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Seks våpen inndras fra 17-åringens far
Av: LIV SOLLI OKKENHAUG
Faren til den drapssiktede 17-åringen fra Hommersåk er registrert som eier av seks våpen. Nå blir
våpnene inndratt.
– Vi skal opprette en forvaltningssak mot ham. det betyr at våpentillatelsene blir tilbakekalt, og
våpnene inndratt, sier politiadvokat Øystein Paulsen ved forvaltningsenheten i Rogaland
politidistrikt.
Faren til drapssiktede Stian Pedersen Jespersen risikerer også en bot for brudd på
våpenlovgivningen. Han har formelt status som mistenkt for dette.
Mister våpenkortet
Faren er registrert med seks våpen, de fleste pistoler og revolvere. Paulsen ønsker ikke å
kommentere om alle disse våpnene ble oppbevart hjemme hos familien.
– Om alle de andre våpnene ble oppbevart uforsvarlig, ønsker jeg ikke å svare på. Men når det skjer
brudd på våpenloven, mister man våpenkortet for samtlige våpen, sier Paulsen.
Det er på det rene at ett av våpnene ble brukt da Ingrid-Elisabeth Berg ble skutt og drept natt til
søndag.
Håndvåpen skal oppbevares i godkjente våpenskap, atskilt fra ammunisjon. Det har ikke vært
tilfelle for drapsvåpenet.
I Rogaland politidistrikt er omkring 20.000 våpenkort utstedt.
– Å dra på hjemmebesøk for å kontrollere oppbevaring hos alle disse, ville vært en formidabel
oppgave. Det har vi ikke ressurser til, sier politiadvokat Øystein Paulsen.
Nye kontrollrutiner
Derfor har politidistriktet innført nye rutiner for kontroll av våpeneiere.
Operasjonsloggen gjennomgås jevnlig, og personer som har vært innblandet i fyll, slagsmål,
promillekjøring og lignende, sjekkes opp mot våpenregisteret.
– Dersom vi finner personer som er registrert med våpen, vurderer vi om saken er så alvorlig at de
ikke lenger fyller forutsetningene for å eie våpen. I tilfelle blir våpentillatelsen tilbakekalt, sier
Paulsen.
Kontrollene startet som et prøveprosjekt fra mai til november i fjor, men er nå innført som en fast
rutine. I prosjektperioden gjennomførte politiet 90 kontroller. 31 våpenkort ble tilbakekalt, og åtte
personer fikk advarsler.
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– I bunn og grunn er det jo den enkeltes ansvar å sette seg inn i reglene for våpen og å følge dem.
Jeg tror at folk flest innretter seg etter reglene. Når det ikke blir gjort, kan det jo i ytterste
konsekvens ende med tragedier, sier Paulsen.
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