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1 Innledning 

1.1 Tema for oppgaven og presentasjon av kniv- og våpenforbudet m.v. 

 

1.1.1 Tema og avgrensning 

Tema for oppgaven er en analyse og vurdering av våpen- og knivforbudet i straffeloven § 

352 a og våpenloven § 27 b, politiets adgang til visitasjon etter våpen i politiloven § 7 a, 

samt adgangen til bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler ved overtredelser av kniv- og 

våpenforbudet. 

 

Hovedvekten i oppgaven vil ligge på kniv- våpenforbudet og politiets visitasjonsadgang for 

å avdekke våpen i politiloven § 7 a. Politiets øvrige adgang til å benytte visitasjon vil ikke 

bli behandlet. 

 

1.1.2 Knivforbudet – straffeloven § 352 a 

Etter straffeloven § 352 a straffes den som forsettelig eller grovt uaktsomt uten aktverdig 

formål bærer kniv eller lignende skarpt redskap på offentlig sted med bøter eller fengsel 

inntil 6 måneder. Bestemmelsen er plassert i straffelovens 35. kapittel ”Forseelser mod den 

almindelige Orden og Fred”.  

 

Forbudet mot å bære kniv på offentlig sted kom inn i norsk lovgivning i 1993. Bakgrunnen 

for bestemmelsen var et initiativ fra Straffelovkommisjonen i 1990 overfor 

Justisdepartementet, som ble fulgt opp i St.meld. nr. 23 (1991-1992) Om bekjempelse av 

kriminalitet.
1
 Den rettspolitiske bakgrunnen for å innføre et forbud mot å bære kniv på 

                                                 

1
 Brev til Justisdepartementet 25.april 1990, gjengitt i Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 26 
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offentlig sted var økningen i antall alvorlige voldsepisoder i årene før bestemmelsen ble 

vedtatt. Volden ble stadig grovere, og ulike former for kniver og andre farlige redskaper ble 

brukt i økende omfang, i en del tilfeller med alvorlige skader eller dødsfall som resultat.
2
  

 

I årene før vedtakelsen av knivforbudet ble det på iverksatt flere ulike tiltak for å redusere 

voldskriminalitet. Strafferammene for voldsforbrytelser ble hevet og Høyesterett sendte 

gjennom en rekke avgjørelser signaler om at straffeutmålingspraksis ved alvorlige 

legemskrenkelser skulle skjerpes. Som eksempel kan det vises til avgjørelsen i Rt. 1990 s. 

859, hvor det ble uttalt at ”den tiltagende voldskriminalitet, blant annet med bruk av kniv i 

slagsmål, tilsier en skjerpet straffutmålingspraksis i slike saker.”
3
  

 

Det ble på denne bakgrunn reist spørsmål om det burde innføres regler som mer direkte 

kunne bidra til å forebygge de verste voldsforbrytelsene. Et av forslagene fra 

Straffelovkommisjonen var et generelt forbud mot å bære kniv og andre skarpe gjenstander 

på offentlig sted. Et slikt forbud ble også foreslått av flere fremtredende strafferettsjurister, 

blant dem Anders Bratholm. Lignende forbud ble på slutten av 1980-tallet og begynnelsen 

av 1990-tallet innført i Danmark, Sverige og Finland, og erfaringen fra disse landene var 

gjennomgående positiv. Tanken var at et forbud mot å bære kniv og lignende skarpe 

redskaper på offentlig sted ville kunne bidra til å hindre at folk tar med seg og bruker kniv.
4
 

Politiet hadde erfaring med at knivbruk i forbindelse med slagsmål og uoverensstemmelser 

ofte var impulsive handlinger som følge av at kniv var lett tilgjengelig. Med et forbud håpet 

man i noen grad å kunne begrense forekomsten av alvorlige voldsepisoder hvor stikkvåpen 

var involvert, og således minske antallet personskader og dødsfall på grunn av slik vold. 

 

                                                 

2
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 26 

3
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 26 

4
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 27 
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1.1.3 Våpenforbudet – våpenloven § 27 b 

Mange av de samme synspunktene gjorde seg gjeldende da det i 1998 i lov om skytevåpen 

og ammunisjon (våpenloven) § 27 b ble inntatt et forbud mot å bære skytevåpen på 

offentlig sted uten aktverdig grunn.
5
 Strafferammen er etter våpenloven § 33 bøter eller 

fengsel fra 3 måneder inntil 4 år dersom overtredelsen er av tilstrekkelig grov art.  

 

Våpenloven inneholder den øvrige regulering av omgang med våpen, og det ble antakelig 

ansett som mest systematisk å plassere et forbud mot våpen på offentlig sted her og ikke i 

straffeloven, siden straffebudet har en naturlig saklig sammenheng med de øvrige 

bestemmelser, og således også står i et lovmiljø som er av sentral betydning for 

tolkningen.
6
 Innføringen av en slik bestemmelse var i første rekke begrunnet med behovet 

for å redusere forekomsten av skytevåpen i sammenhenger der disse kan tenkes å bli brukt 

til fare for andres liv og helse. Selv om de mest alvorlige kriminelle handlinger med våpen 

involvert som drap og ran ble rammet av strenge straffer, ble det vist til behovet for å 

skjerpe lovgivningen også i forhold til annen omgang med skytevåpen som skaper 

utrygghet og fare for alvorlig skade.
7
 Det ble også pekt på at et forbud mot å bære våpen på 

offentlig sted i større grad ville gjøre politiet i stand til å gripe inn på et tidlig stadium for å 

forhindre skadevoldende handlinger.  

 

Da bestemmelsen hadde fått virke en tid ble det etter hvert ble det klart at uttrykket ” å 

bære våpen” ikke var presist nok. Politiet gjorde den erfaring at bestemmelsen ble omgått 

ved at våpen ble medbrakt på offentlig sted på måter som ikke falt inn under en naturlig 

språklig forståelse av uttrykket ”bærer”.
8
 Blant annet viste det seg i forbindelse med 

voldelige episoder med tilknytning til gjengmiljøer i hovedstaden at våpenforbudet ble 

omgått ved at skytevåpen ble oppbevart i biler og transportert av mellommenn til og fra 

området hvor våpnene skulle brukes. Ved lov 1. juni 2001 nr. 27 ble derfor ordet ”bærer” 

                                                 

5
 Ot.prp.nr.74 (1996-1997) s. 25 

6
 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 52 

7
 Ot.prp.nr.74 (1996-1997) s. 4 

8
 Ot.prp.nr.21 (2000-2001) s. 6 
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erstattet med uttrykket ”has med” for at forbudet også skulle ramme oppbevaring av våpen 

i f. eks. kjøretøy.
9
  

 

På samme tid påpekte politiet problematikken med at relativt ufarlige luft- og fjærdrevne 

våpen ble medbrakt på offentlig sted. Disse våpnene har ikke nødvendigvis like stort 

skadepotensial som ordinære skytevåpen, men kan skape like stor frykt i en trusselsituasjon 

siden de lett kan forveksles med ekte skytevåpen. I forhold til trusselsituasjoner ble det 

også påpekt at våpenetterligninger ville kunne brukes på samme måte. Våpenloven § 27 b 

ble derfor tilføyd et tredje ledd, slik at luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger og 

skytevåpen som er gjort varig ubrukbare (såkalte plomberte våpen) også ble omfattet av 

forbudet.  

 

1.1.4 Ulovlig bevæpning på offentlig sted – straffeloven 2005 § 189 

I lov om straff 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven 2005) er kniv- og våpenforbudet samlet i 

en felles bestemmelse i § 189 i kapittel 20 ”Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet” 

under overskriften ”Ulovlig bevæpning på offentlig sted”. Forbudet er i hovedsak 

videreført uten realitetsendringer i forhold til den gjeldende regulering. Strafferammen er 

satt til bøter eller fengsel i 1 år, jf. § 189 første punktum. Siden knivforbudet i straffeloven 

§ 352 a og våpenforbudet i våpenloven § 27 b i stor grad følger hverandre ad i innhold og 

betydning og mange av de samme momentene gjør seg gjeldende i forhold til tolkningen av 

dem, ble det ansett som hensiktsmessig å samle bestemmelsene i en felles 

forbudsbestemmelse i straffeloven 2005. 

 

1.1.5 Politiets adgang til visitasjon for å avdekke våpen 

Lov om politiet (politiloven) § 7 a gir politiet adgang til å visitere personer eller kjøretøy 

som befinner seg på offentlig sted for å undersøke om noen er i besittelse av eller 

oppbevarer våpen. 

                                                 

9
 Ot.prp.nr.21 (2000-2001) s. 6  
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Politiets oppgaver blir tradisjonelt delt i to deler: Strafforfølgning og de polisiære eller 

politimessige oppgaver. De polisiære oppgaver og strafforfølgning utgjør til sammen den 

delen av politiets arbeid som kan kalles kriminalitetsbekjempende. Politiets 

strafforfølgende virksomhet omfatter etterforskning og påtale, og denne delen av politiets 

arbeid hører inn under straffeprosessens regler. Visitasjon etter politiloven § 7 a som 

politirettslig metode er en del av politiets forebyggende virksomhet, og faller derfor inn 

under den polisiære delen av kriminalitetsbekjempelsen som utledes av det rent 

politirettslige regelverk.  

 

Politiloven § 7 a gir for det første politiet adgang til å foreta såkalt ”stikkprøvevisitasjon” i 

tilknytning til situasjoner eller på steder der hvor voldelige handlinger erfaringsmessig 

finner sted. Dette kan typisk være utenfor utesteder, i drosjekøer eller på jernbane- eller 

busstasjoner. For det andre gir bestemmelsen politiet adgang til forhåndsplanlagt visitasjon 

i mer konkrete tilfeller der politiet på bakgrunn av opplysninger eller etterretning har grunn 

til å tro at voldshandlinger er under planlegging eller forberedelse.  

 

Bestemmelsen ble til på bakgrunn av et initiativ fra Regjeringen i 1998 om en bred samling 

mot vold.
10

 Riksadvokaten foreslo i denne sammenheng en utvidet adgang for politiet til å 

undersøke om personer bærer våpen på offentlig sted. Bestemmelsen skulle ha en 

forebyggende funksjon. Man ønsket å forhindre at berusede og/ eller opphissede personer i 

konfliktsituasjoner griper til stikk- eller skytevåpen. Det ble også vektlagt at en slik 

bestemmelse ville kunne gi en viktig signaleffekt og i seg selv være trygghetsskapende og 

forebyggende.
11

 Riksadvokaten påpekte i et brev til Justisdepartementet i 1998 at 

effektiviteten av kniv- og våpenforbudet henger sammen med hvordan mulige 

gjerningsmenn oppfatter oppdagelsesrisikoen og derigjennom sannsynligheten for å bli 

straffet og få våpenet inndratt. Dersom politiet fikk utvidet hjemmel til å kontrollere om 

personer som oppholder seg på offentlig sted bærer med seg stikk- eller skytevåpen, ville 

                                                 

10
 Ot.prp.nr.79 (1998-1999) s. 1 

11
 Innst.O.nr.97 (1998-1999) s. 3  
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dette etter Riksadvokatens oppfatning representere ”en betydelig forbedring og 

effektivisering” av politiets arbeid.
12

 Ved lov 16. juli 1999 nr. 65 fikk politiet midlertidig en 

utvidet adgang til å visitere personer som kunne være i besittelse av våpen. Bestemmelsen 

ble inntatt i politiloven § 10 a og skulle gjelde i tre år. Ved evalueringen av bestemmelsen i 

2001 ble det konkludert med at flere av landets politidistrikter hadde positive erfaringer 

med en slik adgang til visitasjon.
13

 Ved lov 28. juni 2002 nr. 53 ble det derfor inntatt en ny 

permanent hjemmel for visitasjon av person eller kjøretøy på offentlig sted for å avdekke 

våpen i politiloven § 7 a under overskriften ”Visitasjon for å avdekke våpen”. Gjennom 

denne bestemmelsen er politiet gitt et virkemiddel som letter håndhevelsen av kniv- og 

våpenforbudet i praksis, og som dermed også bidrar til at politiet kan fylle sin 

forebyggende rolle som nedfelt i politiloven § 1 annet ledd.  

 

1.1.6 Tvangsmidlene 

Under etterforskningen av straffbare handlinger har politiet og påtalemyndigheten adgang 

til å iverksette visse tvangstiltak overfor mistenkte, og overfor andre. Dette er de såkalte 

straffeprosessuelle tvangsmidler. Disse innebærer ulike former for inngrep i den frihet den 

enkelte borger har. Gjennom for eksempel ransaking, pågripelse, varetektsfengsling og 

beslag må de tåle inngrep i privatlivets fred, sin frihet og eiendomsrett.  

 

Siden de straffeprosessuelle tvangsmidler innebærer inngrep i den mistenkte eller siktedes 

rettigheter, må de etter legalitetsprinsippet ha hjemmel i lov. Reglene om avgjørelsesform 

og fremgangsmåte er noe forskjellige for de ulike tvangsmidler. Noen kan besluttes og 

iverksettes av påtalemyndigheten, andre krever beslutning fra retten. De straffeprosessuelle 

tvangsmidler som vil ble behandlet nedenfor under pkt. 5 er ransaking etter 

straffeprosessloven § 195, beslag etter straffeprosessloven § 203 og pågripelse og varetekt 

etter straffeprosessloven §§ 171-174, jf. § 184. 

 

                                                 

12
 Gjengitt i Ot.prp.nr.58 (2001-2002) s. 6 

13
 Rapport fremlagt for Justisdepartementet 27. sept. 2001, jf. Ot.prp.nr.58 (2001-2002) s. 7 og s.14 
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1.2 Rettslig plassering 

 

1.2.1  Kniv- og våpenforbudet. Pre-aktiv strafferett 

Som antydet ovenfor kniv- og våpenforbudet tjener straffeloven § 352 a og våpenloven § 

27 b og den spesielle visitasjonshjemmelen i politiloven § 7 a en preventiv og 

skadeforebyggende funksjon. Erling Johannes Husabø påpeker i en artikkel i Tidsskrift for 

Strafferett 2003 en tendens til at strafferetten og straffeprosessen i de senere år i økende 

grad griper inn på et tidligere tidspunkt for å avverge at straffbare handlinger i det hele tatt 

finner sted.
14

 I strafferetten har det kommet til flere straffebud som rammer 

forberedelseshandlinger og inngåelse av forbund, og innenfor straffeprosessen har nye 

typer av inngripende etterforskningsmetoder i avvergende og forebyggende øyemed blitt 

mer aksepterte og blitt tatt i bruk i forhold til stadig nye lovbrudd. Den tradisjonelle 

strafferetten og straffeprosessen tilhører kategorien man kan kalle en ”re-aktiv” strafferett: 

Straff anvendes som en reaksjon på en allerede utført kriminell handling. I praksis kommer 

politiet først på banen etter at drapet eller voldshandlingen er begått. Som Husabø påpeker 

kan man også benytte kriminalisering og straff som et forebyggende virkemiddel før den 

kriminelle handling i det hele tatt har skjedd. En strafferett som tar sikte på å møte 

kriminell virksomhet allerede på et slikt tidlig stadium kan kalles ”pre-aktiv”, og det er i 

denne siste kategorien kniv- og våpenforbudet kan sies å befinne seg. 

 

Pre-aktiv kriminalisering kan i deles inn i to hovedtyper: For det første har man i den 

materielle strafferetten de senere årene sett en økende kriminalisering av 

forberedelseshandlinger. Med forberedelseshandling menes en handling som er gjort som 

ledd i en forbrytelse, men som ennå ikke utgjør et straffbart forsøk. Naturlige eksempler er 

                                                 

14
 Erling Johannes Husabø, Pre-aktiv strafferett, TfS 2003 s. 97 
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her forbundsbestemmelsen om drap og grov legemsbeskadigelse i straffeloven § 233 a, 

samt reglene om forberedelse og finansiering av terrorisme i straffeloven §§ 147 a og 147 

b. 

