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Sakens bokgl'IIUn 

land underrettet 26. apri I 2006 Sp.esialenhct<~1 fo1· politisaker om al 
nylig var død i sammenheng med at politiet hadde 

gjennomført en akajon, .i forsøk på å hindre i åla silt cgcl liv. Del bl~ undel' 
al:sjonc.n avfyit skudd fra politiet side. 

Onsdag 26. a ril 2006 cM kl. 20: I ~etjcnt et rcltet skudd mot 
. - avfyrte omtrent pil samme tidspunkt et skudd 

med hnglge1tær mot silt eget hode., med døden til lølg_c. 

SpesialcHhelen har med hjemmel i påtaleinstruksen § 34-6 annet ledd etterforsket hendelse11. 
Det følger av denne bestemmelsen at .etterforsking skal iverksettes når noen dør som folge av 
politiets tjenesteutøvelse. 

1'.jencstchandllngen er av Spesfalc11hc(m vurdert 11 v-ære mulig forsok pa overtredelse av 
6tl'affelovcn § 229,jf. § 232 og mulig overtredelse av straffeloven§ 325 første ledd nr. l. 

IWcrforskiujlen 

Spe~ialcnhetcn !mr opptoH forkladng fra 11 vitner. Politibetjent 
med ~tatus som mistenkt. 

er avhørt 

Det or gjennomført åstedsundersøkelse o,g tekniske undersøkelser. Sakkynclig likundersøkelse 
av avdøde enllført ve<l Retlsmedisinsk institull. 

Spcsfa!enh.elen har innhente\ televante stralfcsak$dokumc11ter fra .politiet, herunder politiets 
oppdrngslogg fra aksjon. Videre er del innllcn1.e1 en re<legjørclse fra s.advoka1, 
Magne J. Synnevåg, veclrorendc den kontakt han hadde med 1mdcr aksjonen, 
herunder et lydopplak fra samta:ler mellom Synncvl'lg og 
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Nærmer!.' om sakens faktum 

Spcsialcnhc1cn legger følg~-ndc faktum til gi:unu for sin vurdering; 

~ril 2006 .ca. kl. 16:00 moUok Ål lensniannskonfor infommsj(ln om at -
- • herct1er kall avdøde, hadde drott av gimle hjemmefrn. Dette skulle ha 
smrunenheng med al han !,1rsd:ig 27. ,1pri1 201}6 skulle mølt: i lingre1ten i Hallingd~I, hvor hau 
var tiltalt for straffban~ forhold , Poli l ic1 fikk sm11r11c dag in fonn~sjon fra Ål lei;ekontor om at 
avdodc hodde skaff el seg hagle og omm11nisjon. 

Dagen ·euer, ca. kl. 13:00, fikk politimester Tore Vig,m ved Vestoµp!.md politidistrikt en 
folefon frn Opernsjonsse!\lral,m p5 Gj(wik om al Nordre Buskern<l -po!itidi'strikl hadde melt.It 
fra om en ustabil per~on i,om hadde drott llic111111cr111 med hagle og amm,misjon, Dette var 
avdøde. Han hadde ener det opplyste tn1c1 med li skyte 5eg selv og andre, hel'Under 11olit1et. 
Det forelå pågripelsc~beslutning v~ :wdødc. som nii skulle bdinne S<;>g i bil på Golsfjellet. Det 
ble besluttet å bistå Nordre _Buskcmd poliiidislrikl og polil imesler Vigen ga bcvæpningsordre 
for en- og tohåndsvlipen. llan ga videre ordre 0111 (111wdoda il:.ka skulle UL uv del området han 
hcfom seg i. 

Del ble foretall 1ttrykn'ing fm både Vcslop_pland og Søndre Buskerud polilidislrikt. Del ble 
rykket ut både med sivile og unifonnerte tjenestebiler, Videre ble det rykket nt med en 
hundep~trulje fra Gudb.rands,tal politidis111kt. Tje.ilestemennenc var uts{yrl me<l verneutstyr, 
revolver og l\11'5. 

