
SPESIALENHETEN FOR POLmSAKER 

VEDTAK I SAK NU. 050350/4200.5'.:"00 S rq 
POUTIT,JENESTEMl<:NN I VESTFOLD POLlTIDISTRIKT • J'.F..ltSON SKUTT MED 
DØDEN TIL )!'Øl.(; t; J J ,ARVlK SENTRUM ONSDAG 18. MAI 2005. 

Hendelsen og etterforskim:e11 

Ons<lag 18. mai 2005 '-'a kl. 15.45 i Nanset atn i I .,arvik lø~-net en g,mestemann i Vestfold 
politidis\Tikl 2 skudd mul . Ett av ~kuddene traff-pil 
venstre side av brystet. Skuddet traff vitale ktoppsf1mk~joner og var n;r,nncst umiddelban 
dødelig. Det andre skuddet traff ikke. 

Politidislliktet underrettet kort tid etter hendelsen Spesialenheten for politisaker. 
Spesfolenheten har gjennomrørt sin eUerforsking i medhold av påtaleinstruksen 
§ 34-6 annet ledtl. Selv om det ikke er grnnn til mistanke om stmffbar handling, skal 
etterforsking ~ties j verk der~om noen dør eller hlir alvorlig ~kadet som følge av politiets 
tjenesteutøvelse. I landlingen e, av Spc~ialcnhcten vurdert å være mulig ove1'1Iedefae av 
stralfolov(m § 229, jf§ 232, § 239 og§ 3?.S nr. I. 

~klruing fra 29 vitner. 'fjenestem,mnene sum deltok i poli1icts aksjon mot 
- er hegge avhørt 2 gaogerog har under etterforskingen hult sta111.~ tom 
mistenkte. !::pesialenheten har under etterforskingen hatt kriminalteknisk histand fra Nye 
Kripos. Sakkyndig likundersøkelse av avdøde er 11tført ved Rettsmedisinsk institutt. Oet er 
innhentet uualelser fra Polirihøgskolen og Forsvaret om faren forbtmdet med brnk av kniv. 

Spesialenheten har vurdert ;\ rucn11omførc rekon~ruksjon, men liar komme! til at det ikke er 
nødvendig. 

Advokat Olav Amull(\ Hana ble 8. juni 2005 oppnøv11t ~om bistandsadvokat for etterlatte etter. 

Nærmere om /ze11delven 

Spesialenheten ser saken slik: 

Onsdag 18. mai ca. kl. 15.30 mottok op~Tasjonssen!ralen i Vestfold politillistJikt en 
telefonoppringning fra en mann som nell<>PP vm: trnet med en stor kniv i Nansctgata i Larvik. 

Politiet rykket umiddclhart ut fra I .arvik politiRtasjon med uniformert patrulje F30. Patruljen 
he.sto av to tjenestemenn, sorn i det videre omtales som A og B. Patruljen var på det 
tidspunktet meldingen innkom den eneste tilgjengelige 8tyrken i Lar11ik. Operasjonsleder i 
Vt!slfold politidistrikt, skiflletler ved Larvik po!itis~jo11 og tjen~lemennene i patruljen 
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oppfattet meldingen som reell, men ikke som en akutt nødsituasjon, Bevæpning ble ved 
uttrykningen ikke vurdert som nødvendig. 

Polilipalndjen tok kontakt med melderen, som fom!te al han også tidligere samll\e <lllg vm 
truet av den samrne mannen, også da med kniv. Melderen gu en beskrivelse av trusselutøve!'en 
og oppga huns bostedsadresse. 