 

For det andre avspeiles tendensen til pre-aktiv kriminalisering i ileggelsen av straff for mer 

konkrete handlingstyper som kan representere en spire til mer alvorlig kriminalitet. Ved å 

kriminalisere denne typen handlinger, som i seg selv ikke er skadevoldende, men som i 

ytterste konsekvens kan være en medvirkende årsak til at en skadevoldende handling finner 

sted, kan man blant annet bidra til å forhindre alvorlig voldskriminalitet. Forbudet mot å 

bære kniv og våpen på offentlig sted er praktisk viktige eksempler på denne formen for pre-

aktiv kriminalisering. I forarbeidene til både våpen- og knivbestemmelsen kommer det 

klart frem at det er det pre-aktive, eller forebyggende element som er det sentrale. I 

Ot.prp.nr.79 (1992-1993) Om lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven m.v. 

(overføring av påtalekompetanse, deldom, knivforbud m.v.) s. 26 vises det i innledningen til 

den økende bruken av vold i samfunnet, og det stilles spørsmål om det bør innføres regler 

som direkte kan bidra til å forebygge de verste voldsforbrytelsene. Det uttales videre at 

argumentene for et forbud etter departementets mening særlig vil bidra til å hindre at folk 

tar med seg og bruker kniv, samt at et forbud vil kunne åpne for beslag og inndragning, 

som i seg selv vil ha en vel så stor preventiv betydning som trusselen om straff.  

 

 

1.2.2  Visitasjon for å avdekke våpen etter politiloven § 7 a 

Adgangen til visitasjon for å avdekke våpen etter politiloven § 7 a kan også sees på som et 

utslag av pre-aktiv strafferettstenkning. Adgangen til visitasjon gir politiet bedre muligheter 

til å avdekke overtredelser av kniv- og våpenforbudet, og også mulighet for å inndra farlige 

våpen. Innføringen av en slik visitasjonsadgang kan sies å være et utslag en helhetlig 

kriminaliseringstankegang, hvor det er summen av kriminalisering og de prosessuelle 
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virkemidler politi og påtalemyndighet har til rådighet som avgjør hvor effektivt 

myndighetene kan motvirke uønskede handlinger.
15

 

   

  

 

1.3 Rettskildebildet   

Lovens ordlyd må naturlig nok tillegges stor vekt. Bestemmelsene i strl. § 352 a, 

våpenloven § 27 b og politiloven § 7 a befinner seg alle i kjernen av området for 

legalitetsprinsippet. 

 

Bestemmelsenes forarbeider er nokså grundige og utfyllende, og vil kunne gi god 

veiledning ved tolkningen av bestemmelsene. Bestemmelsene er av relativt ny dato, slik at 

forarbeidene normalt vil veie tungt. I den grad våpenforbudsbestemmelsen i straffeloven 

2005 behandles, vil også forarbeidene til den nye straffeloven være av betydning. 

Forarbeidene til straffeloven 2005 inneholder videre en fremstilling av gjeldende rett, og 

kan således også være en relevant i tolkningen av bestemmelsene etter straffeloven 1902, 

da som en form for etterarbeider.  

 

Det foreligger en del rettspraksis i tilknytning til kniv- og våpenforbudet. Det meste av 

dette er imidlertid dommer fra tingrett og lagmannsrett, og disse vil således ha begrenset 

rettskildevekt. Det finnes relativt få rettsavgjørelser hvor brudd på våpen- og 

knivforbudene er eneste overtredelse og ofte er også overtredelsen av kniv- eller 

våpenforbudet blant de minst vektlagte i avgjørelsen, slik at det kun er i sjeldne tilfeller at 

Høyesterett har uttalt seg om prinsipielle spørsmål av betydning for forståelsen av 

bestemmelsen. Praksis fra tingrett og lagmannsrett kan imidlertid tjene som gode 

eksempler på hvordan kniv- og våpenforbudet tolkes i praksis. I forhold til knivforbudet i 

strl. § 352 a er det svært vanlig at overtredelser blir avgjort ved forelegg, og stor mengde av 

                                                 

15
 Husabø, TfS 2003 s. 98 
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disse sakene havner derfor aldri i domstolene. Det vil bli gitt en kortfattet presentasjon av 

hvilke bøtesatser noen utvalgte politidistrikter opererer med ved overtredelse av 

knivforbudet i strl, § 352 a nedenfor under pkt. 5.3. 

 

 

Håndhevingspraksis kan undertiden også være en viktig rettskildefaktor, da de fleste saker 

blir avgjort av de utøvende myndigheter, og fordi den enkelte polititjenestemann har stor 

grad av frihet til å utøve skjønn ved håndhevingen. Håndhevingspraksis er derimot en 

relativt vanskelig rettskildefaktor å håndtere, fordi den ofte vil variere fra politidistrikt til 

politidistrikt. Man vil også kunne finne forskjeller i håndhevingen mellom de ulike 

polititjenestemenn i ett og samme politidistrikt.  

 

Juridisk teori vil kunne ha en viss betydning ved tolkningen. Det finnes en teoretisk 

fremstilling av våpen- og knivforbudet, basert på en avhandling ved et strafferettsprosjekt 

ved Universitetet i Bergen skrevet av Geir Sunde Haugland.
16

 Videre er bestemmelsene i 

noen grad behandlet i politirettslig litteratur.
17

 Det finnes også noen artikler på emnet, både 

fra norsk og øvrig nordisk rett, samt spredte teoretiske fremstillinger i kommentarutgaver 

og øvrig strafferettslig litteratur. 

 

1.4 Fremstillingen videre 

I det følgende vil jeg nedenfor under pkt. 2 foreta en analyse og vurdering av kniv- og 

våpenforbudet i straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b annet og tredje ledd. 

Reaksjonsfastsettelsen etter kniv- og våpenforbudet vil bli drøftet under pkt. 3. Under pkt. 

4 vil jeg ta for meg politiets adgang til visitasjon for å avdekke våpen etter politiloven § 7 

a, og under pkt. 5 en kortfattet fremstilling av de straffeprosessuelle tvangsmidler politiet 

rår over ved overtredelser av kniv- og våpenforbudet.  

                                                 

16
 Våpen- og knivforbudet, en fremstilling av bakgrunnen for, innholdet i og håndhevingen av våpen- og 

knivforbudet på offentlig sted, Geir Sunde Haugland 2004 

17
 Auglend m.fl. Politirett 
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Knivforbudet i strl. § 352 a og våpenforbudet i våpenloven § 27 b bygger som nevnt 

ovenfor på mange av de samme hensyn, og bestemmelsene skal også i stor grad forstås og 

tolkes likt. I straffeloven 2005 er bestemmelsene slått sammen til en felles bestemmelse i § 

189. På denne bakgrunn vil det derfor i det følgende for en stor del være lagt opp til en 

felles drøftelse av straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b. 

 

2 Forbudet mot å bære kniv og våpen på offentlig sted – straffeloven § 352 

a og våpenloven § 27 b 

 

2.1 Hensyn bak bestemmelsene 

 

2.1.1 Forebyggelse av alvorlig voldskriminalitet 

Som nevnt ovenfor er hovedhensynet bak forbudet mot kniv og våpen på offentlig sted 

forebyggelse av alvorlig og voldskriminalitet.
18

 For det første skal bestemmelsene bidra til 

å redusere antallet voldshandlinger hvor det impulsivt gripes til våpen. I en del tilfeller 

utvikler bagatellmessige situasjoner seg til alvorlige voldshandlinger fordi den ene eller 

begge parter har våpen tilgjengelig, og derfor griper til disse i forbindelse med 

uoverensstemmelser. I praksis har man sett at knivbruk er særlig utbredt i slike episoder.  

  

For det andre skal bestemmelsene forebygge økende bevæpning i voldelige miljøer. I en 

del miljøer er det vanlig å bære våpen ”for sikkerhets skyld”. Hvis en slik utvikling sprer 

seg, kan dette igjen oppfattes truende av andre, og således føre til at flere begynner å bære 

kniv eller våpen med tanke på selvforsvar. Forbudet mot kniver og skytevåpen på offentlig 

                                                 

18
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 26, Ot.prp.nr.74 (1996-1997) s. 24 
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sted kan være et viktig virkemiddel for å unngå en slik utvikling av bevæpning i 

selvforsvar. Videre bidrar forbudet mot bevæpning til å forhindre planlagte 

overfallsaksjoner og oppgjør i enkelte gjengmiljøer. Endringen av ordlyden i våpenloven § 

27 b fra uttrykket ”bærer” til ”has med” slik at blant annet oppbevaring av våpen i kjøretøy 

falt inn under ordlyden, var et utslag av slik tankegang. 

 

2.1.2 Hensynet til effektivitet og trygghet 

Hensynet til politiets arbeidssituasjon og effektivitet er også vektlagt i forarbeidene. For det 

første gir et knivforbud politiet adgang til beslag og inndragning av kniver og andre 

stikkvåpen. I forarbeidene er det uttalt at dette kan ha vel så stor preventiv betydning som 

trusselen om etterfølgende straff.
19

 Først og fremst vil dette gjøre seg gjeldende ved at 

ulovlige våpen fjernes fra gatebildet. Det kan også tenkes at noen på denne bakgrunn 

unnlater å bevæpne seg for å unngå å bli fratatt de ulovlige gjenstandene ved en eventuell 

kontroll. For det andre vil politiet kunne oppleve sin innsats mot voldelige miljøer som mer 

meningsfylt når de ikke bare kan fjerne farlige kniver og våpen fra gatebildet før de gjør 

skade, men også straffeforfølge den som er i besittelse av slike gjenstander på offentlig 

sted. 

 

2.1.3 Mothensyn 

Forarbeidene peker også på noen hensyn mot kriminalisering av å bære våpen på offentlig 

sted.
20

 I forarbeidene til knivforbudet i straffeloven § 352 a pekes det for det første på at 

kniv er et nyttig og praktisk redskap i både arbeid og fritid., og at et generelt forbud ville 

ramme hardt og vilkårlig. Denne innvendingen er det tatt hensyn til ved at forbudet bare 

rammer den som bærer kniv på offentlig sted uten ”aktverdig formål”.   

 

                                                 

19
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 28 

20
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 29 
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Videre pekes det på at knivforbudet enkelt kan omgås siden kniver ofte bæres skjult. Et 

forbud som ikke håndteres effektivt, kan bidra til å svekke respekten for lovgivningen 

generelt. Etter innføringen av knivforbudet fikk politiet som nevnt ovenfor hjemmel til å 

foreta visitasjon spesielt for å avdekke våpen. Dette mothensynet må i noen grad sies å 

være motvirket gjennom denne bestemmelsen. Politiloven § 7 a behandles nærmere 

nedenfor under pkt. 4. 

 

Som et tredje mothensyn nevnes faren for vilkårlig praktisering og diskriminering, særlig i 

forhold til ransaking. Dette mothensynet gjør seg også gjeldende i forhold til adgangen til 

visitasjon etter politiloven § 7a. Det vises derfor til behandlingen nedenfor under pkt. 4.11.  

  

I forarbeidene til våpenforbudet nevnes få spesifikke mothensyn. Det fremgår av 

forarbeidene at noen av høringsinstansene gikk imot innføring av straff for bæring av våpen 

på offentlig sted.
21

 Det ble blant annet pekt på at et våpenforbud vanskelig kunne 

sammenlignes med knivforbudet i straffeloven § 352 a.  Det ble også pekt på at 

fastsettelsen av innholdet i begrepet ”aktverdig grunn” ville være så skjønnspreget at det 

ville være vanskelig å fastsette hva straffebudet rammer. Ingen av disse hensynene kan sies 

å ha fått noe særlig gjennomslag. Skytevåpen utgjør en reel fare i gale hender, og det kan 

etter mitt syn vanskelig ses hvilke gode grunner noen skulle ha for å være i besittelse av et 

skytevåpen på offentlig sted uten at dette skulle komme inn under de situasjoner som 

dekkes av begrepet ”aktverdig grunn”.  

 

2.1.4 Forholdet til alminnelige prinsipper for kriminalisering – skadefølgeprinsippet 

Et mer prinsipielt mothensyn som blir nevnt i forarbeidene til knivforbudet som også må 

sies å ha gyldighet i forhold til våpenforbudet i våpenloven § 27 b, er at forbudene rammer 

handlinger som i seg selv ikke er skadelige.
22

 Det ble anført at en slik kriminalisering 

                                                 

21
 Ot.prp.nr.74 (1996-1997) s. 18 

22
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 29 
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kunne ses på som et for stort inngrep i handlefriheten, særlig sett på bakgrunn av at det kan 

være usikkert hvor effektivt et forbud kan hindre våpenbruk ved voldshandlinger. 

 

Utgangspunktet etter norsk rett er at det bør vises tilbakeholdenhet ved bruk av straff. Det 

er først og fremst handlinger som medfører skade eller fare for skade som bør 

straffsanksjoneres. Dette er det såkalte skadefølgeprinsippet i strafferetten.
23

 

Skadefølgeprinsippet bygger på at individet i størst mulig grad bør kunne handle fritt, og at 

sanksjonering i form av straff kun bør anvendes når tungtveiende grunner taler for det.  

 

Unntaksvis kan det imidlertid være berettiget å kriminalisere handlinger som i seg selv ikke 

er direkte skadelige. Slik kriminalisering kan for det første være aktuell av effektivitets- 

eller kontrollhensyn.
24

 Et eksempel på et slikt straffebud er vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 

annet ledd som gjør det straffbart å innta alkohol i en viss periode etter man har vært 

involvert i kjøring som kan lede til politietterforskning.  

 

For det andre kan det gjøres et unntak fra skadefølgeprinsippet ved kriminalisering av visse 

typer av forberedelseshandlinger eller ved å gi generelle bestemmelser hvis formål er å 

forebygge andre straffbare handlinger.
25

 Det er under denne siste kategorien at forbudet 

mot å bære kniv og våpen på offentlig sted i straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b kan 

plasseres. Handlingen å bære kniv eller skytevåpen på offentlig sted er ikke i seg selv en 

skadelig handling. Det er de alvorlige konsekvenser som kan oppstå som en følge av at 

kniv eller skytevåpen er tilgjengelig i konfliktsituasjoner lovgiver søker å forhindre, jf. 

ovenfor. 

 

Det skal normalt utvises tilbakeholdenhet med å kriminalisere handlinger som i seg selv 

ikke har noen skadevirkninger. Hvorvidt slike handlinger kan kriminaliseres må bero på en 

vurdering av hvor stort inngrep en slik straffbestemmelse vil gjøre i borgernes frihet, og om 

                                                 

23
 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 83 

24
 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 84 

25
 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 84 
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inngrepet står i forhold rimelig forhold til hvor stort behov det er for å kontrollere en 

skadelig virksomhet. Hva gjelder forbudet mot å bære kniv og våpen på offentlig sted, må 

det kunne sies at det inngrep i frihet det innebærer å kun ha anledning til å bære kniv eller 

våpen på offentlig sted med aktverdig formål eller grunn, står i et rimelig forhold til 

behovet med å forhindre og forebygge alvorlig voldskriminalitet.  

 

2.2 Objektet for den straffbare handling – ”kniv eller lignende skarpt redskap” og 

”skytevåpen” 

 

2.2.1 Begrepet ”kniv eller lignende skarpt redskap” 

Bestemmelsen i straffeloven § 352 a retter seg mot den som forsettelig eller grovt uaktsomt 

på offentlig sted bærer ”kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved 

legemskrenkelser”. 

 

Begrepet ”kniv” er nokså klart. Åpenbart må ordinære kniver til jakt-, fiske- og fritidsbruk 

omfattes. Likeledes er det klart at de fleste typer av arbeidskniver som isolasjonskniver, 

tapetkniver og morakniver vil falle inn under begrepet. Det samme vil gjelde 

kjøkkenkniver, pyntekniver etc. 