Avdodc: ble lokaliser! v,:;d riksvei 33 ved Tonsåsen. Det ble foretall vcisperriugør og ru-beidet 
mod fortwndlingsløsuiu~r. idet både avdødes advok;,t, opcrasjonsle,for ved Vestoppland 
poli1i<lislrikl og en profesjonell forha11dlcr fra Oslo politidistrikt var i konl~kt med nvdøde. 
Avdøde skal ha ulla'lt at han ikke v,llc i retten, og .at han ville skyte seg selv dersøm ~aken mot 
ham ikke hie frafall. Han ultalle videre at han ville skyte seg selv dersom han ikke fikls !-~øre 
frJ stedet og hjem. 

Under l'orhantllingcne fikk llYdøde pålegg om il forlate bilc11 l1bevæpnc1, og at det ville bli 
aksjonert mot ham dersom han kj01te .fra stedet. Forhandlingene førte ikke frem, og.avdøde 
kjørte av gårde. Flere politipatruljer folgtc eller og del ble nv den lokale aksjoJJs'lcdct&en 
besluttet at avdødes bil skulle sr~cs inn i, hvorpå det skulle foretas en væpnet 
pågripelse. Det var politibetjent - og polit ibe1jcn l sotn slrnl!e 
utføre pågripclsc.n. 

Politibetjent- og 'iilitibe!ienl-blc enige om ut-skulle gå frem til bilen 
.og anrope avdøde, -inens skulle sikre. De snakket om hvor de skulle skyle deisom 
a.vdøde pekte Jlå dcn'I ~Iler andre med våpen. Midt på hildø:ren ble ansett som best ll'effsled, 
sil!: lit. skuddet ville trt.-ffc i lx.'1111. 

Bilen tit av(lø(lc hie stanset ved at poJitibetjent- lyøf\e inu i avdødes bil, slik at avdøde 
fikk eri rolasj'on pa bilen. Pe!le-føitc til at hall kjo.rtc med fronten irn1 i 3ttlovernet, w11rrct 
nmdl og :fikk el nytt summenstøl med autovemcl. Ener dette stanset bilen. Tre tjenestebilc-r 
ble l\<cm.tilt i veien. 



l'olitibetjenl - løp ut av tjenestebilen og rundt til føretsid~ død~-s-bi1. Ha11 var 
bevæpnet med MP5. S\llll ble lagt i .:mleggsstillinz. J>olitibetjenl- stiltc seg opp mellom 
tje:nestehilen og avdødes hil, Unn retw\ s.if\. revolver mot avdødes hode. 

- furklarer at han fra utsiden uv forerdøren på avdødes bi! ob,ervc11c at avdøde tok opp 
en hagle og !'ekte med denne mot sitl c~e1 bod_e, h~ an st.lkk haglelup~t inn i n:unnen 
Por (lill muh.g il prøve /i redde av()ødcs liv, avtyrte-et rettet skudil g1en110111 forerdøren 
mot bena til avdødt;. lekt !lan skjøt si han at haglladningen gikk av inne .j avdødes hode. 
- forklarer at det ikke vadi<I verken til anrop eller ,·an;elskudd fort1t for sl:ucldct, men 
at hun automatisk kan ha gjo11 anrop uten at han husker det. Videre forklarer hm1 at han kun 
hø11e-e1 skudd. Kort 1id elter rncldtc- på samhandel Ul uvdøuc hodde skmt seg selv, og 
at 8kudd nr avfyrt. 

Det er gjennom etterforskingen ikke O\'klart ln•orYidt de to skud<len~ var sammcnfollc:nde, 
ellc:r om :1vd1)dc avfyrte siu skudd kort tid fon11 for - skudd. Dette k:m i111idle1tid ikke 
anses ti være il\' vesentlig betydning ~iulcnhctcns vurdering. id~t det ikke flnne.s 
holdepunkter )or ut dei skmldet som - av fy11c medforte :111ivd0dc nvfyrtc huglcn. 

