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Problemstillinger og rettslig vurdering av til våpenloven § 1 første ledd 

bokstav c i forhold til knallvåpen   
 

 

Politidirektoratet minner om vårt tidligere brev hvor vi, på bakgrunn av den informasjon vi da 

mottok fra Kripos, ba distriktene om å informere forhandlere og andre relevante aktører i eget 

politidistrikt om bestemmelsen i våpenloven § 1 første ledd bokstav c, og betydningen av 

denne.  

 

Det vises til rapport fra Kripos som dokumenterer at en rekke typer knallvåpen som omsettes i 

det norske markedet enkelt kan bygges om til å avfyre skarp ammunisjon. Tidligere har det 

vært få problemer forbundet med knallvåpen, som primært har vært benyttet som startvåpen 

på idrettsbanen eller til trening av jakthunder.   

 

Ifølge Kripos har omsetning og ombygging av knallvåpen til skarpe skytevåpen økt i senere 

tid. Knallvåpen har vært solgt og kjøpt over disk og på nettbutikker, uten tillatelse fra politiet, 

da de ikke har vært oppfattet som registreringspliktige. Dette er ikke i samsvar med gjeldende 

regelverk. Det er bare knallvåpen som ikke forholdsvis lett kan omgjøres til å avfyre skarp 

ammunisjon, som kan anses som registreringsfrie.   

 

Våpenloven § 1 første ledd bokstav c  

Av lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. september 1961 § 1 første ledd bokstav c 

følger: "Med skytevåpen forstås i denne lov: (...) våpenimitasjoner o.l. som forholdsvis lett kan 

gjøres om slik at skarp ammunisjon kan avfyres."  

 

Hensynet bak denne bestemmelsen var å unngå at "våpenimitasjoner o.l." skulle kunne 

benyttes til å avfyre skarp ammunisjon. Loven åpner imidlertid for at knallvåpen kan benytte 

kruttladning for å avgi smell, men ikke for å skyte ut prosjektil.  

 

Politidirektoratet anser knallvåpen som våpenimitasjoner, da de fleste typer knallvåpen, både 

utseendemessig og mekanisk, er utformet som tilnærmet tro kopier av originale våpen.  
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Begrepet "skarp ammunisjon" omfatter all type ammunisjon som slike våpen kan benytte for å 

avfyre prosjektiler. Det omfatter også gass som kan ha dødelig effekt eller påføre alvorlig 

skade. Dette gjelder uavhengig av hvilken lademekanisme som kan benyttes.  

 

Det foreligger ingen direkte opplysninger i forarbeidene som gir forståelse av hva som ligger i 

begrepet "forholdsvis lett kan gjøres om" slik at skarp ammunisjon kan avfyres. Begrepet må 

imidlertid forstås dit hen at slik omgjøring også kan utføres av personer, uten godkjent 

børsemakerutdanning, ved hjelp av ordinært verktøy eller tilgjengelig børsemakerverktøy. 

Dersom disse forutsetningene er til stede er slike våpenetterligninger å anse som 

registreringspliktige skytevåpen. De kan derfor ikke omsettes eller erverves uten 

ervervstillatelse fra politiet.   

 

Våpenloven og våpenforskriftens regler for erverv, import, salg, oppbevaring og bruk mv. vil 

også gjelde for disse våpnene. Alle registreringspliktige skytevåpen som tas inn til Norge skal 

være påført serienummer. Dette gjelder også registreringspliktige knallvåpen. 

 

Konsekvenser i forhold til knallvåpen som pr. i dag er importert, solgt og ervervet  

Knallvåpen har i mange år vært omsatt fritt i norske butikker og på nett. Mange har tilegnet 

seg våpnene i god tro om at de er lovlige. Regelverket har vært tolket ulikt, også innenfor 

politietaten. 

 

Fri omsetning av disse våpnene stanses med umiddelbar virkning. Forhandlere som har slike 

våpen i sin varebeholdning må ta kontakt med politiet og avklare med politiet om de er 

registreringspliktige.  

Personer som har ervervet knallvåpen som omfattes av våpenloven § 1 første ledd bokstav c, 

gis anledning til frivillig innlevering av våpnene til politiet eller søke om å få de registrert på 

ordinær måte. Politidirektoratet antar at den største gruppen som har reelt behov for denne 

type våpen er jegere som trener jakthunder. Disse har som regel også våpenkort for 

jaktvåpen. Politidirektoratet legger til grunn at innehavere av våpenkort kan besitte slike 

knallvåpen de allerede har ervervet, mot at disse registreres inn hos politiet.  

 

Ombygging av knallvåpen slik at de kan avfyre skarp ammunisjon, uten politiets tillatelse, vil 

være en ulovlig endring av våpenets karakter, jf. våpenloven § 8 tredje ledd.    

 

Dersom slike våpen er ombygd for salg, så vil dette i tillegg også innebære ulovlig salg av 

skytevåpen, jf. våpenloven § 16. Erverv av ombygde våpen er ulovlig erverv av skytevåpen, jf. 

våpenloven § 7.  

 

Kommunikasjon med forhandlere og brukere 

Politidirektoratet ber om at politidistriktene informerer samtlige som omsetter knallvåpen i sitt 

distrikt om reglene. De som har knallvåpen på lager må avklare med politiet om dette er 

våpen om omfattes av våpenloven § 1 bokstav c.  

 

Direktoratet vil sende ut dette skrivet til de godkjente skytterorganisasjonene, 

bransjeorganisasjonene, samt publisere vurderingen på www.politiet.no. 

  

 

http://www.politiet.no/
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Med hilsen 

 

 

 

 

 

Kristin Ottesen Kvigne Sissel Hammer 

Avdelingsdirektør Seksjonssjef 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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