 

Straffeloven § 352 a forbyr videre ”lignende skarpt redskap”. Denne nokså vide 

formuleringen skal fange opp andre typer av gjenstander som ikke er kniver, men som på 

grunn av sine egenskaper har samme potensial for skade. Ut fra en vanlig språklig 

forståelse av uttrykket ”lignende skarpt redskap”, kan det umiddelbart se ut som om 

gjenstanden utseende- og funksjonsmessig må se ut som en kniv for å omfattes av forbudet. 

Uttalelser i forarbeidene slår imidlertid fast at utrykket ikke skal forstås slik. Begrepet 

omfatter blant annet alle typer av hugg- eller stikkvåpen som kan volde skade.
26

  Videre er 

                                                 

26
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 29 
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det klart at redskaper som sag, øks og saks vil omfattes.
 27

 At slike gjenstander bæres på 

offentlig sted er ikke upraktisk. I Oslo tingretts dom av 20. mars 2006 ble en mann dømt 

for å ha båret 17 cm lang kjøttøks på offentlig sted.
28

 

 

I praksis har man også sett eksempler på at enkelte grupper bevæpner seg med andre typer 

av stikkvåpen, eks. ulike typer av hageredskaper, skrutrekkere etc. Alle skarpe gjenstander 

som i en eller annen form er egnet til bruk ved legemskrenkelser vil falle inn under 

begrepet ”lignende skarpt redskap”. Det er ikke et krav at gjenstanden etter alminnelig 

språkbruk må kunne betegnes som et ”redskap” i betydningen verktøy eller hjelpemiddel. 

Det er tilstekkelig at redskapet kan anvendes med samme skadevirkning som en kniv i 

forhold til mennesker.
29

 Således vil også andre skarpe gjenstander som kan brukes til å 

skade et menneske kunne omfattes av forbudet, for eksempel en spisset bit av metall, plast 

eller annet hardt materiale. 

 

Det kan spørres hvorvidt det er et krav at kniven må være skarp for å omfattes av forbudet 

straffeloven § 352 a. Formuleringen ”som er egnet til bruk ved legemskrenkelser” kan tas 

til støtte for en slik betraktning. Imidlertid vil en sløv eller på annen måte ubrukelig kniv 

kunne skape like mye frykt som en normal kniv, hvilket taler for at også ubrukelige kniver 

skal omfattes av bestemmelsen. Til støtte for dette kan man også se hen til bestemmelsen i 

våpenloven § 27 b som er tuftet på mange av de samme hensyn som straffeloven § 352 a. 

Her fremgår det klart av 3. ledd at også ”våpenetterligninger som lett kan forveksles med 

skytevåpen” og skytevåpen som ”er gjort varig ubrukbart” og som således er ufarlige, 

omfattes av bestemmelsen. Det fremgår derimot klart av motivene til straffeloven § 352 a 

at en slik betraktning ikke skal legges til grunn. Kniver som ikke er egnet til å volde noen 

skade, omfattes ikke av forbudet.
30

 

 

                                                 

27
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 37 

28
 TOSLO-2006-10956 

29
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) 

30
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 29 
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Straffloven § 352 a oppstiller som vilkår at kniven eller lignende skarpt redskap ”må være 

egnet til bruk ved legemskrenkelser”. Med legemskrenkelser må her forstås handlinger som 

beskrevet i straffeloven § 228 flg. Kniven eller redskapet må altså være egnet til å forårsake 

en eller annen form skade, eventuelt fremkalle frykt for skade.  

 

I de danske og finske knivforbud er det gjort unntak for kniver av en viss lengde for å 

avgrense mot det man anser for å være kniver med lite skadepotensial eller som ofte 

anvendes i arbeid og fritid. I dansk rett har man valgt den løsning at knivforbudet ikke 

omfatter foldekniver med bladlengde på opp til 7 cm.
31

 Slike kniver vil typisk være det 

man betegner som en lommekniv. En slik avgrensing ble i de norske forarbeidene ikke 

ansett for å være hensiktsmessig i forhold til det skadepotensial kniver selv med en lengde 

på bare 3-4 cm kan ha.
32

 Videre ble det uttalt at kniver av beskjeden størrelse lettere ville 

være omfattet av unntaket for ”arbeid, fritid eller annet aktverdig formål” i 3. punktum. Et 

eksempel på dette finnes Borgarting lagmannsretts dom av 21.08.2001.
33

 Tiltalte ble 

frikjent for bæring av kniv på offentlig sted. Selv om kniven det dreide seg om var av 

beskjeden størrelse, ble den av retten likevel ansett som egnet til bruk ved 

legemskrenkelser. Kniven var imidlertid utformet og brukt som et nøkkelanheng, og det 

fantes ikke omstendigheter som tilsa at tiltalte hadde andre bruksmåter i tankene. At kniven 

ble brukt som nøkkelanheng, ble altså ansett som et ”aktverdig formål”. Begrepet blir 

behandlet nærmere under pkt. 2.8.1. 

 

At forbudsbestemmelsen i straffeloven § 352 a favner over så vidt forskjellige gjenstander 

er ikke uten betenkeligheter. For det første kan man tenke seg at en slik bestemmelse 

innebærer en for sterk inngripen i folks dagligliv og gjøre det vanskelig å forutberegne sin 

rettsstilling. En slik betraktning var grunnen til at man valgte å unnta lommekniver av en 

viss størrelse fra knivforbudet i dansk rett.
34

  

                                                 

31
 Lov om våben og eksplosivstoffer § 4 stk. 1 

32
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 29 

33
 LB-2002-954 

34
 Ot.prp.nr.79 (1992-1993) s. 26 
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For det andre gir begrepet ”egnet til bruk ved legemskrenkelser” adgang til et nokså vidt 

skjønn for polititjenestemenn som håndhever forbudet. Det kan tenkes at en svært 

utvidende eller feilaktig tolkning av forbudet kan føre til at det håndheves på en måte som 

ikke samsvarer med den alminnelige borgers rettsfølelse. Et søk i noen av landets nettaviser 

viser at mediene fra tid til annen omtaler slike episoder. I noen av tilfellene har folk blitt 

fratatt tilsynelatende ufarlige gjenstander som neglefiler og penner under henvisning til 

knivforbudet. En artikkel i VG fra 13.04.2005 forteller om en mann som ble pågrepet for å 

bære kniv på offentlig sted da han skrelte et eple med en fruktkniv. Saken ble ifølge VG 

henlagt etter bevisets stilling. 

 

2.2.2 Begrepet ”skytevåpen” 

Våpenloven § 27 b annet ledd forbyr å ha med ”skytevåpen” på offentlig sted uten 

aktverdig grunn. Uttrykket ”skytevåpen” er i våpenloven § 1 definert som:  

 

a) våpen som med ladning av krutt eller annet drivmiddel, eller ved en mekanisk 

innretning som kan skyte ut kuler, hagl eller andre prosjektiler 

b) våpen eller apparater for utskyting eller utsending av sprengladninger, gass, 

signallys, raketter eller lignende (herunder flammekastere) 

c) våpenimitasjoner og lignende som forholdsvis lett kan gjøres om slik at skarp 

ammunisjon kan avfyres 

 

Unntak er gjort i lovens § 5 bokstav a) for ”apparater for slakting, signalpistoler og andre 

innretninger for signalgivning, rednings- og harpungeværer når de av vedkommende 

departement finnes utelukkende egnet for det oppgitte formål.”  

 

Legaldefinisjonen av betegnelsen ”skytevåpen” i våpenloven § 1 legger opp til en teknisk 

vurdering av om gjenstanden skal regnes som et skytevåpen eller ikke. I forhold til 

bestemmelsen i våpenloven § 27 b annet ledd vil det som regel ikke være nødvendig å 

vurdere om gjenstanden det er tale om er et skytevåpen etter definisjonen i § 1. § 27 b 
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tredje ledd fastslår at forbudet også gjelder ”luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett 

kan forveksles med skytevåpen, og skytevåpen som etter § 1 annet ledd er gjort varig 

ubrukbart.” En negativ avgrensning mot slike gjenstander, kombinert med en alminnelig 

språklig forståelse av uttrykket ”skytevåpen” samt definisjonen i våpenloven § 1, vil 

normalt gi gode retningslinjer for vurderingen. 

 

Betegnelsen ”luft- og fjærvåpen” sikter til våpentyper som har luft, en eller annen form for 

gass eller en fjærmekanisme som drivmidler for et prosjektil. Våpenloven og dens 

forarbeider inneholder ingen begrensninger i forhold til hva slags type prosjektil, kaliber 

eller type ammunisjon man benytter i skytevåpenet. Således vil både piler, malingskuler og 

prosjektiler til såkalte soft-guns omfattes.
 35

 Haugland påpeker i sin fremstilling at det i 

flere politidistrikter har vært et stadig økende problem at ungdom medbringer soft-guns på 

offentlig sted.
36

 Observasjoner av slike våpen på offentlig sted er med jevne mellomrom 

årsak til at politiet må rykke ut med bevæpnet mannskap.  

 

Etter § 27 b tredje ledd omfattes også ”våpenetterligninger som lett kan forveksles med 

skytevåpen” av forbudet. Med våpenetterligninger menes gjenstander som i form og 

størrelse er likt et originalvåpen, men som det ikke på noen måte kan skytes med.
37

 

Begrepet vil således kunne omfatte leketøysvåpen eller pyntegjenstander som ser ut som 

våpen. Bakgrunnen for at et forbud mot våpenlignende gjenstander kom inn i 

bestemmelsen var at slike gjenstander objektivt sett kan virke like skremmende og gi en 

like stor utrygghetsfølelse som et ekte våpen.
38

 Uttrykket ”våpenlignende gjenstander” må 

på denne bakgrunn avgrenses mot gjenstander formet som våpen, men som åpenbart ikke 

er egnet til å skremme noen. Dette vil typisk kunne være utpregete leketøysgjenstander, 

                                                 

35
 Kortform for “AirSoft Gun”. Soft-guns er småkalibrede våpen som benytter fjær, strøm eller gass som 

drivmiddel for små, harde plastprosjektiler fra 6 til 8 mm. Slike våpen er som regel formet som etterligninger 

av ekte våpentyper, og svært ofte meget like disse i både størrelse og utførelse. 

36
 Haugland, s. 44 

37
 Ot.prp.nr.21 (2000-2001) s. 10 

38
 Ot.prp.nr.21 (2000-2001) s. 10 
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som i farge, form eller størrelse åpenbart ikke kan oppfattes som noe faremoment eller 

trussel. 

 

I praksis har såkalte replikaversjoner av våpen vist seg å være et problem i enkelte miljøer. 

Disse er gjerne identiske med originalvåpenet i vekt og størrelse. Noen versjoner har også 

bevegelige deler som gjør at replikaversjonen tilsynelatende fungerer på samme måte som 

et ekte våpen. En slik funksjon vil gjøre etterligningen ekstra skremmende i en 

trusselsituasjon, for eksempel ved at det kan settes i et magasin, tas ladegrep etc. Noen 

steder selges også sigarettlightere som på avstand kan se svært like ut som ekte våpen. I 

Oslo tingretts dom 11. desember 2002 ble en ung mann dømt til å betale en bot på kr 8000 

for å ha medbrakt en slik ”lighter-pistol” på offentlig sted. En kvinne hadde kommet borti 

tiltaltes bil i en gate utenfor et utested utesteder, og tiltalte hadde da vist frem lighter-

pistolen. Retten uttalte i denne sammenheng at det å ha med våpenetterligninger på 

offentlig sted er et alvorlig forhold som kan skremme personer så meget at de får sin 

fremtidige livskvalitet krenket. Det ble også pekt på at slike handlinger skaper en generell 

utrygghetsfølelse i samfunnet. 

  

§ 27 b tredje ledd fastslår til sist at forbudsbestemmelsen også gjelder for ”skytevåpen som 

etter § 1 er gjort varig ubrukbart”. Etter våpenloven § 1 annet ledd anses et våpen ikke 

lenger som et skytevåpen dersom det er gjort varig ubrukbart. Dette gjøres normalt ved at 

våpenet plomberes, dvs. at vitale deler av våpenet fjernes og løpet tettes igjen. Våpenloven 

§ 27 b tredje ledd oppstiller således et unntak fra våpenloven definisjon. Bakgrunnen for 

dette er at slike våpen fortsatt vil kunne fremkalle alvorlig frykt, jf. ovenfor. 

 

2.3 Den straffbare handling – ”å bære kniv”/ ”å ha med skytevåpen” 

 

2.3.1 Å bære kniv 

Den straffbare handlingen etter straffeloven § 352 a er å bære kniv på offentlig sted. En 

alminnelig språklig forståelse av uttrykket ”bærer” etter straffeloven § 352 a, er at 
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gjerningspersonen har kniven på seg. Ifølge forarbeidene kan dette være på kroppen, i 

klærne, i veske, sekk, bag eller lignende.
 39

 

 

Selv om kniven ikke bæres slik som beskrevet over, kan reelle hensyn tilsi at uttrykket 

”bære” også omfatter tilfeller hvor kniven oppbevares synlig eller så nær at den er 

umiddelbart tilgjengelig. I praksis må det antas å være avgjørende at kniven er innenfor 

rekkevidde og at den ligger slik til at den raskt kan gripes. Et slikt synspunkt ble lagt til 

grunn i en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett av 22. juni 2002. Avgjørelsen dreide seg 

om en tolkning av uttrykket ”bære” etter den gamle våpenloven § 27 b. Konsekvenshensyn 

tilsier imidlertid at forståelsen av uttrykket i den gamle § 27 b må kunne legges til grunn 

for det samme uttrykket i straffeloven § 352 a. I dette tilfellet var en revolver oppbevart på 

gulvet i en bil og tildekket med papp. Retten la vekt på at våpenet var innen rekkevidde og 

lett kunne gripes, og uttalte i denne sammenheng at det ikke var tvilsomt at tiltalte ”i lovens 

forstand bar skytevåpenet”.
40

 

 

Uttrykket ”bærer” omfatter derimot ikke det å oppbevare kniv i bil, båt eller annet 

kjøretøy. Straffeloven § 352 a har på dette området ikke gjennomgått tilsvarende endringer 

som våpenloven § 27 b, hvor man endret ordlyden i bestemmelsen fra ”bæres” til ”has 

med”, nettopp for å dekke situasjoner hvor våpen oppbevares i biler og således er lett 

tilgjenglige. Mange kniver eller lignende gjenstander som ellers rammes av forbudet, vil 

være et nyttig redskap i situasjoner som en bil- eller båtfører kan komme opp i. Det kan 

neppe oppstilles særlig mange gode grunner for å oppbevare et skytevåpen i bil, ut over 

tilfellene at våpenet er under transport. Som regel vil også en kniv måtte tas ut av bilen for 

å kunne brukes til å skade noen, mens et skytevåpen eksempelvis vil kunne benyttes fra 

bilen. 

 

Det finnes så vidt vites ingen Høyesterettspraksis som fastslår at oppbevaring i kjøretøy 

omfattes. I en dom fra Oslo tingrett 20. mars 2006 er et lignende spørsmål oppe uten at 
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verken domspremissene eller resultatet kan gi sies å gi noen særlig veiledning. I dette 

tilfellet ble tiltalte dømt for å ha vært i besittelse av en 17 cm lang kjøttøks i førerdøren på 

sin bil. Kjøttøksen befant seg i bilen i ca. 1 måned. Denne kan således sies å ha vært i 

tiltaltes umiddelbare nærhet hver gang han benyttet bilen, uten at dette er vektlagt i 

avgjørelsen Under punktet ”straffutmåling” i dommen uttales det derimot at tiltalte straffes 

for å ha ”oppbevart” kjøttøksen uten aktverdig formål. På bakgrunn av det ovennevnte kan 

det synes som om denne dommen bygger på feil premisser. Tiltalte ville muligens kunne 

dømmes for å ”bære” kjøttøksen, siden den var i umiddelbar nærhet, jf, ovenfor. Det er 

derimot tvilsomt om uttrykket ”bærer” omfatter oppbevaring av slike våpen i bil. Da 

dommen er en tingrettsdom vil den uansett bare tjene som et eksempel fra praksis. 