Dc-t ~r på det rene :it - skudd ,gik_k gjennom førerdøren P.å avdødes bi I. På avdødes 
~cd nmgcrcgionen er del hullskader, som saru1synligvis er forårs:iket av prtisjektilet frn 
- MP5. Avdøde ble imidlertid ikke !ruffe! og skad,:l av skuddet. 

n eo n,ttsmedisinske undersøkelsi;-o har sliitt fast at døden skyldes skuddskade mol hodet. 
Videre slås det fast at avdøde ikke var påvirket av alkohol eller andre rusmidler. 

S1.e.~iaknheteos vurderinger 

Vedrørende. (lppdruget og ba1,æp11l11gst/ll11.telie11 

På bakgnmn av den meldingen politiet mottok om at 11vdøde var bevæpnet med hagle og at 
hru1 !luet med fl skyte seg selv .og lindre, var po.lilicts utrykning utvilsomt berettiget. Politiet 
sbl i henhold til politiloven s 2 nr. I og 4 beskylti;: personer og yte borgerne hjelp og 
tjtinesler i farcsituasjonc.l', 1 lovbestemte tilfoller og eller når forholdene tilsier at bistand er 
pakre.vct og naturlig. Avttøde befant seg på trafikkerte vci1:r, og det kunne således ikke 
utelukkes at andre personer kunne komme i fare, i tillegg til ut det viu- fare for at avdøde ville 
ta sifl egcl liv. 

P~,litiniestcr Tore Vigcn. besluttet bc"æpning med en- og lOhlindsvåpen. Del imse:s \ltvilsomt 
at vilkåren(! for b~væpning etter våpeninstrnksen § 10 f0rste ledd, bokstava) var til .stede. Del 
ka11 gis ordre om hevæp11ing med skylevåpen når det er grunn til å tro-at politimann i 
tjencste(lppdmg vil ~tå overfor bevæpnet persC1n. Uette må sies å være tilfelle i denne sa!cen. 

Generelt 01il poliffets ailga11g til å IJ<m,l'lte $kytevap,m 

Politiet harhjemmel til li bruk&makt ved tjencsreutøvelsen. Del sl,.'1'1 i1:11idlertld ikke tas i bruk 
sterkere !llidlcr·uten at svakere midl<:,'1' mi\ ·anlas utilstrekkelige eller uh~nsiktsmcss,gc, eller 
uten at slike for&jcvci hai· vært forsøkt. De midler som ai1veudes, inå vær.,: nødvendige og stå 



i forhold til situasjonens ah•or, ijeircstd rnndlingens fomiå1 ogomslcndig.hetenc for øvrig,jf. 
politiloven § 6 annet lcd,1. 

Dette gnumleggendc forholdsmessighetsprinsippet for politi~'ls maktut0velsc, er ytterligere 
undcrst1ckct i vApeninstrukscn § 19, første ledd. bvor det generelle vilkåret er m skytevt,pen 
bare må brukc.s ~om siste utvei cucr at lcmpcligcn:: midler forsjcves har vært forsøk I, eller i 
situasjoncl'hvoraltcmative midler åpcnba11 ikke \•il fore rrum. 

Våpeninslmksen § ·l 9 annet ledd gir nærmen: ~egler for bmk nv skytevåpen. 
l hen.hold til unne! ltdd bokslava) kan skytcvitpen brnkes .når politim~m1c11 sdv oller undre 
lrncs med v~1,cn cll.:r nlvorlig voldsanvendelse og bruk av våpen framstlrr s01n nodvcndig fo1 
å hindre tap 11v menn<!skcliv eller alvorlig pt:rso11sk~tfo. 

Nitr bev.æpningsonlre er giU, er den enkelte poli1.i~jenestema11n selv ansv:irlig for at hans 
hcslutning om hruk li\' skytc11ftptn er i samsv,u· mL"<I våpeninstroksen, 
jf. våpeninslruksen § 16. 

