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Høring -Vurdering av forbud mot lange kniver herunder
machete

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser til høring med frist 31. februar 2020 om vurdering
av endringer i våpenforskriften § 9. PST er positive til endringen og som foreslås av POD
om at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm
forbys. Det vises til de formål et forbud kan tjene angitt på høringsbrevets side 3.

Macheteliknende kniver er benyttet i flere terrorhendelser internasjonalt, senest i
Streatham, England i begynnelsen av februar 2020.

Når det gjelder utformingen av forbudet deler PST departementets vurderinger og
konklusjoner og støtter alternativ II angitt på side 11. Det vises særlig til kravet til

klarhet, presisjon og forutberegnelighet for forhold som kan medføre straffansvar, og
støttes å fastsette et objektivet kontaterbart kriterium som bladlengde på 25 cm.

PST støtter også departmentets begrunnelse for en unntaksbestemmelse, og er enige at
den bør være snevrere enn den danske, og egnet til å kontrollere ved søknad om tillatelse

eller etterprøving ved senere kontroll.

PST støtter et forbud, men ser selvfølgelig også positivt på en effektiv og konsekvent
håndheving av forbudet mot å bære kniv på offentlig sted og styrkede ressurser i politiet,
konfliktråd og barnevernet. Dette bør ikke komme i stedetfor et forbud, men i tillegg.

PST ser størst fordeler ved modellen skissert av departementet på side  8  i punkt 6.4., og

argumentert for i 6.5. For spørsmålet om virkningstidspunkt støtter PST alternativ B på
side 10. En overgangsperiode bør ikke være kortere enn seks måneder, men ikke lenger
enn ett år.
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