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TJENESTEMANN I ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT SKADET UNDER
SKYTETRENING PÅ SOLLIHØGDA 12. SEPTEMBER 2005.

Operasjonsleder i Asker og Bærum politidistrikt varslet 12. september 2005 kl. 11.50 Nordre
Buskemd politidistrikt om at en tjenestemann fra Asker og Bærum under skytetrening på

Sollihøgda samme dag kl. 11.40 hadde skutt seg selv i benet. Nordre Buskerud politidistrikt
foreslo umiddelbart videre varsling til Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten for politisaker vurderte med gnumlag i de innledende opplysninger om mulig
skadebilde saken å være en undersøkelscssak, jf påtaleinstruksen § 34-6, annet ledd, og ba om

bistand fra Nordre Buskerud politidistrikt til åstedsundersøkelse mm.

Tjenestemenn fra Nordre Buskerud politidistrikt har utarbeidet anmeldelse og åstedsrapport
med tilhørende illustrasjonsmappe. Det avfyrte våpen med hylster og ammunisjon ble tatt i
beslag og oversendt Kriminalpolitisentralen for undersøkelse. Ved beslaget er politibetjent

som skjøt seg selv i benet og politibetjent ^^^^^^^BR som le(^
skytetreningen, gitt status som siktede.

Aktuell straffebestemmelse er straffeloven § 352, l.ledd.

Etterforskingen har klarlagt at politibetjent ^^^B har avfyrt en revolver Smith & Wesson
38 mens våpenet ble hylstret. Uhellet antas å måtte tilskrives menneskelig svikt, og ikke
mangelfulle rutiner. Skuddet medførte ingen alvorlig skade, men kun et mindre sår etter at

prosjektilet gikk imi og ut av leggen med noen centimeters avstand uten å trenge dypt inn.

Enhver ukonteollert avfyrmg av skytevåpen kan tenkes å medføre fare for andre, slik at

straffeloven § 352, l. ledd, kan komme til anvendelse. Det foreligger imidlertid ingen
opplysninger som tilsier at det er voldt fare for andres liv eller helbred, ut over den rent

teoretiske mulighet.

Kriminalpolitisentralen har 10. mai 2006 meldt til Spesialenheten at det ikke er fmmet å være

mangler ved det beslaglagte våpenet. Våpenet vil fra Kriminalpolitisentralen bli sendt til
Asker og Bærum politidistrikt.

Det ses ikke å være grunn til ytterligere etterforsking.

Med henvisning til at politibetjent^^^^^m °S poUtibetjent^^^^^^^^^ved
beslaget er gitt status som siktet henlegges saken i forhold til dem begge som intet straffbart
forhold anses bevist.
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Politibetjent ^H^^^BB °g politibetjent ^•BUBBB^Un^en'ettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes Politimesteren i Asker og Bærum.

Hamar, 10. mai 2006

Jan Egil Presthus
sjef, Spesialenheten forpolitisaker
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