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14/03085  Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere  
  
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev datert 16.05.14 sendt forslag om strengere regulering av 
sterke laserpekere på høring. Miljørettet helsevern i Grenland som interkommunalt samarbeid for 
kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien, behandler saken på vegne av de 
nevnte kommunene. 
 
Opplysninger 
Statens strålevern foreslår i høringen å stramme inn dagens godkjenningsordning slik at det blir forbudt 
å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, bruke og selge laserpekere av klasse 3R, 3B og 4, uten 
godkjenning fra Statens strålevern. Bakgrunnen for forslaget er at dagens godkjenningsordning, hvor det 
er tillatt å bruke og å besitte laserpekere i private rom uten godkjenning, ikke har vist seg tilstrekkelig til å 
hindre potensielt farlig bruk av laserpekere. 
 
Høringsforslaget vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene.  
 
Departementet ber spesielt om tilbakemelding fra høringsinstansene på om det er behov for og 
hensiktsmessig med et slikt forbud. I den sammenheng bes det om innspill til ev. alternative løsninger til 
forbudet. 
 
Uttalelse fra Miljørettet helsevern i Grenland 
Miljørettet helsevern i Grenland støtter høringsforslaget om å forby å eie, besitte, tilvirke, importere, 
eksportere, overlate, lease, bruke og selge laserpekere av klasse 3R, 3B og 4, uten godkjenning fra 
Statens strålevern.  
 
Miljørettet helsevern i Grenland mener det er viktig å forebygge potensielt farlig bruk av laserpekere, en 
bruk som i ytterste fall kan få svært alvorlige konsekvenser. Da dagens ordning ikke har hatt ønsket 
forebyggende effekt, mener vi det er behov for å endre forskriften og innføre et forbud. Vi kan ikke se at 
et slikt forbud vil medføre særlige negative ulemper for virksomheter/personer som har et berettiget 
behov for å benytte sterke laserpekere, da disse kan søke om godkjenning.  
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Miljørettet helsevern i Grenland støtter derfor forslaget fra Statens strålevern til endringer i forskrift om 
strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). 
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Brevet er godkjent elektronisk.  
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