
Fra våpenloven og våpenforskriften 

1: Våpenloven 

§ 27 a. Skytevåpen eller en vital våpendel, samt ammunisjon, skal oppbevares forsvarlig nedlåst. 

Kongen fastsetter nærmere regler for oppbevaring. Slike regler kan også gjelde for skytevåpen, 

våpendeler og ammunisjon som nevnt i § 5. 

Politiet kan foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, våpendeler og 

ammunisjon. Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter forhåndsvarsel. 

 

2: Våpenforskriften:   

§ 78. Krav til sikker oppbevaring 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at 

uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen skal påse at våpenet er 

tomt for ammunisjon under oppbevaring. 

 

§ 79. Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm 

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent 

sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd) eller i skap med et høyere 

sikkerhetsnivå, jf. «Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse av 

sikkerhetsskap» (1985). 

Med FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå menes skap som er godkjent 

etter Norsk Standard NS-5089, INSTA-610 eller NS-EN-1143-1. Med vital del menes sluttstykke, 

låskasse eller pipe. For våpen som lades ved at våpenet brekkes, regnes pipe, forskjefte eller kolbe 

med avtrekkermekanisme som vital del. For enkeltløpa hagler som lades ved at våpenet brekkes, 

regnes ikke forskjefte som vital del. Med vital del på pistol regnes våpenets rammestykke, pipe eller 

sleide/sluttstykke. Med vital del på revolver regnes rammestykke, pipe eller sylinder/tønne. 

Er det registrert flere enn 25 registreringspliktige våpen, uansett type, i samme husstand (boenhet), 

skal oppbevaringsstedet være beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med overføring til 

døgnbemannet alarmstasjon som med egne vektere, eller etter avtale med enkeltpersoner eller 

foretak, kan sikre at det blir foretatt utrykning ved alarm. Politimesteren kan dispensere fra kravet til 

alarm til døgnbemannet alarmsentral dersom særlige grunner foreligger. 

Krav om FG-godkjent sikkerhetsskap kan frafalles hvis våpnene oppbevares i eget våpenrom som er 

forhåndsgodkjent av politiet. For at våpenrommet kan godkjennes skal vegg, tak og gulv være laget 

av materialer med styrke mot gjennomtrengning som tilsvarer minst 20 cm murt Leca. Dør(er) skal 

være godkjent etter Norsk Standard NS-3170, 1. utgave januar 1992, klasse 3 eller 4, eller senere 

utgave. Rommet skal være uten vindu. Politiet kan gi tillatelse til at ammunisjon kan oppbevares 

sammen med våpen i våpenrom. 

Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus eller lignende. 

Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær. 



Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor 

det ikke er mulig å oppbevare våpenet i henhold til ovennevnte regler, skal våpenet oppbevares 

under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig forlates uten tilsyn hvis en vital del medtas og 

oppbevares under tilsyn. 

Politiet kan gi særlige pålegg om oppbevaring av våpen 

 

§ 80. Oppbevaring av ammunisjon 

Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å oppbevare mer enn 10 000 patroner 

håndvåpenammunisjon eller 15 000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5000 patroner er i 

kaliber .22 long rifle eller .22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller 

tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen. 

I FG-godkjent sikkerhetsskap, eller i skap med høyere sikkerhetsnivå, kan det sammen med våpen 

oppbevares det antall patroner som er godkjent av skap-produsenten etter retningslinjer gitt av 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for 

oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn 2000 patroner i skapet. 

Den som har politiets tillatelse til å oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon, 

eventuelt mer enn 15 000 patroner håndvåpenammunisjon der minst 5000 patroner er i kaliber .22 

long rifle eller .22 short, skal varsle brannvesenet om hvor ammunisjonen er oppbevart, og følge 

eventuelle pålegg som brannvesenet gir om oppbevaringen. Tillatelse skal ikke gis før det er fremlagt 

bekreftelse på at brannvesenet er varslet og eventuelle pålegg fulgt opp. 

Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers 

bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær. 

Ved midlertidig oppbevaring av ammunisjon som medbringes i forbindelse med jakt eller 

konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare ammunisjonen i henhold til ovennevnte regler, skal 

ammunisjonen oppbevares under forsvarlig tilsyn. 

Krutt og tennhetter skal oppbevares i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av lov 14. juni 1974 nr. 

39 om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) eller brann- og eksplosjonsvernloven. 

 

§ 105. Politiets kontroll med våpeneiere 

Ved kontroll av sivil oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, jf. våpenloven § 27 a 

annet ledd, skal politiets forhåndsvarsel være mottatt av innehaveren av våpenkortet minst 48 timer 

før kontrollen finner sted. Kontrollen skal skje på det eller de steder som anvises av våpeneier som 

oppbevaringssted for våpen, våpendeler og ammunisjon. Mangler våpen eller våpendeler som står 

oppført på innehavers våpenkort, skal innehaver forklare hvor gjenstandene befinner seg, og gis en 

kort frist til å fremlegge de aktuelle våpen eller våpendeler for kontroll 

 