 

2.3.2 Å ha med skytevåpen 

Til forskjell fra straffeloven § 352 a som rammer den som ”bærer” kniv på offentlig sted, 

fastslår våpenloven § 27 b straffansvar for at skytevåpen ”has med” på offentlig sted uten 

aktverdig grunn. Grunnen til denne distinksjonen ligger som nevnt ovenfor i en lovendring 

som ble foretatt i 2001, hvor ordlyden i bestemmelsen ble endret fra ”bærer” til ” has med”. 

Bakgrunnen for denne endringen var tvil om bestemmelsens rekkevidde.
41

 Uttrykket 

”bæres” var ikke dekkende for en del av de metoder som ble brukt for å medbringe våpen 

på offentlig sted. Dette viste seg særlig i forhold til gjengrelatert kriminalitet, hvor 

kjøretøyer ofte ble brukt som mobile våpendepot.
42

 Uttrykket ”has med” skal etter 

ordlyden ramme alle tenkelige måter et skytevåpen kan medbringes på offentlig sted. Som 

etter knivforbudet i straffeloven § 352 a vil alle måter et våpen kan oppbevares på eller i 

umiddelbar nærhet av person rammes. Videre vil også det å oppbevare våpen i bil, båt eller 

annet kjøretøy på offentlig sted rammes. Dette er kanskje den viktigste forskjellen fra 

bestemmelsen i straffeloven § 352 a. Det er ikke et krav etter våpenloven § 27 b annet ledd 

at våpenet skal være lett tilgjengelig. Således vil også det å oppbevare skjulte eller gjemte 

våpen i et kjøretøy eller lignende kunne straffes etter bestemmelsen.  
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Det kan også nevnes at det å oppbevare et våpen synlig under transport i seg selv kan være 

straffbart etter våpenloven § 27 b første ledd, 2. punktum. Et synlig skytevåpen vil kunne 

være egnet til å fremkalle frykt hos mange. I tillegg er stjålne våpen en ettertraktet vare på 

det illegale våpenmarkedet, og synlig oppbevarte våpen under transport vil kunne være et 

fristende mål for kriminelle elementer. Etter våpenforskriften § 22-8 er det under transport 

heller ikke tillatt å bære våpen i hylster og lignende som bæres på kroppen. Med dette 

menes typisk bæreanordninger som gjør at våpenet kan festes og skjules på kroppen eller 

under klær. Etter forskriften er det tillatt å bære våpen nedpakket i futteral, bag, veske, sekk 

eller lignende. Det presiseres at selv om et våpen oppbevares eller bæres på 

forskriftsmessig måte under transport, må det fortsatt foreligge en ”aktverdig grunn” for at 

våpenet lovlig kan innehas på offentlig sted. Det vil bli redegjort nærmere for innholdet i 

uttrykket ”aktverdig grunn” nedenfor under pkt. 2.8.  

 

2.3.3 Den straffbare handling i straffeloven 2005 § 189 

I straffeloven 2005 er distinksjonen i handlingsbeskrivelsen mellom kniv- og 

våpenforbudet opprettholdt. Det må antas at uttrykkene ”bærer” og ”has med” skal forstås 

på samme måte som i dag når den nye straffeloven trer i kraft. Som etter gjeldende rett vil 

forbudet i § 189 mot å medbringe skytevåpen på offentlig sted være noe mer vidtrekkende 

enn det tilsvarende forbudet for kniv.
43

 

  

2.4 Stedet for den straffbare handling – ”på offentlig sted” 

Forbudet mot å bære kniv og våpen etter straffeloven § 352 a og våpenloven § 27b gjelder 

”på offentlig sted”. Dette begrepet er i straffeloven § 7 definert som ”ethvert for almindelig 

Færdsel bestemt eller almindelig befærdet Sted”. I forarbeidene til straffeloven 2005 er 

”offentlig sted” definert som ”et sted som er bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted 
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hvor slik ferdsel rent faktisk finner sted”.
44

 Straffeloven eller forarbeidene til straffeloven 

2005 gir ingen nærmere definisjon av hva som ligger i uttrykket ”offentlig sted”. 

Holdepunkter for tolkningen må derfor utledes av praksis og teori. 

 

For det første regnes ”offentlig sted” etter straffeloven som et sted som er bestemt for 

alminnelig ferdsel. Dette vil typisk være offentlig eide og åpne innretninger som veier, 

stier, parker, torg, brygger eller lignende.
45

 I slike tilfeller er innretningene nettopp anlagt 

for at alminnelig ferdsel skal finne sted der. Hvor slike innretninger ikke finnes, oppstår 

spørsmålet om også slike områder kan sies å være ”bestemt” for alminnelig ferdsel. Dette 

vil typisk gjelde strand- og fjellområder, vann og sjø. Utgangspunktet synes å være at også 

slike områder anses for å være offentlig sted. Støtte for dette kan finnes i friluftsloven §§ 2 

og 3, hvor det fastslås at ”enhver” på gitte vilkår kan ferdes i innmark og utmark. Det kan 

også vises til at straffeloven § 352 a bruker friluftsliv som eksempel på et området hvor det 

å bære kniv kan sies å ha et ”aktverdig formål”. Dette styrker synet om at områder hvor 

friluftsliv utøves i utgangspunktet rammes av uttrykket ”offentlig sted”.  

 

For det andre omfattes også steder som er ”alminnelig beferdet”. Dersom stedet til vanlig er 

beferdet av et visst omfang vil alternativet klart være oppfylt. Kravene til slikt omfang er 

derimot ikke strenge, blant annet omfattes også leilighetsvis ferdsel. Dette fremkommer 

blant annet i Rt. 1951 s. 963 og Rt. 1959 s. 578.
46
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2.5 Skyldkravet – forsett eller grov uaktsomhet 

Skyldkravet etter straffeloven § 352 a og våpenloven § 33 første ledd, jf. § 27b annet og 

tredje ledd er forsett eller grov uaktsomhet.  

 

Forsettet må dekke alle elementene i gjerningsbeskrivelsen. Dette er det såkalte 

dekningsprinsippet som fremgår av straffeloven § 42 første og annet ledd. I kravet om 

skyld ligger at gjerningspersonen må kunne bebreides for å ha foretatt en handling i strid 

med gjerningsbeskrivelsen i det aktuelle straffebudet. Det sentrale er at gjerningspersonens 

skyld skal bedømmes i forhold til hans subjektive forestillinger om de faktiske forholdene 

som inngår i gjerningsbeskrivelsen.
47

 I forhold til straffeloven § 352 a og våpenloven § 33 

første ledd, jf. § 27b annet og tredje ledd, innebærer dette at gjerningspersonens forsett eller 

grove uaktsomhet må omfatte det å ha med/bære våpen eller kniv/lignende skarpt redskap 

på offentlig sted uten aktverdig grunn/formål.  

 

For at grov uaktsomhet skal foreligge, må det ifølge Høyesterett være utvist ”en kvalifisert 

klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet”, 

jf. Rt. 1970 s. 1235 og Rt. 1983 s. 1222. I straffeloven 2005 defineres uaktsomhet i § 23 

første ledd på denne måten: ”Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden 

på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom”. 

Grov uaktsomhet foreligger etter bestemmelsen dersom handlingen er svært klanderverdig 

og det er grunnlag for sterk bebreidelse. Straffeloven av 2005 følger her opp en linje som er 

fulgt i rettspraksis over lengre tid. Utgangspunktet for vurderingen er hvordan en 

alminnelig fornuftig og samvittighetsfull person ville forholdt seg i en tilsvarende situasjon.  

 

At også den grove uaktsomhet rammes er i forarbeidene begrunnet med at bestemmelsen 

ellers ville blitt vanskelig å anvende i praksis.
48

 Det siktes antagelig her til grensetilfellene, 

hvor det er tvilsomt om det kan konstateres at gjerningsmannen har begått en forsettlig 
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overtredelse av forbudet. Overtredelser som ikke fullt ut kan konstateres som forsettlige vil 

mest sannsynlig kunne rubriseres som grovt uaktsomme. På denne måten unngår man 

smutthull i bestemmelsen. Det kan diskuteres hvorvidt det å være i uaktsom besittelse av et 

våpen på offentlig sted innebærer en potensielt like farlig situasjon som i de ordinære 

forsettlige tilfeller. I forarbeidene til straffeloven av 2005 ble det tatt til orde for å endre 

skyldkravet i forbudsbestemmelsen.
49

 Det ble i denne sammenhengen vist til at formålet 

med bestemmelsene er å forebygge at kniver og våpen er tilgjengelige i sammenhenger 

hvor det erfaringsmessig er fare for at disse kan bli benyttet som våpen. Uforsettlige 

overtredelser av forbudet vil normalt bestå i at gjerningspersonen er i besittelse av kniv 

eller våpen på offentlig sted uten å være klar over det. Selv om vedkommende i slike 

tilfeller burde være klar over at han bærer på et farlig redskap, vil det i slike tilfeller neppe 

være stor fare for at de vil bli brukt for å skade andre. Dette synspunktet har ikke blitt fulgt 

opp, og skyldkravet i straffeloven 2005 § 189 er forsett eller grov uaktsomhet. 

 

I en avgjørelse fra Bergen tingrett av 3.april 2003 gis et eksempel på en grovt uaktsom 

overtredelse av knivforbudet.
50

 I denne saken ble tiltalte påtruffet på et utested med en 

større kniv stukket ned i bukselinningen. Vedkommende, som arbeidet som håndverker, 

hevdet at kniven var blitt benyttet til å skjære isoporplater tidligere på dagen, og at han 

glemte å legge kniven fra seg da han gikk ut. Retten kunne i dette tilfellet ikke se at tiltalte 

hadde noe aktverdig formål når han tok med seg kniven. Retten uttalte videre: ”om han 

glemte å legge den fra seg, noe som synes tvilsomt når det gjelder en så stor kniv, så 

handlet han i hvert fall grovt uaktsomt”. Dommen har ikke stor rettskildemessig verdi, men 

den kan i tilfelle tjene som et eksempel på hvor grensen for en grovt uaktsom overtredelse 

av straffeloven § 352 a kan tenkes å gå i praksis.  
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2.6 Medvirkning 

Medvirkning til overtredelser av straffeloven § 352 a straffes ”på samme måte”. 

Våpenforbudet har en tilsvarende medvirkningsbestemmelse, jf. våpenloven § 33 tredje 

ledd. Dette innebærer at en som medvirker til at en annen bærer kniv eller våpen på 

offentlig sted, kan straffes.   

 

Med medvirkning i strafferettslig forstand, menes at en person fysisk eller psykisk bistår en 

annen ved utførelsen av en straffbar handling. Norsk straffelovgivning har ingen generell 

medvirkningsbestemmelse. Medvirkning er som utgangspunkt bare straffbart når det er 

særskilt nevnt i teksten. Dersom medvirkning ikke er særskilt nevnt, vil det avgjørende for 

straffbarheten være om medvirkningshandlingen etter en naturlig tolkning rammes av 

straffebudet.
51

 I forhold til straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b skaper dette således 

ingen tvil siden lovteksten inneholder et uttrykkelig medvirkningstillegg. 

 

Medvirkningsansvaret etter norsk rett er et selvstendig straffansvar. Dette innebærer at 

betingelsene for straffbarhet må være oppfylt for både gjerningsmann og medvirker dersom 

de begge skal kunne straffes.  

 

I strafferettslig teori sonderes det mellom fysisk og psykisk medvirkning. Fysisk 

medvirkning foreligger typisk når flere er sammen om å utføre forbrytelsen. Enten slik at 

forbrytere utfører en handling på lik linje, at noen opptrer som hovedmenn for andre eller 

som rene medhjelpere. Praktiske eksempler på fysisk medvirkning i forhold til straffeloven 

§ 352 a og våpenloven kan være at noen bistår en person med bære en kniv eller ha med et 

våpen på offentlig sted.  

  

Den andre hovedtypen av medvirkning er psykisk medvirkning. Slik medvirkning 

foreligger typisk når noen overtaler en annen til å foreta en forbrytelse, ”styrker ham i hans 
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plan”, eller gir gode råd og vink om utførelsen av en straffbar handling.
 52

 Psykisk 

medvirkning kan også foreligge dersom man narrer eller truer noen til å utføre en 

forbrytelse. Et praktisk eksempel på psykisk medvirkning finnes i Oslo tingretts dom 11 

desember 2002.
53

 Saksforholdet i dommen er redegjort for ovenfor under pkt. 2.2.2. En av 

de tiltalte ble her dømt for å ha medvirket til en overtredelse av våpenloven § 27 b tredje 

ledd ved å ha ”tilskyndet” en trussel med en såkalt ”lighter-pistol”. Retten la til grunn at 

vedkommende kjente til at lighter-pistolen ble medbrakt, og at han psykisk medvirket til at 

den ble medbrakt for å brukes i en gitt situasjon. Da hovedmannen viste frem ”pistolen”, 

gikk han også ut av bilen, og tilskyndet på denne måten trusselen som oppsto ved 

fremvisning av våpenet.  

  

2.7 Forsøk 

 

2.7.1 Generelt 

Straffbart forsøk foreligger når en straffbar handling ikke er fullbyrdet, men det er foretatt 

skritt med sikte på å påbegynne den straffbare handlingen. Forsøk på forbrytelser er 

straffbart etter straffeloven § 49 når forbrytelsen ikke er fullbyrdet, men gjerningspersonen 

har foretatt en handling hvor forbrytelsens ”Udførelse tilsigtedes paabegynt”.  

 

Straff for forsøk på overtredelse av kniv- og våpenforbudet er lite praktisk, idet den nedre 

forsøksgrensen vil være overtrådt så snart våpenet er tatt med på offentlig sted.
54

 I 

straffeloven 2005 § 189 er det likevel ikke gjort noe unntak fra forsøksbestemmelsen i § 

16, da dette ble ansett for å gjøre lovteksten unødig komplisert. 

 

                                                 

52
 Andenæs, Alminnelig strafferett s. 323 

53
 TOSLO-2002-10977 

54
 Ot,prp,nr. 8 (2007-2008) s. 255 



 29 

2.7.2 Forsøk på overtredelse av straffeloven § 352 a 

Overtredelse av knivforbudet i straffeloven § 352 a er en forseelse, jf. straffeloven § 2. Det 

følger direkte av straffeloven § 49 (2) at forsøk på forseelse ikke er straffbart. Etter 

gjeldende rett kan det dermed ikke ilegges noen straffereaksjon for forsøk på overtredelse 

av straffeloven § 352 a. 

 

I straffeloven 2005 er skillet mellom forbrytelse og forseelser fjernet, slik at forsøk på 

overtredelser knivforbudet etter § 189, i den grad det jf. ovenfor kan tenkes praktiske 

tilfeller, teknisk sett vil være straffbart.  

 

2.7.3 Forsøk på overtredelse av våpenloven § 27 b annet og tredje ledd  

Det fremgår ikke av våpenlovens ordlyd hvorvidt forsøk på overtredelse er straffbart. 

Spørsmålet ble drøftet i de opprinnelige forarbeidene, men lovutvalget fant at det ikke var 

grunn til at forsøk på overtredelser skulle være straffbart. Det ble antatt at det var lite 

aktuelt at det skulle bare ville foreligge forsøk og ikke fullbyrdet overtredelse av 

våpenlovens bestemmelser.
55

  

 

Disse synspunktene bygger på forutsetninger som på viktige punkter har endret seg siden 

lovens vedtagelse. For det første har våpenlovens anvendelsesområde blitt utvidet, blant 

annet ved vedtagelsen av § 27 b. For det andre er strafferammene for overtredelse av loven 

blitt endret fra en generell strafferamme på bøter eller 3 måneders fengsel til en trinnvis 

skala hvor overtredelsens art og grovhet tas i betraktning. Overtredelser av våpenloven § 27 

b annet ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år, jf. våpenloven § 33 første ledd 2. 

pkt. Dersom overtredelsen er ”grov” blir strafferammen etter våpenloven § 33 andre ledd 

skjerpet til bøter eller fengsel i inntil 4 år.  

