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Høring - forslag om strengere regulering av sterke laserpekere
Det vises til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet
ekspedisjon fra POD i e-post av 19. mai.

av 16. mai d.å., sendt i

Østfold politidistrikt er enig i de innspill som er referert i høringsnotatet, gitt av hhv
Politidirektoratet samt Oslo og Romerike politidistrikt etter invitasjon til slike innspill ved
henvendelse fra Statens strålevern av 5. juni 2013. Østfold politidistrikt støtter altså
forslaget om å innføre et generelt forbud mot hvor enhver befatning med laserpekere av
klasse 3R, 3B og 4 uten nødvendig godkjenning. Dette anses som et svært begrenset
inngrep, og kan være et viktig tiltak som medfører bedre beskyttelse for privatpersoner og
forhindre uønskede hendelser med blending overfor luftfart av ulik art m.v.
formål å innføre strengere
Det er et aktverdig og absolutt samfunnsbeskyttende
for å hindre skadelig og potensielt farlig bruk av laserpekere.
godkjenningsordning
Gjeldende bestemmelser synes dessuten å være noe vilkårlige på en slik måte at det kan
være vanskelig for den alminnelige borger å se en logisk sammenheng i reglene og derved
svekkes respekten for regelverket i befolkningen Eksempel på det er gitt i høringsnotatet,
og denne vilkårligheten fjernes ved ny bestemmelse.
Forslaget til ny bestemmelse i strålevernloven § 19 a om tilbakeholdelse, beslagleggelse og
destruksjon som et administrativt alternativ til beslagleggelse etter tolloven, politianmeldelse
og inndraging etter straffelovens regler synes å være hensiktsmessig og en enklere måte å
kunne ta sterke laserpekere ut av sirkulasjon i gitte situasjoner, hvor politianmeldelse ikke
benyttes. En slik håndtering og saksbehandling vil også være hensiktsmessig hvor import i
strid med strålvernloven § 6 foretas av personer under kriminell lavalder.
hvor laserpekere fritt kan innleveres til
Forslaget om en overgangsordning/"amnesti"
politiet tiltredes. En varighet på tre måneder som foreslått, kan muligens være noe kort.
En slik ordning forutsettes godt og tydelig kommunisert til publikum.
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