloven 5 6 foretas av personer under
kriminell lavalder. Distriktet støtter forslaget om en overgangsordning/"amnesti"
hvor
laserpekere fritt kan innleveres til politiet, men påpeker at en varighet på tre måneder
muligens kan være noe kort.
Politidirektoratet støtter høringsforslaget og mener at det bør innføres et generelt forbud,
hvor enhver befatning med sterke laserpekere uten nødvendig godkjenning gjøres
ulovlig/straffbart.
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