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Horingsuttalelse - Forslag til strengere regulering av sterke laserpekere
Vi viser til horingsbrev av 15. mai 2014 om forslag til strenuere regulerinl&av sterke laserpekere.
Vi vil i det folgende knytte noen merknader til horingsnotatel.
Gjeldende rett
Statens strålevern har, siden innforingen av Iljeldende strålevernforskrift. erfart at dagens
regulering av sterke laserpekere ikke er tilstrekkelig hinder for at sterke laserpekere blir anskaffet
og benyttet til bruk som ikke er berettiget. Gjeldende bestemmelse sier at virksomheters eller
privates besittelse og bruk av laserpekere klasse 3R. 3B eller 4 i offentlig rom krever godkjennin(I.
Gjeldende regulering fører til at de tilfeller hvor personen har laserpekeren i sin besittelse ved
innkomst i landet. er pliktig til å ha godkjenning. Import gjennom postforsendelse er ikke ulovlig
etter gjeldende regelverk.
Det er vår vurdering at dagens regulering er inkonsekvent og at det kan være vanskelig for
privatpersoner å forstå hvorfor import per post er lovlig, men ikke import hvor personen selv bærer
laserpekeren over tollgrensen. Ulovlig import har gjentatte ganger blitt oppdaget av tollvesenet og
begjært anmeldt av Strålevernet. men på tross av dette har vi ikke sett en nedgang i
laserpekerhendelser som involverer luftfart og kjøretoy. Vi har heller ikke mottatt flere soknader
om godkjenning for sterke laserpekere. På bakgrunn av dette er det vår vurdering at dagens
regulering av sterke laserpekere ikke har medfort en reduksjon av import og uberettiget bruk av
sterke laserpekere som dermed er ulovlig etter strålevernforskriften.
Merknader til forslag til strengere regulering av sterke laserpekere
Vi ser at en strengere regulering av sterke laserpekere vil gjøre det mulig for politi og tollvesen å
beslaglegge sterke laserpekere i storre grad enn etter gjeldende regelverk, og dermed forhindre
potensielt farlig bruk. Forslaget fremsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (heretter HOD) vil
heller ikke ramme inkonsekvent, slik gjeldende regelverk gjør, som vist ovenfor under «Gjeldende
rett». Dette vil skape større forutberegnelighet for privatpersoner og virksomheter, og gjøre
regelverket mer forståelig enn det gjeldende regelverk. Vi stiller oss også positivt til at
godkjenningskravet ikke bare omfatter besittelse, men også import. eie. tilvirke, eksportere,
overlate. lease. bruke og selge. Dette gjør at all befatning med sterke laserpekere vil falle inn under
godkjenningskravet. Dette gjør det mulig for Strålevernet å vurdere hvorvidt befatningen er
berettiget. En slik omfattende godkjenningsbestemmelse vil gjøre at uberettiget bruk av sterke
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laserpekere vil bli ulovlig. Vi ser derfor positivt pa den strengere reguleringen av sterke laserpekere
foreslatt i horingsnotatet av 15. mai 2014. Vi har imidlertid noen merknader til horingsnotatet.
Saleshehandlingsfrig

Dersom HOD vurderer det som hensiktsmessig a henvise til tjenesteloven § 11 vil vi anbefale at
det presiseres i forskrillsteksten at saksbehandlinusfristen ujelder fra «all nodvendig
dokumentasjon» er mottatt. jf. § 11 i tienesteloven.
Vi er enilt med HOD i at dersom det vurderes som nodvendiga innfore en saksbehandlingsfrist i
kravet til godkjenning for sterke laserpekere i stralevernforskriften. som foreslatt av HOD. er det
hensiktsmessig at en oversittelse av fristen ikke vil medfore en automatisk innvilgning av
tjenesteti 1latelsen.
fienunel jOr beSlog og desfrukNjon
Vi er enig med HODs vurdering om at tollvesenets to alternative prosedyrer for handtering av
laserpekere er lite hensiktsmessige. Og vi kan se behovet for en ny lovhjemmel for alternativ
handtering av beslag og destruksjon av sterke laserpekere. Men vi stiller oss undrende til hvorfor
det. i horing av forslag til regulering av sterke laserpekere i stralevernforskriften. fremsettes forslag
til ny beslag- og destruksjonsbestemmelse i stralevernloven.
Som det fremgår av tidligere kommunikasjon er det behov for en iliennomgang av tlere mulige
endringer i stralevernloven. Vi imoteser en dialog med HOD rundt dette.
Overgangsbeskoninelser
Stralevernet ser det som hensiktsmessig at eksisterende godkjenninger for besittelse og bruk av
sterke laserpekere i otTentlig rom gitt etter dagens godkjenningsordning gjelder inntil de utloper.
De tbrste godkjenningene som ble utstedt etter at dagens stralevernforskrift trådte i kraft 1. januar
2011. ble imidlertid gitt uten angivelse av tidsbegrensning/utlopsdato. Vi foreslår at disse
godkjenningene begrenses til å være gyldige i ett år etter at den forskriftsendringen som nå foreslås
eventuelt trer i kraft. dvs. til I. januar 2016.
Strålevernet har ikke ytterligere merknader til forslaget om strengere regulering av sterke
laserpekere.
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