
Lovvedtak 62
(2015–2016)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 219 L (2015–2016), jf. Prop. 44 L (2015–2016)

I Stortingets møte 12. mai 2016 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

I
I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straf-
fesaker gjøres følgende endringer:

§ 200 a første ledd skal lyde:
Når noen med skjellig grunn mistenkes for en

handling eller forsøk på en handling som etter loven
kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller
som rammes av straffeloven §§ 121, 123, 125, 126,
127 jf. 123, 128 første punktum, 129, 136 a, 145, 146,
231, 332 jf. 231, 335 jf. 231, 337 jf. 231, eller 340 jf.
231, kan retten ved kjennelse beslutte at ransaking
kan settes i verk uten underretning til den mistenkte
eller andre.

§ 202 b første ledd første punktum skal lyde:
Når noen med skjellig grunn mistenkes for en

handling eller forsøk på handling som etter loven kan
medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller som
rammes av straffeloven §§ 121, 123, 125, 126, 127 jf.
123, 128 første punktum, 146 eller 198, kan påtale-
myndigheten beslutte at teknisk peileutstyr plasseres
på kjøretøy, gods eller andre gjenstander for å klar-
legge hvor den mistenkte eller gjenstandene befinner
seg (teknisk sporing).

§ 202 c første ledd innledningen skal lyde:
Når noen med skjellig grunn mistenkes for en

handling eller forsøk på handling som etter loven kan
medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller som
rammes av straffeloven §§ 121, 123, 125, 126, 127 jf.
123, 128 første punktum, 129, 136 a, 145 eller 146,

eller som rammes av lov om kontroll med eksport av
strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. § 5, kan
retten ved kjennelse gi politiet tillatelse til å

§ 216 a første ledd bokstav b skal lyde:
b) som rammes av straffeloven §§ 121, 123, 125,

126, 127 jf. 123, 128 første punktum, 129, 136 a,
145, 146, 231, 332 jf. 231, 335 jf. 231, 337 jf.
231, eller 340 jf. 231, eller av lov om kontroll
med eksport av strategiske varer, tjenester og tek-
nologi m.v. § 5.

§ 216 b første ledd bokstav b skal lyde:
b) som rammes av straffeloven §§ 121, 123, 125,

126, 127 jf. 123, 128 første punktum, 146, 198,
231, 266, 306, 311, 332 jf. 231, 335 jf. 231, 337
jf. 231, eller 340 jf. 231.

§ 222 d annet ledd bokstav a skal lyde:
a) straffeloven §§ 111, 113, 115, 117, 119, 120 a,

123, 126, 128 første punktum, 129, 133, 135, 136
a, 142 eller 145,

II
I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet gjøres følgende
endring:

§ 17 b første ledd nr. 5 første punktum skal lyde:
5. sabotasje og politisk motivert vold eller tvang, el-

ler overtredelser av straffeloven §§ 131 til 136 a,
145 eller 146.
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III
I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende
endringer:

§ 5 første ledd nr. 6 skal lyde:
6. er rettet mot den norske stat eller norsk statsmyn-

dighet, eller rammes av §§ 120 a eller 127 jf. 120
a,

§ 5 første ledd nr. 10 skal lyde:
10. anses som terror- eller terrorrelatert handling et-

ter straffeloven kapittel 18, eller rammes av
§§ 145 eller 146, eller 

§ 5 tredje ledd skal lyde:
Første ledd nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 med unntak av

§ 145, og 11 gjelder tilsvarende for handlinger fore-
tatt av andre personer enn dem som omfattes av
første og annet ledd, når personen oppholder seg i
Norge, og handlingen har en lengstestraff på fengsel
i mer enn 1 år.

Ny § 120 a skal lyde:
§ 120 a Angrep på norske og allierte styrker

Med fengsel inntil 10 år straffes den som rettsstri-
dig bærer våpen eller deltar i militær operasjon mot
norske militære styrker. På samme måte straffes den
som foretar slik handling mot militære styrker som
deltar i en internasjonal operasjon sammen med
norske styrker.

Ny § 120 b skal lyde:
§ 120 b Grovt angrep på norske og allierte styrker

Grovt angrep på norske og allierte styrker straffes
med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om an-
grepet er grovt, skal det særlig legges vekt på om det

har hatt særlig alvorlige virkninger for norske eller
allierte styrker, om det er gjennomført ved en organi-
sert væpnet aksjon og om det har medført tap eller
fare for tap av menneskeliv.

§ 127 skal lyde:
§ 127 Forbund om krenkelse av Norges selvstendig-
het og forfatning mv.

Med fengsel inntil 6 år straffes den som inngår
forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i
§§ 111-120 a, § 123 eller § 124.

Ny § 145 skal lyde:
§ 145 Deltakelse i militær virksomhet i væpnet kon-
flikt i utlandet

Den som på rettsstridig måte deltar i militær virk-
somhet i en væpnet konflikt i utlandet, straffes med
fengsel inntil 6 år, med mindre vedkommende deltar
på vegne av en statlig styrke. 

Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd
som nevnt i første ledd, og påbegynner sin reise til
området eller foretar andre handlinger som legger til
rette for og peker mot gjennomføringen, straffes for
forsøk. Forsøket straffes mildere enn fullbyrdet over-
tredelse. § 16 annet ledd gjelder tilsvarende.

Ny § 146 skal lyde:
§ 146 Rekruttering til militær virksomhet

Den som rekrutterer noen til å delta i ulovlig mi-
litær virksomhet, jf. § 145, straffes med fengsel inntil
3 år.

IV
1. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

De ulike endringene kan settes i kraft til forskjel-
lig tid.

2. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Olemic Thommessen
president