 

Som nevnt ovenfor under avsnitt 2.1.3 er forsøk på overtredelse av knivforbudet 

straffeloven § 352 a en forseelse og således ikke straffbart, jf. straffeloven. § 49 annet ledd. 
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Et sentralt spørsmål i det følgende vil derfor være hvorvidt overtredelse av våpenloven § 27 

b annet ledd og tredje kan sies å være en forbrytelse eller en forseelse.  

 

For straffebud i spesiallovgivningen er hovedregelen at strafferammen er avgjørende for 

skillet mellom forbrytelse og forseelse, jf. straffeloven § 2. Dersom en handling kan 

medføre straff i form av fengsel i mer enn tre måneder er det en forbrytelse, i motsatt fall 

en forseelse. Om overtredelse av våpenloven § 27 b andre og tredje ledd er forbrytelser 

eller forseelser er ikke uttrykkelig sagt i lovteksten, og må således bero på en tolkning. 

Uttalelser i forarbeidene til endringen av våpenloven § 33 går på dette området i noe ulik 

retning.  

 

I departementets kommentarer til lovbestemmelsen uttales at våpenloven § 33 ”er bygget 

opp med trinnvise straffealternativer med hhv. bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, bøter 

eller fengsel i inntil 2 år og bøter eller fengsel i inntil 4 år som maksimalstraff avpasset 

etter handlingens grovhet. I bestemmelsen viderefører man den nåværende 

straffebestemmelsen, som vil ramme vanlige overtredelser av loven. Overtredelser vil være 

forseelse, jf. straffeloven § 2.”
56

 Det er her noe uklart om den siste setningen viser tilbake 

på setningen før, slik at bare de ”vanlige overtredelser av loven” regnes som forseelser, 

eller på avsnittet som helhet, slik at også de grovere overtredelser med en strafferamme på 

opp til fire år også kommer inn under denne kategorien. Lovkomiteens oppsummering av 

våpenlovutvalgets forslag til straffbestemmelser styrker nok den førstnevnte forståelsen:  

 

”Utvalget mener det er et åpenbart behov for å skjerpe straffbestemmelsen i våpenloven, 

og foreslår at formalovertredelser av våpenloven kan straffes med bøter eller fengsel i 

inntil 6 måneder. Overtredelsen bør imidlertid regnes som en forseelse. For ulovlig erverv, 

avhendelse (…) bør strafferammen være to år. Den samme strafferamme bør også gjelde 

for den som bærer kniv eller skytevåpen på offentlig sted. For grovere overtredelser av 

våpenloven mener utvalget at strafferammen bør kunne økes til fire år, og under særdeles 
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skjerpende omstendigheter (…) mener utvalgets flertall at det bør kunne idømmes bøter og 

fengsel i inntil 6 år.” 

 

Ut fra denne uttalelsen synes det klart at meningen har vært at det kun er overtredelser av 

våpenloven med en strafferamme på bøter eller fengsel i inntil 3 måneder som skal 

betraktes som en forseelse. Forsøk på forsettelig overtredelse av våpenloven § 27 b andre 

ledd vil i så fall være en forbrytelse. Dette synes å være i overensstemmelse med 

hovedregelen i norsk rett, jf. straffeloven § 2 første ledd 2. pkt. Haugland har også lagt til 

grunn en slik forståelse i sin fremstilling.
57

  

 

Overtredelse av våpenloven § 27 b tredje ledd har en strafferamme på bøter eller fengsel i 

inntil 3 måneder, jf. våpenloven § 33 første ledd 1. pkt, og vil være en forseelse dersom den 

nevnte hovedregel legges til grunn. Forsøk på overtredelse av våpenloven § 27 b tredje ledd 

vil således ikke være straffbart, jf. straffeloven § 49 andre ledd.  

 

Til tross for at forsøk på forsettelig overtredelse av våpenloven § 27 b annet ledd teknisk 

sett vil være straffbart, vil det som nevnt ovenfor, være vanskelig å se for seg et klart 

forsøksstadium når det gjelder overtredelse av denne bestemmelsen. 

 

2.8 Den spesielle straffrihetsgrunnen – ”arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig 

formål”/ ”aktverdig grunn” 

 

2.8.1 ”Arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål”, straffeloven § 352 a 

Etter straffeloven § 352 a bortfaller straffansvaret for å bære kniv eller lignende skarpt 

redskap på offentlig sted dersom det brukes eller bæres i forbindelse med ”arbeid, 

friluftsliv eller annet aktverdig formål”. En naturlig språklig fortolkning av uttrykket 

”aktverdig” kan være ”akseptabel” eller ”beskyttelsesverdig”. Et slikt unntak har sine 
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åpenbare grunner. Kniver er praktiske verktøy og en nødvendighet for de fleste i 

hverdagen. 

 

Unntaket omfatter for det første kniver som brukes eller bæres i forbindelse med ”arbeid”. 

Dette unntaket er selvsagt: I de fleste håndverksyrker er kniv et nødvendig redskap. Et 

aspekt ved dette som bør diskuteres er bæring av kniv eller lignende skarpt redskap på vei 

til og fra jobb. En kniv må naturlig nok kunne transporteres hjemmefra eller fra 

arbeidsstedet og dit hvor jobben skal gjøres. Dette er også forutsatt i forarbeidene.
58

 

Spørsmålet er om denne transporten må skje direkte fra A til B, eller om det kan tillates 

stopp underveis. Forarbeidene gir ikke noe svar på dette, og sannsynligvis må det bero på 

en helhetsvurdering. Oslo tingretts dom av 30. september 2005
59

 kan her tjene som 

eksempel. I dette tilfellet dro tiltalte rett fra arbeid til en pub. Med seg hadde han en 

tapetkniv som han benyttet i sitt arbeid som maler. Tiltalte ble dømt for overtredelse av 

straffeloven § 352 a. Retten fant at bestemmelsen må tolkes så vidt strengt at personer som 

bruker kniv i arbeidssammenheng ikke ”uten videre kan ta med seg kniven på et utested 

eller annet offentlig sted etter endt arbeidstid”. Retten la i denne sammenhengen vekt på at 

tiltalte bodde maksimalt 10 minutter fra puben, og at han derfor enkelt kunne ha gått hjem 

med kniven.  

 

For det andre unntas kniver som brukes ved ”friluftsliv” fra forbudet. Dette er typisk 

knivbruk i forbindelse med turer eller ved jakt og fiske. Også i forhold til dette unntaket vil 

transport til og fra stedet man skal drive friluftsliv være tillatt. Antakelig vil løsningen her 

også bero på en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle.  

 

For det tredje tillates bæring av kniv dersom det foreligger ”annet aktverdig formål”. Dette 

kan typisk være kulturelle formål. Forarbeidene nevner her som eksempel at kniv er 

naturlig tilbehør til mange bunader og folkedrakter.
60

 Kniven er også dypt rotfestet i den 
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samiske kulturen. Haugland trekker i sin fremstilling også frem at det i enkelte religiøse 

grupperinger er vanlig å bære kniv, og at dette også må antas å falle inn under betegnelsen 

”aktverdig formål”.
61

 Videre nevnes i forarbeidene stevner, markeder, møter, treff og kurs i 

knivklubber som steder hvor kniv kan være et naturlig innslag.
62

   

 

Det å bære kniv i selvforsvar eller ”for sikkerhets skyld” vil ikke være et aktverdig formål. 

Dette er klart presisert i forarbeidene og lagt til grunn i rettspraksis. Til illustrasjon kan her 

nevnes en avgjørelse fra Oslo tingrett 6. desember 2002. Etter rettens mening var det på det 

rene at tiltalte ikke hadde noe aktverdig formål med å bære kniv på offentlig sted når han 

etter eget utsagn ”bar den i forsvarsøyemed i forhold til kriminelle elementer som kunne 

utgjøre en trussel mot ham.”
63

 

 

Hva som ellers ligger i uttrykket ”aktverdig formål”, må etter forarbeidene avklares 

nærmere gjennom praksis.
64

 Som nevnt tidligere foreligger det ytterst få dommer fra 

Høyesterett som i noen særlig grad belyser spørsmålet. Noen eksempler fra 

underrettspraksis kan derfor illustrere hvordan unntaket har vært anvendt. 

 

I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett av 21. august 2002 ble tiltalte frikjent fordi 

bæringen av kniv hadde et aktverdig formål.
65

 Tiltalte var i tingretten blant annet domfelt 

for to overtredelser av straffeloven § 352 a. Lagmannsretten frifant tiltalte i begge disse 

tilfellene under henvisning til at knivene ble båret med aktverdig formål. I det første 

tilfellet var tiltalte blitt påtruffet i baksetet på en bil i forbindelse med at han drev med 

flytting av eiendeler. Han hadde da på seg en foldekniv med et knivblad på 9 cm. 

Lagmannsretten unnlot å ta stilling til om kniven kunne sies å ha vært båret på offentlig 
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sted når tiltalte var blitt påtruffet i et kjøretøy, idet den fant at det å ha en kniv på seg under 

flytting uansett måtte anses som et aktverdig formål. Det andre tilfellet av bæring av kniv 

på offentlig sted gjaldt besittelse av en såkalt mini-Leatherman
66

 med et knivblad på ca. 3,5 

cm. Etter rettens mening var denne lengden tilstrekklig til at kniven måtte anses som egnet 

til bruk ved legemskrenkelser. Tiltalte forklarte i retten at kniven ble brukt som 

nøkkelanheng. Retten la denne forklaringen til grunn, og uttaler i denne sammenheng: ” 

Det avgjørende etter rettens syn er at (…) han faktisk benyttet gjenstanden som 

nøkkelanheng, og at det ikke er omstendigheter som trekker i retning av at tiltalte hadde 

andre bruksmåter i tankene.” Å benytte et slikt lite redskap som nøkkelanheng måtte etter 

lagmannsrettens oppfatning aksepteres som et aktverdig formål strl. § 352 a. 

 

Resultatet ble også frifinnelse da et lignende tilfelle var oppe i Oslo tingrett.
67

 I dette 

tilfellet ble en tidligere straffedømt 28-åring påtruffet med en teleskopbatong og en 

nøkkelholder med en utfoldbar kniv med et knivblad på ca. 2,5 cm. Tiltalte ble dømt for 

besittelse av teleskopbatongen, men frikjent for bæring av kniv på offentlig sted. Retten 

uttalte at knivbladet lå i grenseområdet for hva som kunne anses som egnet til 

legemsbeskadigelse. Avgjørende var imidlertid at det å anvende kniven som nøkkelholder 

måtte sies å være et aktverdig formål. Retten viser i dommen til lagmannsrettens 

begrunnelse i dommen inntatt i LB-2002-30746 og uttaler: ”Retten legger til grunn, med 

grunnlag i forklaring fra tiltalte og et vitne, at tiltalte i realiteten har benyttet 

nøkkelholderen som nøkkelholder, selv om det antakelig ikke var nøkler på nøkkelholderen 

da den ble beslaglagt. I og med at tiltalte faktisk har benyttet nøkkelholderen etter sitt 

formål, legger retten til grunn at den har vært benyttet til et aktverdig formål.” 

 

En dom fra Oslo tingrett fra 2007 illustrerer en annen side av begrepet aktverdig formål.
 68

 

Her ble en bostedsløs 46-åring frifunnet etter en konkret vurdering av hva som ut fra 
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tiltaltes situasjon måtte anses som aktverdig. Da tiltalte ble påtruffet av politiet var han i 

besittelse av et Leatherman-lignende multifunksjonsverktøy som inneholdt et knivblad av 4 

cm lengde. Tiltalte forklarte at verktøyet, herunder knivbladet, ble benyttet til diverse 

daglige gjøremål som å skjære brød og pålegg. Retten viser her til at hensynet til effektiv 

håndheving av bestemmelsen tilsier at unntaket må tolkes strengt, siden de fleste som 

pågripes med kniv på offentlig sted vil kunne vise til en eller annen tilsynelatende 

aktverdig grunn. Også bostedsløse vil kunne ha aktverdige grunner for å bære kniv, men 

denne gruppen vil ofte være i den situasjon at de ikke har noe fast tilholdssted hvor kniven 

kan oppbevares når den ikke er i aktverdig bruk. Like fullt poengterer retten at det ikke kan 

være slik at bostedsløse som en alminnelig hovedregel kan bære kniv i det offentlige rom. 

Retten vektlegger i avgjørelsen at knivbladet ikke nødvendigvis var gjenstandens primære 

funksjon, og at tiltalte også benyttet dens øvrige funksjoner som skrutrekker etc. Videre 

vektlegges det at tiltalte ble påtruffet på dagtid en vanlig hverdag. At tiltalte til vanlig 

vanker i et belastet miljø hvor voldelige situasjoner lett kan oppstå kan etter rettens mening 

ikke vektlegges, så lenge det ikke kunne sies å foreligge holdepunkter for at ”tiltalte faktisk 

ble påtruffet med kniven i umiddelbar tilknytning til et slikt miljø.” Det ble vektlagt at 

tiltalte i sin egen forklaring hadde beskrevet at kniven ble anvendt til aktverdige formål, 

slik som matlaging. Retten kom således frem til at besittelsen av multiverktøyet for tiltaltes 

del etter de foreliggende omstendighetene var aktverdig.  

 

2.8.2 ”Aktverdig grunn” – våpenloven § 27b annet ledd 

Våpenforbudet i våpenloven § 27 b annet ledd oppstiller et unntak for den som på bærer 

våpen på offentlig sted med ”aktverdig grunn”. Straffeloven § 352 a benytter seg som 

nevnt ovenfor av uttrykket ”aktverdig formål. I forarbeidene til knivforbudet anvendes 

uttrykkene for en stor del om hverandre, og siden våpenforbudet ble videre inntatt i 

lovgivningen etter mønster av knivforbudet, er det naturlig å tenke seg at meningen er at 

utrykkene skal ha samme innhold.
69
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Selv om den spesielle straffrihetsgrunn skal forstås likt i forhold til de to bestemmelsene, 

vil hva som er ”aktverdig grunn” etter våpenloven § 27 b andre ledd, skille seg noe fra hva 

som er å anse for et ”aktverdig formål” etter straffeloven § 352 a. 

 

En kniv vil måtte betraktes som et nyttig redskap for mange. Den samme betraktningen kan 

ikke legges til grunn i samme grad hva angår våpen. Man kan vanskelig se for seg behovet 

for å inneha et skytevåpen på offentlig sted. Den alminnelige rettsfølelse og hensynet til 

konsekvens i lovgivningen tilsier at det skal atskillig mer til før et våpen kan medbringes på 

offentlig sted. Et skytevåpen innebærer et større skadepotensial i rekkevidde og 

bruksområde, og kan også potensielt gjøre stor skade dersom de på grunn av for eksempel 

skjødesløs oppbevaring under transport havner på gale hender. 

 

Selvforsvar vil, på samme måte som etter knivforbudet i straffeloven § 352 a, ikke utgjøre 

noen aktverdig grunn etter våpenloven § 27 b for å medbringe et skytevåpen på offentlig 

sted.  

 

Til forskjell fra straffeloven. § 352 a nevner ikke våpenloven § 27 b noen konkrete 

eksempler på hva som kan være en aktverdig grunn. Å ha med våpen under transport til for 

eksempel jakt eller skytetrening, til fra våpenforretning eller børsemaker vil nok være en 

aktverdig grunn. Også transport til og fra messer, tilstelninger og konkurranser må etter 

våpenloven anses for å være innenfor det som kan tillates.  