P~trulje F30 kjørte deretter til s b<>lig i Dr. Knutzonsvd. Her traff patruljen 
- i <.let h11ll var på vei ut av sin bolig. A tok da kontakt med- for å snakke med ham oro 
tru.~lene. A h&r forklatt at - sa at han ikke hadde gjort noe galt. Sam\i<lig gjorde - en 
bevegcl~e med armen og tok opp noe fra fremsiden av magen. A oppfattet detle som ll'Uende 
og tok fram sin boks med pepperspruy. - hevet deretter en lgøttøks mot A og gikk eller 
løp 4 . 5 slcritt mot ham. ~rayet mot øynene til - og snudde for å løpe unna, men 
snublet og full framover. - stoppet opp, snudde seg vek I< og gikk deretter over Parkvcic11 
og inn i Hadeparken. 

A har forklart at han etter fallet følte stor frykt for å bli lmggel i ryggen. B 1.>g el sivilt vitne til 
hendeJgen har begge forklan at de opplevde situasjonen som meget farlig. 

A folgte dcretær etter., som nå hadde fatt en avstand JY.t 15 - 20 meter. Han varslet 
&'1.mlidig over politiets samband opern~ionssenlralen om hendelsen og ba om tillatelse til 
bevæpning. A hur forklart ut han tenkte pil alle de sivile som v!'.lr i området og al - nå 
hadde retning mot et oml'åde hvor det var mye trafikk. 
Tillatelse til bevæpn.ing ble 11traks gin av operasjonsleder i Vestfold politidistrikt .. 
13 valgte å bruke tjenestebilen for å komme etter en aimen vei. 

I Nnnsee i ornl'ådet ved biblioteket og Statoil bensinstasjon, ropte A til - at h1m måtte 
stanse. - stoppet opp, snudd~ hevet øk.sen og gikk mot A. A bråstoppet og tok frem 
sin µeppcrsa_og spmye! mot-. Pepperspn1yen hadde imidlerrid ingen synlig virkning. 
Amener at - beskytlel.3.med den ene annen, mens vitner til hendelsen hnr forklart at 
sprayen ikke nådde fram. - fortsatte etter dette uedover Nanscte,ara. 

fl kom til stedet rncd tjenestebilen og det ble foretatt bevæpning. Våpen var i samsvar med 
Spesialinstruks for Vestfold politidisllikt om framskutt lagring av våpen lagret i tjcnestcbileu, 
jfvåpeninstrnksen § 5. A åpnet våpeMkrinet, beva:pnel seg med en rewlver .tv type Smith & 
Wesson cal. 38 og ladet denne mens han gikk nedover Nan$elg<1Ul. Men$ A l~<.let våpenet og 
gikk etter- ropte han "bewepnet politi". -befant seg nå lenger nede i Nansetgata og 
gikk mot forretningen Vin Sykkel på hjørnet av Nansetgata og Sverres gate. 

Vitner llllr fo1klarl al - under sin g~ng på delte tidspunktet vinglet fr-<1 side til side og skrek 
høyt &am tidig :,0111 hun slo med kjøttøkr.en i luften, og ved et tilfelle i en ~g. I området 
var det biltrafikk og flere personer til fots, deriblant barn. Vitnene mener ll!lvar ute av 
balanse og situasjonen beskrives av vitnene som ubehagelig, fortvilet og farlig. 

B fort..'llltte i tjenestebilen, og for.søkte å varsle publikum om situasjonen ved bruk av sireue. 
Sirenen ble ellet ko11 tid ~lått av fordi B fryktet at den ville føre til at flere interesse1te ble 
trukket til stedet. l3 svingte deretter til høyre o& inn Håkonsgate og ned Sigurdsgatc, hvor han 
i krysset Sigurdsgate - Olavsgatc stanset, tok frem revolver og hurtig!ader og ladet opp. Han 
parkerte dcrcltcr foran varcinnleverit1ge11 til Maxisenteret, og gikk ut o.v bilen. B har i .sin 

- 2 -



forklaring sagt at han gjorde dette for om mulig å avskjære -i 11este veiloy:;:;/kvarlal, samt 
for n hindre andre personer å komme inn i området nedenfra. 