Politieu adga11g ill li bmytte sfcytevåpe11 for li avve/'ge selvdl'ap 

Det sentrale spør~mål i denne s.nken er hvorvidl politiet kan bruke skytevåpen for å hindre en 
person fra å bega .selvdrap. 

For·så vidt gjelder denne problemstilling vises til Tor-Gei r Myhrer, .. Som sisle 111vc1 -· 
reuslige 1wnmer for poliliel:s bruk avsl<.ytevåp.e11 '' ({hii11ers/1ersforlllger 1005) pk1. 7. l.2 side 
103 flg. Det frcmgM her at ordlyde11 i våpeninst1~1kscn § 19 ::umcl lodd bokstav u) ikke er til 
hinder for brnk av skytevåpen i slike situatjoner, og at del ikke kan være tvilsomt at 
vcdkomincnd~ i en slik situasjon utgjør en trusseil om alvorlig voldsanvendelse, 0 1"Qet "~mdrc'' 
i vftpeninstruk,;cn § I 9 unnet ledd bokst~v a) står i motseiniug til "'politimunnen selv'', og 
omfatter det111ed og,sl\ gj=ingspcrwnen. 

Myhrcr konlduderer, pil lik linje med Erling Johannes Husabø i "Ren til sjølvvalgt 
Iivsavshrlning't', med at llet ikke er gruoalag for å si at sclvdn1p er ulovlig eller rettsstridig. 
Del ~r imidl~rtid helter ikke g11111nlag ror O si at selvd ,'llp er llwl ig. 1 følge Myhrer kan dm 
:1llikcvel ikke være særlig tvilsomt at politicl h~r en 1>lik11 tl å gripe inn for å hindre ~t 
personer tar siu cge1 liv. 

Del fremgår i Myhres bok side I 04 følgende; 

"For pofi(ier 11/(i del ,i /lim/re sd1>drap -1>ære 1J11 ljeneslep/ikl. som de klin bn dæ luvlige midfor 
/ila gjemroniføre. Dene /(:der oss tilbake rff pofiti/ol'fm § 6 jjer<le le,M,jf. våpe.nil1sfruksen § 
19 a,mel ledd bokstava . 

... Hvis si111asjo11e11 ikke euer/ater 11ew1even/ig tvi( om at gje1'11i11gsper.so11e11 >'il skride til 
verket med hensyn tila 1a sit/ eget liv. 1111i der være retm1cssig etv p1J/itiei å :røke li hindre ,lette 
ved bruk i/l• skyu:v,lp,w, sch 0111 re,1dtatet .,kulle b/i·det a1 vedkommende-dør som.følg~ av 
pølitiets skud(/, Politie~~ særlige retliglteter, plikter-ogji.miigheter gjør det forsvarlig å gi 
politie1 NIi til ti gripe i1111 på ,te11nt! 1>1åte11. Det e,•.fvl/somt .0111 det slre11ge oven·ektsvilkårel i 
den almi>mtilige 11ødret1Jrege/e11 om <It "skaderisikoen er ia11gt større e1111 si<adedsikoen ved 
(awergeJha11dli11ge11 .. (urknst til ny .~traffelov § I '1), må V{{te oppfy/1 i t{lfelier som dette. D!ln 



.,wdretzssii,utsftmcm -som oppstiir i dis.«• til)dlrme, wå rcttsfig likcsrillc-s med de ti(fale11,1 /11,'ur 
/1111e.h1H'<'rtm "» det oqjqkt nødret1shr111,lli11gen ratu•r seg mol, kn11 k/<1111/n•.~ for 
nørl..:s.ituc1$)011en,jf /Qe/l V. Amlorse,1: Stfl(/l<>refl,1'1/g 11111/retl, sit/I! 226-228. Fm· JIOliti,·1.~ 
hwgriprm med sk1•1evape11følger likevel eie 1wtl1'<!111l(11e /1<'!{re11s11i"ger•m• at d,,,, fin-;;1 fon .,kje 
11{tr der er 110d"e11dig som siste 11rvci. •· 

Sp~sialcnbercn legg~'\" fil grunn al lemp~Iigcre midler var forsøkt før det ble tettet vlpcn mot 
avdøde. Han hadde ov~>r en lengre tidsperiode få!I gjentatte op11.fordri11ger og muligheter til å 
overgi seg. Dette var 1;.'t alternativ han selv ikke ø.n~ket. AYdøde:blc informert om at det ville 
bli aksjon.en mol ham dersom han kjørte fra stedei med våpen i bilen. 

