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HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING – HØRING OM 

HJEMMEL FOR Å UTSTYRE TOLLTJENESTEPERSONELL MED PEPPERSPRAY 

SOM SELVFORSVARSMIDDEL. 

 

1. Innledning 

Det vises til departementets høringsbrev av 28. juni 2019 vedrørende hjemmel for å utstyre 

tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel. 

 

Rettspolitisk forening (Rpf) er en uavhengig forening bestående av jurister, studenter i juridiske 

fag og andre interesserte. Rettspolitisk forening arbeider blant annet for å forsvare rettsstatlige 

verdier og for å bedre den rettslige situasjonen for sosialt vanskeligstilte grupper. Vi ønsker 

med dette å uttale oss om den foreslåtte endringen i våpenforskriften § 9. 

 

2. Høringsfrist 

Det bemerkes at forslaget er sendt ut på høring med en kortere høringsfrist enn 

utredningsinstruksens normalfrist på tre måneder. I denne saken er høringsfristen i underkant 

av to måneder, fra juni til august, altså i sommerferien. Rettspolitisk forening oppfordrer til at 

fristene i utredningsinstruksen overholdes, selv om høringsnotatet er kortfattet. 

 

 

3. Kommentarer til forslaget  

Rettspolitisk forening er i utgangspunktet negativ til å innføre en hjemmel for å utstyre 

tolltjenestepersonell med pepperspray. Foreninga frykter at en bevæpning, som dette strengt 

talt dreier seg om, er egnet til å øke konfliktnivået i situasjonene som er beskrevet i 

høringsnotatet. Flere av trusselsituasjonene som nevnes i risikovurderingen høringsnotatet 

omtaler, er situasjoner som uansett ikke kan avhjelpes med pepperspray. 

 

Dersom forslaget likevel gjennomføres, støtter Rettspolitisk forening at tolletaten, i motsetning 

til politiet og forsvaret, ikke skal kunne benytte pepperspray for å utføre tjenestehandlinger. 

Foreninga mener det er viktig at bruken begrenses til selvforsvar i nødvergesituasjoner. 

Foreninga mener videre at det er helt sentralt med en grundig opplæring av hva selvforsvar og 

nødvergesituasjoner er, og antar at dette er ivaretatt i kurset som omtales i høringsnotatet. 

 

 

*** 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret i foreninga på e-post styret2@rpf.no. 
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