 

Den svenske Vapenlagen 5. kap 6 § som inneholder det svenske våpenforbudet på offentlig 

sted, gjør unntak for skytevåpen som medbringes på offentlig sted dersom våpenet inngår i 

utrustning i tjeneste, typisk politi- eller militærtjeneste. Det samme vil tillates etter norsk 

våpenlovgivning. Tilsvarende må gjelde under transport til og fra Heimeverns- eller annen 

militærøvelse dersom man som militært personell oppbevarer våpen hjemme. 
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3 Reaksjonsfastsettelsen 

 

3.1 Generelt 

I foreleggssaker anses skyldspørsmålet avgjort idet forelegg er utferdiget og vedtatt. Ved 

avgjørelse ved domstol som tilståelsessak etter straffeprosessloven § 248 er 

skyldspørsmålet avgjort idet tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse, i ordinære saker 

ved at domstolen tar stilling til skyldspørsmålet. Når skyldspørsmålet i en straffesak er 

avgjort og dom har falt, skal den skyldige normalt få utmålt en reaksjon for overtredelsen.  

 

I forhold til saker med utgangspunkt i våpen- og knivforbudet er det imidlertid noen 

særegenheter som gjør seg gjeldende i forhold til reaksjonsfastsettelsen. For det første vil 

det være relativt langt mellom de sakene hvor overtredelse av straffeloven § 352 a eller 

våpenloven § 27 b annet og tredje ledd vil utgjøre eneste lovovertredelse. Det kan således 

være vanskelig å utlede hvor stor vekt kniv- eller våpenovertredelsen konkret har i 

straffeutmålingen. For det andre vil det nok ofte være slik at reaksjonsfastsettelsen vil 

variere mellom de enkelte domstoler, politidistrikt og påtalejurister, slik at praksis fra et 

sted ikke nødvendigvis gir noe godt helhetlig bilde. Siden mange av overtredelsene 

avgjøres ved forelegg eller dom i tingrett vil det videre være en stor oppgave å gi en 

helhetlig fremstilling av reaksjonsfastsettelsen. For tredje må det nevnes at hver enkelt sak 

vil ha sitt særpreg, og derfor også behandles individuelt. Forskjellene mellom 

gjerningspersoner, situasjon, tid og lignende vil danne utgangspunkt for forskjellig reaksjon 

i de ulike tilfellene. 

 

3.2 Strafferammen 

Strafferammen for overtredelser av knivforbudet i straffeloven § 352 a er som tidligere 

nevnt bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. 

 

Overtredelser av våpenlovens bestemmelser straffes som utgangspunkt med bøter eller 

fengsel i inntil 3 måneder, jf. § 33 første ledd første punktum. Gjelder overtredelsen § 27 b 
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annet ledd, er strafferammen satt til bøter eller fengsel i inntil to år. Strafferammen utvides 

til bøter eller fengsel inntil 4 år dersom overtredelsen kan karakteriseres som ”grov”. Ved 

avgjørelsen av om overtredelsen kan rubriseres under dette alternativet, skal det særlig 

legges vekt på hva slags type og hvor mange våpen overtredelsen gjelder. Eventuelt kan 

også det strengere straffalternativet komme til anvendelse dersom handlingen av andre 

grunner kan sies å være av ”særlig farlig eller samfunnsskadelig art”. 

 

Listen er imidlertid ikke uttømmende, og ved avgjørelsen av om overtredelsen skal anses 

som grov, skal det ifølge forarbeidene særlig legges vekt på hva slags våpen det dreier seg 

om, om våpenet er ladd eller lett kan lades, om det er et uregistrert våpen som bæres på 

offentlig sted og om vedkommende tidligere er straffet for brudd på våpenlovens 

bestemmelser. Videre skal det, som angitt i lovteksten, legges vekt på om forholdene for 

øvrig er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art.
70

 Det strengere straffalternativet bør 

etter lovutvalgets mening komme til anvendelse der hvor våpenet er ladd, eller lett kan 

gjøres skyteklart. Det samme gjelder dersom våpenet er av særlig farlig karakter, for 

eksempel militære våpen, automatvåpen eller håndgranater.
71

 Etter utvalgets mening bør 

også antallet våpen ha betydning for overtredelsens grovhet. To eller flere skytevåpen bør 

etter forarbeidene anses som en grov overtredelse.  

 

Ut fra forarbeidene kan det være noe tvil om hvor grensen mellom våpenloven § 33 første 

og annet ledd går. Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2003 s 124 gir noen indikasjoner i forhold 

til denne grensedragningen. Høyesterett uttalte at avgjørelsen i forhold til våpenloven § 33, 

som med andre bestemmelser hvor utmålingen av straff er avhengig av overtredelsens art 

og grovhet, måtte bero på en totalvurdering. Domfelte, som hadde en kriminell tilknytning, 

hadde i denne saken blitt pågrepet med to svært farlige skytevåpen i bilen, det ene av disse 

var ladd. Våpnene var medbrakt på en nattlig kjøretur i Oslo sentrum, fordi domfelte etter 

konkrete hendelser var redd for nye konfrontasjoner med medlemmer av et tungt kriminelt 

miljø. Høyesterett så særlig hen til at domfelte ”nærmeste oppsøkte en situasjon som kunne 
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bli farlig”. På denne bakgrunn, og sett hen til våpenforbudets preventive formål, kom 

retten til at tilfellet måtte være en grov overtredelse av våpenloven § 27 b annet ledd, jf. § 

33 annet ledd. 

 

I straffeloven 2005 § 189 er strafferammen satt til bøter eller fengsel i inntil ett år. Ifølge 

forarbeidene vil de fleste overtredelser straffes med bøter.
72

 Fengselsstraff vil normalt bare 

komme på tale i de grovere tilfellene og ved gjentakelse. Det understrekes også at 

strafferammen gjør det mulig å pågripe gjerningspersonen, jf. straffeprosessloven § 171. 

 

3.3 Forelegg og påtaleunnlatelse 

Under dette avsnittet vil det kort fokuseres på foreleggs- og påtalepraksis ved overtredelser 

av våpen- og knivforbudet på offentlig sted. Det er ifølge Haugland ikke uvanlig at slike 

overtredelser unnlates påtalt eller henlegges.
 73

 Dette vil særlig gjelde saker som omhandler 

brudd på knivforbudet, samt brudd våpenloven § 27 b tredje ledd. Mange slike saker blir 

antakelig henlagt fordi de ikke blir ansett som tilstrekkelig alvorlige til å oppta 

etterforskningskapasitet. Påtaleunnlatelse kan være begrunnet med kapasitetshensyn, jf. 

straffeprosessloven § 69 eller av prosessøkonomiske hensyn, jf. straffeprosessloven § 70. 

Henleggelse av slike saker vil typisk være begrunnet med bevisets stilling eller manglende 

etterforsknings- eller saksbehandlingskapasitet. Slike prioriteringer vil nok variere på 

regionalt nivå.  

 

Riksadvokaten kan i forhold til knivforbudet gi retningslinjer for foreleggspraksis i form av 

rundskriv, men denne instruksjonskompetansen er ikke benyttet. Det er derfor opp til hvert 

enkelt politidistrikt å fastsette bøtesatser. Ifølge Finn Haugen, Håndbok i strafferett ligger 

normalreaksjonen på en overtredelse av straffeloven § 352 a på en bot på kr 6000.
74

 Dette 
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kan synes å være noe unyansert. En ringerunde foretatt til et utvalg av landets 

politidistrikter viser noen regionale forskjeller:   

 

 

 

Oslo politidistrikt: 

Etter påtaledirektiv av 01.08.2006 er normalreaksjonen ved første gangs overtredelse av 

knivforbudet en bot på 8 000,-. Dersom boten må fastsettes av retten går boten opp til  

9500,-. Ved annen gangs overtredelse vil det foretas en skjerpelse, men det er ikke fastsatt 

noen bestemt sats. Ved annen gangs overtredelse innen ett år skal det reageres strengt, 

primært med påstand om fengselsstraff. 

 

Asker og Bærum politidistrikt: 

Ved første gangs overtredelse er utgangspunktet en bot på 6 000,-, 7 000,- dersom saken 

havner i retten. Fengsling skal etter påtaledirektivet være reaksjon i ytterste konsekvens, og 

bare etter en skjønnsmessig vurdering av alder, gjentakelse og forholdene for øvrig. 

 

Follo politidistrikt: 

Etter gjeldende påtaledirektiv er utgangspunktet ved overtredelse bot på 8 000,-. Dersom 

forelegget ikke vedtas og bot fastsettes av retten er gjeldende sats 10 000,-. Ved ny 

overtredelse innen ett år skal det tas ut tiltale. Nytt påtaledirektiv er på gjeldende tidspunkt 

under utarbeidelse hos påtaleleder. 

 

Hordaland politidistrikt: 

Etter påtaledirektiv av 2005 er utgangspunkt ved vedtagelse en bot på 8 000,-. Det skal 

imidlertid foretas en skjønnsmessig vurdering i forhold til overtredelsens grovhet, alder og 

forholdende for øvrig. Ved annen gangs overtredelse settes boten til 10 000,-. Ved tredje 

gangs overtredelse tas det normalt ut tiltale med påstand om fengselsstraff. 

 

Vest-Oppland politidistrikt: 
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Etter påtaledirektiv av 14. april 2005 er utgangspunktet en bot på 4 500,- ved vedtagelse. 

Dersom saken havner i retten settes boten til et minimum på 5 000,-. Nytt påtaledirektiv er 

under utarbeidelse, og antas å komme i løpet av 2008. Ifølge jourhavende jurist har det 

foreløpig ikke vært noen saker i distriktet hvor det har vært ansett som nødvendig å reagere 

med påstand om fengselsstraff. 

 

Riksadvokaten har utarbeidet et rundskriv som omhandler overtredelser av våpenloven § 27 

b annet ledd. For overtredelser av denne bestemmelsen bør det etter Riksadvokatens 

mening nedlegges påstand om mellom 18 og 30 dagers ubetinget fengsel ved første gangs 

overtredelse. Dersom våpenet er ladd eller lett kan lades, må denne påstanden etter 

Riksadvokatens mening ligge ”vesentlig høyere” uten at dette er presisert noe nærmere. For 

grove overtredelser av § 27 b annet ledd, skal det bare unntaksvis påstås lavere straff enn 6 

måneders ubetinget fengsel. Også her presiseres det at straffepåstanden bør være vesentlig 

høyere ved gjentagelse.  

 

3.4 Inndragning 

Inndragning vil si at domfelte eller andre blir dømt til å gi fra seg økonomiske verdier i 

form av penger, gjenstander, fast eiendom, fordringer eller rettigheter.
75

 Bestemmelsene 

om inndragning finnes i straffeloven §§ 34 til 38. I forhold til straffeloven § 352 a og 

våpenloven § 27 b er det inndragning etter straffeloven § 35 som er aktuelt. Det bør 

imidlertid presiseres at inndragning ikke regnes som straff, men faller inn under 

betegnelsen strafferettslig reaksjon.  

 

Etter straffeloven § 35 er det ting som har ”vært frembrakt ved”, ”vært gjenstand for” eller 

”vært brukt til eller bestemt til å brukes ved en straffbar handling” som kan inndras. Det 

sistnevnte alternativ fremgår i § 35 annet ledd, og det som vil bli omtalt i det følgende. 
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Inndragning kan enten skje ved vedtagelse av forelegg utferdiget av påtalemyndigheten 

eller ved dom fra domstolene. I forbindelse med overtredelse av kniv- og våpenforbudet på 

offentlig sted er det fast praksis hos domstol og påtalemyndighet at de aktuelle gjenstander 

inndras. Dette var også en av forutsetningene ved kriminalisering av disse handlingene. 

Argumentet var at inndragning kunne ha vel så stor preventiv betydning som trusselen om 

straffereaksjoner.  

 

Inndragning skjer til fordel for statskassen, jf. straffeloven § 35 andre ledd jf. straffeloven § 

37 d. I praksis vil dette si at våpenet og/ eller kniven blir destruert.  

4 Politiets adgang til visitasjon for å avdekke våpen – politiloven § 7 a 

 

4.1 Generelt 

Visitasjon er en politirettslig metode som primært retter seg mot personer eller kjøretøy. 

Generelt kan visitasjon defineres som en undersøkelse for å avdekke objekter eller 

gjenstander som kan være en sikkerhetsrisiko eller har vært anvendt i en straffbar handling.  

 

Politiet har myndighet til å treffe nødvendige tiltak for å opprettholde den offentlige ro og 

orden og for å hindre lovbrudd, blant annet ved å gripe inn med makt overfor person. Dette 

er den tidligere sedvanebestemte generalfullmakten, som nå i det vesentligste er lovfestet i 

politiloven § 7.
76

 Inngrep etter politiloven må avgrenses mot de inngrep som har hjemmel i 

straffeprosessen. De straffeprosessuelle midler har strafforfølgning som formål, mens de 

polisiære inngrep etter politiloven § 7 primært er av forebyggende karakter. 
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Etter politiloven § 7 har politiet myndighet til å gripe inn for å stanse forstyrrelser av den 

offentlige ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens rettssikkerhet, samt for å 

avverge eller stanse lovbrudd. Etter politiloven § 7 annet ledd er visitasjon av person og 

kjøretøy et av inngrepene politiet kan benytte seg av i sin utøvelse av myndighet. 

 

Politiet kan videre i medhold av politiloven § 10 første ledd benytte seg av visitasjon for å 

bringe en persons identitet på det rene. Etter annet ledd kan politiet visitere enhver person 

som fjernes, anholdes eller innbringes i medhold av politiloven §§ 7 – 9 for å søke etter 

våpen eller andre farlige gjenstander. Undersøkelser med et slikt formål kalles preventiv 

visitasjon eller sikkerhetsvisitasjon.
77

  

 

Politiet er gitt en egen adgang til visitasjon for å avdekke våpen i politiloven § 7 a. 

Innholdet i og bakgrunnen for denne regelen er kortfattet presentert ovenfor under pkt. 

1.1.5. I det følgende vil det bli redegjort mer detaljert for innholdet i bestemmelsen. 

Hjemmelen i politiloven § 7 a gir ikke bare adgang til visitasjon etter våpen som er forbudt 

etter bestemmelsene i straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b, men også til visitasjon 

etter alle typer av våpen. 

 

4.2 Hensyn bak bestemmelsen 

Hensynet til forebygging av kriminalitet ligger i likhet med kniv- og våpenforbudet i 

straffeloven § 352 a også til grunn for visitasjonshjemmelen i politiloven § 7 a. Dette 

fremkommer klart av forarbeidene, og kan også ses på som et naturlig utslag av politiets 

forebyggende funksjon etter politiloven § 1.
78

  

 

Det preventive funksjon er altså det fremtredende hensyn i bestemmelsen. I forarbeidene til 

den midlertidige visitasjonsbestemmelsen i den nå opphevede politiloven § 10 a ble det vist 

til at hovedformålet med bestemmelsen skulle være forebyggende: å hindre at berusede 
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eller opphissede personer i konfliktsituasjoner har mulighet til å gripe til stikk- eller 

skytevåpen.
79

 

 

Visitasjonsadgangen i politiloven § 7 a er også tenkt å inneha en viktig signaleffekt. Etter 

hvert som det blir kjent i bestemte kretser at politiet har mulighet til å foreta visitasjoner for 

å avdekke våpen, kan dette igjen bidra til større forsiktighet med å medbringe våpen eller 

gjenstander som kan nyttes som våpen på offentlig sted. I denne sammenhengen er det 

særlig pekt på effekten i forhold til gjeng- og annen storbykriminalitet, men en slik effekt 

vil nok også kunne gjøre seg gjeldene i forhold til andre som bevæpner seg i hverdagen.
80

  

 

Hensynet til politiets arbeidssituasjon er også vektlagt, idet en utvidet visitasjonshjemmel 

representerer et nytt og selvstendig grunnlag for å bedrive forebyggende virksomhet, særlig 

i forbindelse med planlagte aksjoner rettet mot å avdekke våpen.
81

 Sammen med 

kriminaliseringen av bæring av kniv og våpen på offentlig sted, gir visitasjonsadgangen 

bedre mulighet for å inndra og beslaglegge både lovlige og ulovlige våpen som befinner 

seg der de potensielt kan bli brukt for å volde personskade. Visitasjonsadgangen i 

politiloven § 7 a kan således også sies å bidra til å øke publikums trygghet på offentlige 

steder. 