I det -befinner ~eg i Nansctgata ved forretningen Din Syklæl, hcfi.nncr A seg noen meter 
ovenfor i klysset Nansetgata!Sverres gate, hvor han, som nevnt, lader sitt tjenestevåpen 
samtidig som han roper "hcrvæpnet politi". -går etter dette vidcl'e nedover Nansctgata og 
opp J?ll.!!..ippen til forretningslokalene i Nanse;,lgatii 17. Et vitne har furklart at det virket som 
om - tok sats og skulle hoppe ut i gata. I denne bevegelsen virket det som om hans høyre 
hånd tJ:aff en blomsterurne og veltet denne ut i gat.a. I wlge vitnet landet - derfor litt 
"sarnmenklwlæt" i gata, hevet øksa, brølte høyt ()g løp med lan1,,c steg og med noe l11v 
overkropp på skrl opp mot politimaMcn, som nå stod på audre ~iden i Nansctgata utenfor 
butikken Euronies. Andre vitner bar lorklarl al -tier S()ranget / fullet fra trappen en kott 
~11md sto stille før han beveget seg med raske skri Il og hevet øks mot A. 

A ropte flere g;m~r "8fat18 det er politi", "legg deg ned" eller lignentlc samtidig som han 
rettet sitt tjenestevåpen mol __ 1lll!g1:rngion, Da A oppfatter at -gjør "en 
kastcbl!Vegalse" med øksen mot ham, avfyrer Ai rask rekkefølge to skudd. - ~lanser opp, 
tar noen skritt bakover til siden og faller om og hlir liggende på ryggen. 

I følge A var avstanden til - 4 - 5 meter nitr skuddene ble av lyrt. 
Vitneforklaringene faller på alle vesentlige punkter sammen med A sin framstill i og. 
Vitnefurklaringcnc og A sin forklari11r, stC'JUmer op,såoverens med Nye Kripos sine 
vurderinger i den lekniske etterforskingen. 

Den sakkyndige likundersøkelsen har vist al - ble truffet av et skudd i brystregionen. 
Skaden anses av Rett~mcdisinsk institutt som "nærmest umiddelbart dødelig". 

Ut fra det faktum at det er blitt avfyrt to skudd, har det ene skuddet bommet. Det er funnet et 
prosjektil i ovcrl<ant av to meter over gatenivå i en husvegg rett nedenfor lr~1 til 
Nan~etg-dla 17. Del andre prosjektilet ble funnet i galen ved det stedet hvor - befant seg da 
h,u1 ble skutt. 

Tjenestemann A har forklart at han ikke oppfattet at - var bcv:cpnct med andre våpen enn 
eii kjøttøks. Hans tjenestehandling er av Spesialenheten også vurdert i forhold lil hva han så 
og oppfattet av bevæpning. Siden melderen har framholdt at han ble \ruel med kniv, har en 
likevel fo1inet det riktig i vedtaket i\ opplyse om at - også bar 2 kniver skjull u11tler 
bekledningen, 

Oppsummering og konklusion 

Politiet rykket ut pu bakgrunn av melding om en pen.on som på ofient.lig s!cd hadde fremsatt 
trusler med kniv. Uti-ykningen var utvilsomt berettiget, Politiet skal i hom.hold lil politiloven 
§ 2 blant awiet beskytte personer, opprettholde den offentlige orden og sikkerhet, avdekke og 
SUlllSC kriminalitet. 

Under tjenesteutførelsen skal politiet ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må 
anltl~ titilstrekkelige eller uhensikt~me<ssige, eller uten .it slike forgjeves har vært fursøkt. De 
midler som anvendes, må være nødvendige og stå i fo1hold til sitllllSjouens <1l vor, 
tjencstch.andlingens formål og omstendighetene for øvrie,jfpolitiloven § 6 annet ledd. 