Sp.esialenhcten legger vekt på at siui~jonen for po!ilibetjcnl - var akutt i forhold til 
muligheten lit l'I vurdere altcrtlalivc løsninger. Avdøde satt med huglcn mot ansiktet, klar til å 
1mke a\<, da - bcfon1 seg utenfor førerdøren på bilen. Det frerns1år som upertbart at 
- var under sto ri ptcss, og at det var nødvtndig å fore!u e-l svæ1t vanske I ig 1•alg. Del 
kan hel kr ikke utelukkes at avdøde kunne ha rettet våpenet mol. - eller andre 
tjenestemenn, 

Videre ve!,_ilcgges at-hadde i fokus et ønske Olll å redde livet til avdøde. Han forkh\rcr 
at hm1 ikke så n.oen annen utvei enn å sk)1C, og at han mener at olle lempeligere midler 
folgjcves var forsøkt i lang tid. - forankrer skytingen i den hjelpeplikten han har ut fra 
polifilovCJi, 03 forklarer at ttjemmelen fo1· il skyte hadde han ut fra den opplæringen han har 
og våpeninsnukscu. 

l.)et våpen som - løsnet skudd med tmdcr aksjonen er blitt prøveskutl ved 
Kriminalpolitisemrakn. Del er ikke fonnet avvik ved denne skytingen. 

Det følger av våpeninstruksen § 1 (l si~te ledd at sbdevirlmingene ved bruk av ~en 
shl lWkcs mest mulig begrenset. Dette kan ha betydning for hvor skudd rettes. -
fotklarer at han rettet skuddet mot bildøren, i et forsøl< på å sikte pli avdøde~ l)en. Tmidle1tid 
traff skuddet høyere enn tilsiktet, idet prosjeklilc! kom ut av bildøren ved a,•dodes 
mc1ger~ion. Elter Spcs.ialcnhctco~ oppfatniug vil det ~l11id ligge en usikkorhet med hc.11syi1 til 
treffsikkerhet ralle skyteepisoder. Det vil i denne saken dl.'$SUICll være et usikkcrhetsmomem 
vedrørende hvorvidt 11rosjektilet kunne cl)dre retning ved al den gil:k gjennom hildoren. 

Spesialenheten konkh1derer imidler1id·c1tcr etterforskingen med at i denne konkrete 
situasjonen ble skytevåpen bm!,_1 som siste utvei frll politibetjent - side. l denne 
vurderingen vektlegges al det var gitt ordru om al aviløcJe ikke skulle ut av det.avsperrede 
området. Vider~ vckilegges dci faktum at av<løue sau med hagleit plassert i nnm11h1ilen, klar 
til a tl'ckkc av. 

Det har undcl' ettcrforskingc1i ikke frnmkolnmct opplysninger som gir grU:nn til å foreta en 
nærmere vtirdcriqg av l>oslutuinger truffet av den operutive ledelsen u.v politiets akl\jon, 

Konklusjon 

Saken henlegge.s for politibetjent i forhold til straffeloven§ Z29,jf§ 232,jf 
§ 49 og sl:raffeloven § 325 nr. l idet bite/ stroj]l>an forhold a11se..1 b-e~isl. 



Politibe~jeot un<lern:ttes om vedtaket. 

Kopi av ved(:1ket sendes politimf>Steren i Ve~loppland og advokat Magne J. Synnevåg 

Hamur, 24. oktober 2006 

Jan Egil Presthus 
~j,•r, Spe.sialcnhoten for polftisakcr. 
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