 

4.3 Visitasjonsbegrepet 

 

4.3.1 Visitasjon av person 

Visitasjon av person kan defineres som en ytre besiktigelse eller undersøkelse for å 

avdekke gjenstander som er anbrakt utenpå personens kropp, gjemt i klærne, eller som 
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befinner seg hos personen i dennes umiddelbare nærhet.
82

 Under visitasjonsbegrepet faller 

søking utenpå klærne etter gjenstander festet til kroppens ytre deler. Klær og fottøy som 

vedkommende har på seg kan om nødvendig tas av for nærmere undersøkelse. Videre 

omfattes gjennomsøking av veske, bag, sekk og øvrig medbrakt håndbagasje, herunder 

typisk koffert eller trillebag. I praksis kan enhver gjenstand en person har i sin umiddelbare 

nærhet visiteres, selv om gjenstanden ikke kan betegnes som bagasje. Barnevogn, 

sykkelveske eller andre mulige transportable oppbevaringssteder omfattes således også. 

Visitasjon av selve personen er i forarbeidene definert som ”en ytre besiktigelse av 

personens kropp”.
83

 Det er uklart hva som ligger i dette begrepet, og lovens forarbeider gir 

liten veiledning. Personvernhensyn kan tilsi en viss tilbakeholdenhet i forhold til hvordan 

visitasjonen av personen foretas. I forarbeidene antydes det at tekniske hjelpemidler bør 

tilstrebes benyttet dersom dette lar seg gjøre.
84

 Nærmere om dette nedenfor under pkt. 4.11. 

Sett i forhold til hensynet til sikkerhetssituasjonen for tjenestemennene som gjennomfører 

visitasjonen og hensynet til effektiv gjennomførelse av visitasjonen og håndhevelse av 

våpenforbudene, kan dette i praksis være en vanskelig vurdering.  

 

Hjemmelen for visitasjon etter politiloven § 7 a dekker ikke undersøkelser som vil gå ut 

over en utvendig iakttakelse og undersøkelse av en persons kropp. Undersøkelser der 

kroppen som sådan er objekt for inngående granskning vil måtte karakteriseres som 

straffeprosessuell ransaking, jf. straffeprosessloven § 195. For at slik ransaking skal finne 

sted, oppstilles det et krav om skjellig grunn til mistanke om at en straffbar handling har 

funnet sted, jf. nedenfor under pkt. 5.3. 

 

4.3.2 Visitasjon av kjøretøy 

Kjøretøy som gjøres til gjenstand for visitasjon kan undersøkes overalt, både utvendig og 

innvendig. Det kan således søkes gjennom alle rom i bilen som er egnet til oppbevaring av 
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gjenstander, samt i og omkring selve interiøret som matter og setelommer. Videre kan 

bagasje og andre gjenstander som måtte befinne seg i eller på kjøretøyet være gjenstand for 

gjennomsøking.
85

 Det samme vil gjelde i forhold til en tilhenger eller campingvogn. 

 

Gjennomsøking av et kjøretøy som er som er så inngående at det foretas substansielle 

inngrep, for eksempel slik at fastmontert utstyr og deler løsnes eller fjernes, er det ikke 

adgang til etter politiloven § 7 a. Et slikt inngrep vil også måtte rubriseres som 

straffeprosessuell ransaking, jf. ovenfor. 

 

4.4 Formelle krav til visitasjon 

Beslutning om visitasjon av etter våpen skal etter politiloven § 7 a fjerde ledd ”treffes av 

politimesteren eller den han bemyndiger.” Det er forutsatt i forarbeidene at myndigheten til 

å beslutte at slik visitasjon skal gjennomføres ikke legges på et for lavt nivå i 

kommandolinjen.
86

 Normalt skal ikke kompetansen delegeres lavere enn til 

driftsenhetsledernivå, dvs. til lensmann/politistasjonsjef eller lignende. 

 

Det følger videre av fjerde ledd at beslutning om visitasjon skal ”nedtegnes og begrunnes 

skriftlig, så vidt mulig før visitasjonen skjer”. Det skal fremgå av nedtegnelsen hva som gir 

”grunn” til å foreta visitasjonen og hvilke omstendigheter for øvrig som legges til grunn 

for avgjørelsen. Videre må det også fremgå hvilket av alternativene i første ledd bokstav a) 

og b) som benyttes som grunnlag.
87

 Formålet med dette er at det i ettertid skal være mulig å 

etterprøve om beslutningen oppfyller lovens krav. Med andre ord er disse formelle kravene 

et krav om notoritet for avgjørelsen. Beslutningen skal ”gjelde for et nærmere angitt 

tidsrom”. Fra ordlyden kan det ikke utledes noen begrensninger med hensyn til det angitte 

tidsrom, men ut fra formålsbetraktninger må det være klart at en beslutning om visitasjon 

ikke kan gis med ubegrenset varighet. Hvis så var tilfelle ville vilkåret i realiteten miste sitt 
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innhold. I praksis har bestemmelsen vært noen ulikt praktisert, og gode grunner kan nok 

tilsi at det er rom for variasjon. Fra distrikt til distrikt kan det for eksempel variere hvor 

mye mannskap man har tilgjengelig til enhver tid. Forutsetningen om at visitasjon som 

hovedregel skal være planlagt vil imidlertid stille forholdsvis strenge krav til tidsangivelse. 

Haugland legger til grunn i sin behandling av teamet at visitasjon ikke bør besluttes for en 

periode lengre enn for eksempel 12 timer.
88

 

 

4.5 Hvem kan foreta visitasjon? 

Etter politiloven § 7 a første punktum er det ”politiet” som kan foreta visitasjon. Dette vil 

normalt bety etatens politiutdannete tjenestemenn. Politiloven § 4 jf. § 20 fastslår det 

generelle utgangspunktet for hvem som kan utøve politimyndighet. Etter bestemmelsen kan 

”[d]irektøren for Politidirektoratet, embetsmenn og tjenestemenn med politigrader” utøve 

politimyndighet i kraft av sin stilling. Videre kan departementet bestemme hvilke andre 

ledere og tilsatte i Politidirektoratet og sjefer for politiets særorganer som politimyndighet, 

samt foreta tildeling av politimyndighet til studenter ved Politihøgskolen og personell i 

politireserven.  

 

Den nå opphevede visitasjonshjemmelen etter politiloven § 10 a satte som krav at 

tjenestemenn som skulle gjennomføre visitasjon etter våpen måtte gjennomgå særskilt 

opplæring.
89

 Da den permanente visitasjonshjemmelen i politiloven § 7 a ble vedtatt ble 

dette ansett for overflødig. Det ble antatt at grunnopplæringen gitt over 3 år på 

Politihøgskolen gir polititjenestemenn tilstekkelig opplæring i gjennomføring av 

visitasjon.
90

  

 

Under høringsrunden før vedtagelsen av den midlertidige visitasjonshjemmelen i 

politiloven § 10 a ble det stilt spørsmål om det burde være et krav til uniformering av 
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tjenestemenn som gjennomførte visitasjon for å avdekke våpen.
91

 Et slikt krav ble ikke 

inntatt i bestemmelsen, under henvisning til at et absolutt krav til uniformering ville hindre 

fleksible løsninger. Synliggjøring og legitimering ble ansett som et viktig mål, men det ble 

samtidig lagt vekt på at planlagte aksjoner av denne typen vanligvis ville gjennomføres av 

uniformert personell, blant annet for synliggjøre aksjonen og vise tilstedeværelse. Ut over 

dette vil det nok kunne antas at sivilt kledd personell som eventuelt foretar slike aksjoner 

ville ha politilegitimasjon godt synlig. Etter politiloven § 20 femte ledd og politiinstruksen 

§ 5-4 har polititjenestemenn legitimasjonsplikt under utøvelse av politimyndighet. 

 

4.6 Stedet for visitasjon 

Visitasjon etter politiloven § 7 a kan bare foretas på ”offentlig sted”. Politiloven inneholder 

ingen egen definisjon av hva som er å anse for offentlig sted. Den alminnelige definisjonen 

i straffeloven § 7 og forståelsen av uttrykket ut fra rettspraksis og teori vil her måtte legges 

til grunn. Det vises til redegjørelsen for uttrykket ”offentlig sted” under pkt. 2.4. I 

forarbeidene presiseres det at begrepet ikke må forstås så snevert at det hindrer politiet i å 

foreta visitasjon av kjøretøy i for eksempel garasjeanlegg eller på private parkeringsplasser 

som er tilgjengelige for allmennheten.
92

  

 

4.7 Visitasjonsobjektet 

Objektet for visitasjon etter politiloven § 7 a er ” person eller kjøretøy”. Hva som nærmere 

ligger i disse begrepene, er det redegjort for ovenfor under pkt. 4.31. og 4.3.2. 

 

Visitasjon foretas for å avdekke ”våpen”. Etter politiloven § 7 a tredje ledd menes med 

”våpen” i denne sammenheng våpen og andre gjenstander som omfattes av 

våpenlovgivningen, kniv eller lignende redskap som det etter straffeloven § 352 a er 

forbudt å bære på offentlig sted, samt andre farlige gjenstander som kan tas i forvaring etter 
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politiloven § 7. Det er således ikke bare kniver og skytevåpen som omfattes av 

bestemmelsen. Våpenloven gjelder blant annet også for våpendeler og ammunisjon. 

 

Politiloven § 7 annet ledd gir politiet hjemmel til å ta ”farlige gjenstander i forvaring”. Det 

er ikke mulig å gi en utømmende liste over hva som kan anses som en ”farlig gjenstand”, 

dette vil måtte bero på en skjønnsmessig vurdering i det gitte tilfellet. Farlige gjenstander 

kan typisk være slagvåpen som balltre, køller, batonger, jernstenger, slåsshansker etc. Det 

samme vil også ulike ”gatestridsvåpen” som køller med kjetting, såkalte kastestjerner og 

lignende være. De siste årene har det vært markedsført ulike selvforsvarsverktøy i Norge, 

typisk pepperspray og andre gassbaserte selvforsvarsmidler. Slike vil komme inn under 

betegnelsen ”farlig gjenstand” etter politiloven § 7. 

 

 

4.8 Når kan visitasjon etter politiloven § 7 a gjennomføres? 

4.8.1 Grunnvilkåret – ”grunn til å undersøke” 

Grunnvilkåret for visitsjon etter politiloven § 7 a, er at det foreligger ”grunn til å 

undersøke om noen er i besittelse av eller oppbevarer våpen”, jf. bestemmelsens første 

punktum. For at en slik grunn skal foreligge objektive og etterprøvbare opplysninger tilsi at 

noen kan bære eller oppbevare våpen. Noen sannsynlighetsovervekt kreves ikke.
93

 Med 

utgangspunkt i formålet for bestemmelsen og uttalelser i rettspraksis, må det være 

tilstrekkelig at foreligger en reell risiko for at våpen blir oppbevart. I rettspraksis har det 

vært lagt tilgrunn at det være en ”en rimelig, men ikke helt fjern mulighet”, jf. for eksempel 

Rt. 1998 s. 1638.   

 

En slik grunn til visitasjon må foreligge i forhold til hver enkelt person eller hvert enkelt 

kjøretøy.
94

 Det behøver derimot ikke foreligge særskilte opplysninger som der og da 

                                                 

93
 Ot.prp.nr.79 (1998-1999) s. 18 

94
 Ot.prp.nr.79 (1998-1999) s. 18 



 50 

knytter til konkret person eller kjøretøy. Det er tilstrekkelig grunn dersom personen eller 

kjøretøyet befinner seg på et sted eller i en situasjon der våpen ikke sjelden brukes, bæres 

eller er tilgjengelig og informasjon av en vis pålitelighetsgrad knytter person eller kjøretøy 

til en gjeng eller et miljø der våpen disponeres. Det samme må gjelde dersom det foreligger 

en mer generell og objektivt forankret mistanke om at en eller flere personer i en gruppe 

bærer våpen ulovlig. Dersom en person er mistenkt for å ha tilgang våpen, vil ethvert 

kjøretøy vedkommende disponerer også kunne visiteres.
95

 

 

4.8.2 Overskuddsmateriale 

Bestemmelsen i politiloven § 7 a kan ikke benyttes som hjemmel for søk etter andre 

ulovlige gjenstander utover våpen. Dersom politiet likevel skulle komme over mistenkelige 

gjensander av annen art, for eksempel narkotika eller tyvegods, vil ytterligere 

undersøkelser kunne hjemles i straffeprosessloven § 192 og § 195. Slike gjenstander vil 

kunne bli fremlagt som bevis i en straffesak, selv om man ikke har gått veien om 

prosesslovgivningen. Norsk rett går langt i tillate at såkalt overskuddsmateriale fremlegges 

som bevis i en straffesak. Her kan dommen inntatt i Rt. 1990 s. 1008 tjene som et 

eksempel. I dette tilfellet tillot Høyesteretts at såkalt overskuddsmateriale fra automatisk 

trafikkovervåkning kunne benyttes som bevis i en straffesak der den som ble fotografert 

under en fartsovertredelse, var tiltalt for grovt tyveri.  

 

Hjemmelen for visitasjon etter politiloven § 7 a må på denne bakgrunn kunne sies å ha et 

visst potensial for misbruk. Når overskuddsmateriale kan tillates brukt i straffesaker, kan 

man lett se for seg fristelsen for å bruke et påskudd om å lete etter våpen, mens det reelle 

motivet kan være noe helt annet.
96

 Politiforskning har vist tendenser til bruk av såkalte 

vikarierende motiver for å oppnå andre formål enn det foreligger hjemmel for under 

utøvelse av politigjerningen
97

. Rettssosiologisk forskning har vist til at strafferetten i slike 
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tilfeller blir ansett som politiets hovedanliggende, mens de prosessuelle regler i politiloven 

og straffeprosessloven blir ansett som et hinder for utøvelsen av dette.
98

  

 

Det vil være svært vanskelig å konkret påvise at slikt misbruk eventuelt finner sted.  

Nettopp den lave oppdagelsesfaren ved misbruk kan være grunn nok til at faren proforma 

bruk av bestemmelsen er en problematikk som bør tas på alvor.  

 

4.9 Formålet med visitasjon 

Etter bestemmelsens annet punktum kan visitasjon bare foretas for å ” for å hindre 

straffbare handlinger som krenker noens liv, helse eller frihet”. Ut fra ordlyden er det altså 

kun dette som kan være hovedformålet med visitasjonen. Dette formålet lar seg også utlede 

av forarbeidene til bestemmelsen, hvor det blant annet vektlegges at en utvidet 

visitasjonshjemmel kan ha en ”særskilt misjon som trygghetsskapende og forebyggende 

tiltak.”
99

 

 

Straffbare handlinger som krenker noens ”liv” vil typisk være drap etter straffeloven § 233, 

mens handlinger som krenker noens ”helse” er typisk legemsfornærmelser (straffeloven §§ 

228 og 232) eller legemsbeskadigelse (straffeloven §§ 229 og 232). Straffbare handlinger 

som krenker noens ”frihet” kan være ran (straffeloven § 267) eller tvang (straffeloven § 

222). Også utpressing (straffeloven § 266) vil være en straffbar handling som kan 

rubriseres under denne kategorien.  

 

4.10 Krav til situasjonen 

I tillegg til at visitasjon bare kan skje for å hindre straffbare handlinger som krenker noens 

liv, helse eller frihet, oppstilles det to materielle særvilkår. Visitasjon må enten foretas ” i 

situasjoner eller på steder hvor slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted”, jf. 
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politiloven § 7 a første ledd bokstav a), eller ”i situasjoner eller på steder hvor det er grunn 

til å anta at noen planlegger eller forbereder slike handlinger”, jf. politiloven § 7 a første 

ledd bokstav b). Ordet ”situasjon” refererer til en konstaterbar tilstand eller tildragelse der 

hvor det gjerne er større ansamlinger av mennesker, og særlig der det er alkohol inne i 

bildet. ”Sted” kan enten være geografisk definert gjennom et gatenavn, en bydel eller et 

torg, eller være identifisert etter art innenfor et nærmere bestemt område. Sistnevnte kan for 

eksempel være utenfor et bestemt utested eller i en bestemt drosjekø.
100

 Grensen mellom 

disse to kriteriene er imidlertid ikke klar, idet et ”sted” definert etter art ut fra forholdene 

også kan anses som en situasjon.  