Ulenfor-s bolig og i Nansetgata ved biblioteket hle det brukt pepperspray mot -
Juslisdeparlemen1et har i skeiv av 16. januar 2003 J,rodk.ient peppersprayprodukter til bruk i 
politiets operative tjeneste. I henhold til vi\peninstrukseii § 9 ~kal politisjef (politimester) gi 
egen instruks om hnik av bevæp11ing med slag- og gassvåpen. 
For Vestfold po!itidislTikt foreligger egen spesialinstruks for skyte-, guss-. spreng• og 
slagviipe.11 utgitt I. april 2003. De! fremg~r av instruksen at polititjenestemann med godkje111 
opplæring selv kan bcv:qme seg med pepperspray. Det følb,er av vi!peninstrnksen § 17 at 
slag• og gassvåpen bare må nyttes i særlige faresiluasjoner eller når tjenestehandling ikke kitn 
gjen11oruf1<1res titen at politimann utsettes for skade. Pepperspray er i politiet vurdert å kunne 
brukes blaut 111111et til selvforsvar og til det formål å få kontroll på pers011er som opptrer 
llggressivt og ikke etterkommer pålegg fra politiet. 

A har forklart at han i de shual(ione1Je hvor det hie hrukt pepperspray, sto overfor en pei-son 
bevæpnet med en kjøttøks som han oppfattet var hevet og klar for kast eller hugg og at han 
følte stor frykt. Den beslaglagte kjøttøkgen har el 10 cm !angl skall, og ..:t knivblad på ca 10 x 
20 cm med skarpslipt egg. 

Det anses ikke å være tvil om at vilkårene for bruk av pepperspray her var tilstede, både med 
tanke på A sin egen sikkerl>et og med mnke på å få pil kontroll på situasjonen. Tjc11cstemann 
A sto overfor en trussel hvor forsøk pil å nrerme seg var forbundet med meget stor fare for 
skade. A har dokumentert den nødvendige autorisasjon for å kunne hruke pepper:<pray. 
Bruken av pepperspmy anses 11 ha vært rettmessig. 

Tillatelse til bevæpning ble gitt av operasjonsleder ved Tønsberg poli(ista~jou. 
Operasjonslederen har forklart at han oppfattet situasjonen som akutt og lit det ikke var tid til 
å kontak\c politimesteren. Det følger av våpenillstruksl."ll § I O annet ledd tørste punktum at 
a11dre enn politisjef (politimester) ka11 treffe beslul.ning om bevæpning når politisjef ikke er 
tilgjeJJgclig og forsinkelse kan føre til tap av menneskeliv eller personskade. 
Sekundærkompetansen er først lagt til politimesterens faste stedfortceder, dernest til 
jourhavende og sist til vaklsje.l7opcraJ!jonslcdcr. Spesialenheten mener det var riktig av 
Qperasjonsleder å ~ffo en msk beslutning. Situusjonen lillol ikke at det ble gjort forsøk pil. a 
kontakte politimesterens stedfortreder eller jourhavende om hevæpningsspønm1ålel. 
Operasjonsleder har forklai't al bl. politime,;ler Bjømlan<l ble varslet så raskt det var mulig og 
at hun i ettertid oppl'ettholdt bevæpningsordren. 

Spesialc1),lleten mener det er på det rene at vilkår for bevæpning etter våpeninstruksen § I 0 
første ledd, hoksl.av b) var til ste<le. Del følger 11v liorste ledd, bokstav b) at elet kan gis ordre 
om bevæpning med skytevåpen når Qppdmget fremstår som ,;ærlig farlig for de impliserte 
tjenestemenn. 

Når bevæpningsordre er gitt., er den enkelte polititjcnestemarui selv ansvarlig for al hans 
beslutning oru bruk av ~kytevåpen er i .samsvar med våpeninstruksen, 
jf våpeninstruksens§ 16. 

Før A bevæpnet seg med ~kytevåpen, hadde han to g,mger forsøkt å lå kontroll over 
silua\(jon~n ved bl'Uk av pepper~pray. A har forklart at han i Nansctgata også vurderte il brnke 
teleskopbato1l&.!!!en at han slo det fi-11 seg da han fru1t det uforsvarlig fordi han ville komme 
for tett innpå-· A har osså forklart at hall tenkte på nt skjold kunne være et egnet redskap, 
men ~likt utstyr var det ikke i bilen. 