 

Alternativet i første ledd litra a) tar først og fremst sikte på såkalte 

”stikkprøvevisitasjoner”.
101

 En slik stikkprøvevisitasjon kan typisk være en politiaksjon i et 

bestemt område for å sende et signal om at politiet slår ned på våpenbesittelse. Slike 

aksjoner foretas med jevne mellomrom, blant annet i en del belastede strøk i Oslo hvor det 

er kjent at personer av ulike grunner bevæpner seg. Det er heller ikke ukjent at slike 

aksjoner finner sted på steder hvor det normalt samler seg store mengder folk i helgene, og 

hvor politiet ofte rydder opp i alvorlige voldsepisoder.  

 

Vilkåret i første ledd bokstav b) tar derimot sikte på konkrete tilfelle der politiet kan foreta 

en viss forhåndsplanlegging av visitasjonen basert på opplysninger som gir grunn til å anta 

at nærmere angitte straffbare handlinger planlegges eller er under forberedelse. Dette kan 

defineres som ”fremskutt preventiv visitasjon”. 
102

 Utvelgelsen av visitasjonsobjekt vil her 

bygge på kunnskap om hvem som utgjør en potensiell fare i den aktuelle situasjonen, 

hvilke personer som inngår i vedkommende miljø, hva slags kjøretøy som kan forventes 

benyttet og hvilken type kriminalitet som skal avverges. Det foretas med andre ord en 

informasjonsstyrt seleksjon. Utløsende for fremskutt visitasjon kan være troverdig 

etterretningsinformasjon om en forestående konfrontasjon mellom ulike grupperinger, for 
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eksempel sammenholdt med konkrete personers atferd, reisevirksomhet, kjøremønster og 

posisjoner innenfor et bestemt område. Uttrykket ”grunn til å anta” som anvendes i første 

ledd litra b), må antas å falle sammen med uttrykket ”grunn til å undersøke” i 

bestemmelsens første ledd, første punktum. 

 

4.11 Gjennomføring av visitasjon 

Visitasjonen skal etter politiloven § 7 a andre ledd gjennomføres ”så hensynsfullt og 

skånsomt som mulig”. På dette punktet representerer bestemmelsen en presisering av de 

alminnelige håndhevingsprinsippene i politiloven § 6 og politiinstruksen § 3-1. Politiloven 

§ 6 annet ledd gir uttrykk for det såkalte subsidiaritetsprinsippet. I dette ligger at når 

politiet har flere alternative virkemidler til disposisjon, skal de minst inngripende midlet 

som hovedregel velges først. Formålet er å motvirke vilkårlig skjønnsutøvelse og usaklig 

diskriminering.  

 

Den midlertidige visitasjonshjemmelen i politiloven § 10 a hadde et spesielt 

effektueringsdirektiv som blant annet gav påbud om bruk av tekniske hjelpemidler som 

metalldetektor ved visitasjon av person. Et slikt påbud ble ikke videreført i § 7 a. 

Gjennomgående vil nok bruk av metalldetektor være den mest skånsomme måten å 

gjennomføre visitasjon av person på. På denne bakgrunn er det også forutsatt i 

bestemmelsens forarbeider at det ved visitasjon av personer fortsatt bør brukes 

metalldetektor, i den grad dette er mulig.
103

 Imidlertid gjør ikke bruk av slike tekniske 

hjelpemidler fysisk visitasjon overflødig. En metalldetektor reagerer på alle typer av metall, 

og polititjenestemennene må derfor fysisk undersøke om metallgjenstanden er et våpen 

eller ikke. Farlige gjenstander behøver heller ikke være laget av et materiale som gir utslag 

på en metalldetektor, slik at fysisk visitasjon nok i de fleste tilfeller ikke vil være til å 

unngå. 
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Forarbeidene peker særlig på faren for etnisk diskriminering. I forarbeidene uttales at ”man 

bør være spesielt oppmerksom på problemstillingen i forhold til enkelte grupper av 

befolkningen”.
104

 Ragnhild Aslaug Sollund tar opp denne problematikken i sin bok ”Tatt 

for en annen”. Ifølge Sollund brukes til tider etnisistet som grunn til å kontrollere personer, 

fordi polititjenestemennene i gitte situasjoner mener enkelte etniske grupper er mer 

overrepresentert i forhold til enkelte typer av kriminalitet enn andre. Jørn Vestergaard 

peker i en artikkel i det danske tidskrift Ugeskrift for Retsvitenskap om en tilsvarende 

visitasjonshjemmel i den danske politilov, på at politiets målrettede pro-aktive patruljering 

og virksomhet lett kan tendere mot en diskriminerende praksis.
105

 Et lignende scenario kan 

nok lett overføres til norske forhold. Innsatsen bør derfor tilpasses i størst mulig grad, slik 

at den ikke virker uforholdsmessig sjenerende på enkelte grupper. 

 

 

 

                                                 

104
 Ot.prp.nr.79 (1998-1999) 

105
 Jørn Vestergaard, Ugeskrift for Retsvitenskap 2004 s. 373 



 55 

5 Politiets adgang til bruk av tvangsmidler ved etterforskning av straffbare 

handlinger etter straffeloven § 352 a og våpenloven § 27b annet og tredje 

ledd 

 

5.1 Generelt 

Med etterforskning menes de undersøkelser som foretas av offentlig myndighet for å finne 

ut om det foreligger et straffbart forhold som bør forfølges av det offentlige. Etter 

straffeprosessloven § 225 iverksettes og utføres etterforskning av politiet. Formålet med 

etterforskning er å skaffe til veie de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre spørsmål 

om tiltale, forberede rettens behandling av spørsmålet om straffeskyld og 

reaksjonsfastsettelse, avverge eller stanse straffbare handlinger, samt å fullbyrde straff og 

andre reaksjoner, jf. straffeprosessloven § 226. 

 

Etterforskning av straffbare handlinger etter straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b 

andre og tredje ledd kan for det første iverksettes etter anmeldelse fra publikum eller andre 

organer som gjennom sin virksomhet kan avdekke overtredelser av straffebudene. Det 

vanligste ved slike overtredelser er imidlertid at andre omstendigheter danner utgangspunkt 

for etterforskningen. Undersøkelser på området tyder på at initiativ til etterforskning av 

overtredelser av våpen- og knivforbudet oftest blir tatt etter at gjerningspersonen har vært 

involvert i andre straffbare forhold,
106

 for eksempel naskeri, tyveri, vold eller andre 

uroligheter. Politiet kan også oppdage brudd på bestemmelsene selv, idet nærmere 

undersøkelser av andre straffbare forhold, da typisk ransaking, i tillegg eller istedenfor 

avdekker brudd på våpen- og knivforbudet. Brudd på våpen- og knivforbudet også ville 

kunne oppdages gjennom målrettede aksjoner initiert av politiet med hjemmel i politiloven 
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§ 7 a, eller på bakgrunn av ransaking etter straffeprosessloven § 195 på ved skjellig grunn 

til mistanke om overtredelser av de aktuelle straffebud. 

 

Under etterforskningen av straffbare handlinger har påtalemyndigheten adgang til å 

iverksette visse tvangstiltak, både overfor siktede og andre. Dette er de såkalte 

straffeprosessuelle tvangsmidler. Slike tvangsmidler innebærer på ulike måter inngrep i den 

frihet de enkelte borgerne ellers har. I det følgende vil jeg kort behandle hovedtrekkene ved 

de straffeprosessuelle tvangsmidler som kan være aktuelle ved overtredelse av våpen- og 

knivforbudet på offentlig sted.  

 

5.2 Beslag 

Beslag kan etter straffeprosessloven § 203 tas i ting som kan tjene som bevis. Ting som 

besitteren er pålagt å utlevere etter straffeprosessloven § 210 kan det også beslaglegges. 

Det samme må antas å gjelde for ting som kan inndras.
107

 Retten til å ta beslag gjelder fram 

til rettskraftig dom er falt i saken.  

 

Dersom en mistenkt har hatt med kniv eller våpen på offentlig sted, vil gjenstanden være et 

reelt bevismiddel. Kniven eller våpenet kan også være gjenstand for inndragning etter 

straffeloven § 35, jf. nedenfor pkt. 2.5.1.
108

 

 

I praksis vil kniver og våpen båret på offentlig sted alltid være gjenstand for beslag. En av 

forutsetningene for kriminaliseringen var nettopp at et forbud ville gi større adgang til 

beslag og inndragning, og på denne måten ha en vel så stor preventiv effekt som trusselen 

om en etterfølgende straffereaksjon.
109
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5.3 Ransaking 

Med ransaking menes undersøkelse av bolig, rom, oppbevaringssted eller person i 

forbindelse med mistanke om et straffbart forhold. Ransaking kan foretas enten innendørs, 

utendørs eller mot person. Siden straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b kriminaliserer 

henholdsvis det å ”bære” kniv og ”ha med” våpen på offentlig sted, vil jeg foreta en kort 

fremstilling av reglene for ransaking av person sett i forhold til de nevnte 

straffebestemmelser.  

 

Hjemmel for ransaking av person finnes i straffeprosessloven § 195. For at ransaking skal 

finne sted overfor mistenkte må mistanken gjelde en straffbar handling som kan medføre 

”frihetstraff”. Det gjelder ikke noe krav om minstestraff etter bestemmelsen, men det må 

være grunn til å anta at ransakingen vil føre til oppdagelse av bevis eller gjenstander som 

kan beslaglegges.
110

 Overtredelse av straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b kan begge 

medføre frihetstraff. 

 

Videre er det krav etter straffeprosessloven § 195 at det foreligger en ”skjellig grunn” til 

mistanke om at en straffbar handling er blitt begått. I dette ligger at det må foreligge 

objektive holdepunkter for at en straffbar handling er blitt begått. Sagt med andre ord må 

mistanken være begrunnet i omstendigheter som erfaringsmessig skaper sannsynlighet for 

at siktede har begått handlingen.
111

 Den objektive sannsynligheten må være av en viss 

styrke, og som utgangspunkt gjelde et krav om sannsynlighetsovervekt.
112

 Det må videre 

være mer sannsynlig at den mistenkte har overtrådt straffbarhetsvilkårene enn at 

vedkommende ikke har det. Sett i forhold til kniv- og våpenforbudene må det således 

foreligge objektiv konstaterbar sannsynlighetsovervekt for at personen har med våpen eller 

bærer kniv, ikke har aktverdig formål/grunn og har handlet med tilstrekkelig grad av skyld.  
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Personlig ransaking etter straffeprosessloven § 195 kan bare iverksettes der som det er 

”grunn til å anta” at det kan føre til oppdagelse av bevis eller ting som kan beslaglegges. 

Med ”grunn” menes er at det må foreligge objektive holdepunkter for å konstatere en viss 

grad av sannsynlighet, men det kreves ikke like mye som etter kravet om skjellig grunn.
113

 

 

Utgangspunktet er at beslutning om ransaking treffes av retten, jf. straffeprosessloven § 

197 første ledd. Ved fare for opphold gjøres denne beslutningen av påtalemyndigheten, jf. 

annet ledd. Polititjenestemenn kan foreta ransaking uten slik beslutning dersom mistenkte 

påtreffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor, jf. straffeprosessloven § 198 

første ledd nr. 2). Det samme gjelder etter første ledd nr. 3) når ”sterk mistanke” om en 

handling som kan medføre mer enn 6 måneders fengsel, og det er nærliggende fare for at 

formålet med ransaking ellers vil forspilles. 

 

Overtredelser av straffeprosessloven § 352 a og våpenloven § 27 b som avdekkes som en 

følge av ransaking av person etter straffeprosessloven § 195, er gjerne utilsiktet følge 

initiert av mistanke om andre straffbare handlinger, typisk legemskrenkelser, narkotika og 

tyveri. Politiet vil nok sjelden få noen konkret mistanke om overtredelser av kniv- og 

våpenforbudet på offentlig sted, med mindre andre mer synlige og kanskje mer prioriterte 

straffbare forhold er begått. 

 

5.4 Pågripelse /varetektsfengsling 

Å pågripe en mistenkt for en straffbar handling vil si å pålegge vedkommende å møte opp 

for påtalemyndigheten, eventuelt bringe ham inn med makt. Varetektsfengsling innebærer 

at mistenkte blir satt i fengslig forvaring under etterforskningen, eventuelt også i tiden frem 

til pådømmelse. Vilkårene for pågripelse og varetektsfengsling oppstilt i 

straffeprosessloven § 171-174 jf. § 184 annet ledd er de samme, og vil således bli behandlet 

under ett. 
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Påtalemyndigheten beslutter pågripelse, jf. straffeprosessloven § 175. Beslutning om 

varetektsfengsling avgjøres derimot av tingretten , jf. straffeprosessloven § 184 første ledd 

første punktum.  

 

Mistenkte kan pågripes etter straffeprosessloven § 171 flg. og eventuelt fremstilles for 

varetektsfengsling etter § 184 når det foreligger skjellig grunn til mistanke for en eller flere 

handlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder.   

 

For at det skal foreligge skjellig grunn til mistanke, må det på samme måte som for 

ransaking etter straffeprosessloven § 195 finnes objektive holdepunkter for mistanken, og 

det må være en sannsynlighetsovervekt for at den mistenkte har gjort seg skyldig i den 

straffbare handlingen. Overtredelser av straffeloven § 352 a og våpenloven § 27 b andre 

ledd kan i begge tilfeller føre til høyere straff enn 6 måneders fengsel, og reglene om 

pågripelse og varetektsfengsling kan derfor komme til anvendelse. Strafferammen etter 

straffeloven § 352 a er ”bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler”, mens den 

etter våpenloven § 27 b annet ledd jf. § 33 første ledd andre punktum er bøter eller fengsel i 

inntil to år. Overtredelser av våpenloven § 27 b tredje ledd faller inn under bestemmelsen i 

§ 33 første ledd første punktum, og kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. 

For denne typen overtredelser kan det derfor ikke benyttes pågripelse eller 

varetektsfengsling. 

6 Rettspolitiske vurderinger/avslutning 

Kniv- og våpenforbudet representerer som nevnt innledningsvis en ny tendens i 

kriminalisering – såkalt pre- aktiv kriminalisering. Man kan stille spørsmål ved om slik 

kriminalisering fungerer etter hensikten. En slik effekt vil være vanskelig å måle, og så vidt 

vites er det ikke gjort noen slik undersøkelse i Norge.  
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Som illustrasjon kan det nevnes at det i København et par år etter innføringen av en 

tilsvarende visitasjonshjemmel i den danske politilov som etter den norske politiloven § 7 

a, ble gjort et forsøksprosjekt med å opprette særegne permanente visitasjonssoner i de 

mest voldsutsatte bygatene. Undersøkelser gjort over ett år viste en markant nedgang i 

antallet beslaglagte våpen innen disse sonene. Det siste året har visitasjonssonene blitt 

nedlagt, og forsøket er nå under evaluering.
114

  

 

Blant baksidene med dette forsøket, var en økende misnøye blant beboerne i området mot 

stadig å bli utsatt for politiaksjoner. Som en forsiktig oppsummering kan man konkludere 

med at for det danske forsøks del kan virke som om pre-aktiv kriminalisering og 

oppfølging med de riktige prosessuelle og polisiære verktøy til en viss grad fungerer. 

Samtidig må det understrekes at det nok kan være hensiktsmessig med en grad av 

forsiktighet i forhold til en utvidelse av adgangen til kriminalisering av handlinger som i 

utgangspunktet er ufarlige. 
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