Før A avfyrte skudd mot·• ladet hall ~nct åpenlyst og ropte 
"bevæpner poli1i". Hal\ ga også til~!-• som kom i mot ham med øksei1 hevet, om å 
stan~; "sians der er pnlitiel ", Da - ikke stanset, men etter A sin oppfatning gjorde "cm 
kasreb,,yeg/se" med øksa, hie skuddene avfyrt. A har forklart al han følte frykl for sitt eget 
liv. 

Vitner Jw hekrcflct at A ga tyddige tilrop til - om at han måtte stunsc. Flere vitner 
forklarer også at beveget seg med raske skritt eller løp mot A med hevet øks, Oet er også 
opplyst fra vitner at virket desperat og ropte høyl i det han beveget seg mot A. 
Vitner har oppfattet at ble gitt mulighet tila avslutte før skuddene fall, 

Spesialenheten mener lit tjei1cstcinann A har handlet i henhold til politilovens og 
våpcninstrnksens bestemmelser da han ved brok uv v~forsøkte ii ra- til å etterkomme 
pålegg om å overgi seg og deretter avfyrte skudd. Da - kom i 11101 ham med hevet øks, har 
A hau grnM til å tro ;il han sto overfor en reell og mniddelbllr fore for å bli drep! eller alvorlig 
skadet, Det kan ikke være tvilsomt at han befout seg i en slik situa~on som våpenin~trnkscn § 
19 første og annet ledd bokstava} beskriver, og at det var rettmessig å ~kyte for å 
uskadeliggjøl'e. 

I henhold til våpciunstruksen § 20 annet ledd skal politimaM som finner å gjøre bruk av 
skytevåpen- med mindre omstendighetene tvin~am til å gjøre noe annet - forst skyte 
varselskudd. I den situm;jo11e11 som forelå, hvur - mskt kom i mol A med hevet øk8 • kan 
en ut fra en fursvarlighctsvurdering ikke se al det var tid til 1i avlyre var~ehkudd. 

Ved brnk av skytevåpen skal skadeomfangel 8økes mest mulig begrenset. Dette går fram av 
våpeninstruksen § 16 siste ledd. Dette kan h11 betydning for hvor skudd rettes. I en situasjo11 
som den foreliggende, hvor formålet er å stanse et påbegynt augi:ep og det er Mdvendig at 
den som angriper umiddelbart settes ut av spill, ses det ikke å være kritikkverdig at skudd 
reues mot kroppen. 

J>olitipatn1ljen rykket ut med hakgrunn i en melding som ikke ble vurdert å innebære n.oe11 
akutt nødsituasjon. Utviklingen ga ikke rom for overordnet taktisk planlegging. 
Politi~je1\estem1;.'ll!lelle har gjort sine valg UJ1dc1veis ut fm sifuaajotl og disponible virkemidler. 
De valg sonl er gjort kan på ingen mate ses å representere noen uforstand i tjenesteu. 

Det har under etterforsk.ingen ikke framkommet opplysninger som iiir grunn til å foreta en 
nærmeæ vurdcrillg av beshttninger truffet av den operntivc ledelsen, 



Spesialenhetens konklusjon er at saken for de tjene:;temem\ som har hatt status som mistenkh: 
henlegges i forhold til straffeloven § 229, jf§ 232, 239 og§ 325 nr. 1. fordi intet straffbart 
forhold l\l)Ses bevist. 

Underretning gis til tjcncstemem1ene A llg Bog advokat Olav Amund Hann. 
Kopi av Spe~ialenhetens avgjørelse sendes politimestei:cn i Ve~tfo!d. 

Spesialenheten for politisuker, 14. juli 2005 

Jan Egil l'æsthu~ 
~iet: S1,esialenheten for politisaker 


