
• SPESIALHIHETEN FOR POLITISAKER 

PÅTALEVEDTAK Duk. nr. 09 

SAK NR 10166430 491/08-123 

POLITIT.JENESTEMENN I TELEMARK POLlTIDJSTRlKT -
LEG-El\'fSRESKADTGELSE VED BRUK AV SKYTEVÅPEN MANDAG 14.7.08. 
SKAD~TPF.RSON: X, FJ\'R. 

llendelseu: 
Mwidag 14.juli 2008 ca. kl. 0140 ble Spesialenheten varslet av politimester Ann Rygh 
Pedersen i Telemark politidistrikt om hendelse hvor polititjenestemann rett før hadde 
løsnet skudd og skadet en person. 

Skyteepisoden var relatert til at politiet søndag 14. juli 2008 hadde hatt flere oppsøk til 
en adrc..~sc utenfor Kra<>ern på hakgrunn av bel..")'1uringsmcldiuger om en mulig suicidal 
person; X, r 

Spesinleuhetens etterforsking: 
Etter politimesterens henvendelse og på bakgrullll av at X ble skutt i låret u mier 
politiaksjonen hie det umiddelbart iverksatt obligatorisk etterforsking i medhold a,· 
påtaleinstrukstm § 34-6, andre ledd som lyder: 

"Selv om det ikke er grunn til mistanke om en strajfbar handling, .vknl ette:i.forsking 
setr.<~~ i verk dersom no(m dør e/"1r blir alvorlig skadet som.følge 1N politiels eller 
påtale11~yndighetens t;enesteutøvelse... " 

Politiførstcbe~jent A og politiførstbetjent il er av avhørt med status som mistenkt. Regge 
\jcnestemennene var direkte involvert i skytehendelsen. Politiførstebetjent Avar også 
aksjonsleder. 

Spesialenheten har foretatt 13 vitneavhør, herunder 6 politivih1er. 

Etter anmodning fra Spesialenheten har Kripos sikret og gjenomgått åstedet. 

Spesialenhelen har innhente! og gjennomgått politidistriktets oppdragslogg for 
hendelsen og Nedre T clemark tingretts dom av 15. septewber 2008. 
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Nærmere om saken; 
På bakg.i11W1 av ette1forskingsresultatel, legger Spesialenheten følgende hendelsesforløp 
til grunn: 

Søndag 14.juli 2008 hadde politiet i Kragerø flere ganger oppsøkt Xs bolig på 
bakgrunn av en bekymri11gsmeldiog. Melder var redd for at X varsuieidal Ca kl. 22.15 
hadde en pHtrulje 1ned tre tjenestemenn vært hje.lillJle hos X. Da patruljen kom frem, 
tmet X ~jenestemenuene med håndvåpen. På hakgrunn av trnssel~itl.lllsjonen 
fremkommer det av politidistriktets oppdrag.~logg at politimesteren ca. kl. 22.26 besluttet 
bevæpning med pistol og maskinpistol. Ucvrepnet politi omringet huset og X hadde da 
begynt å knuse ruter i huset, skrike og rope. Politiet på stedtlt oppf'allet også at X avfyrte 
skudd fra huset. Det frtlmkommer videre av oppdragsloggen at dtlt ca. kl. 00.35 ble 
besluttet at X skulle pågriptls. 

T'olifrforstchetjent 13 var utplassert med sin gruppe noe tilbaketrukket fra Xs hus. B var 
\1tstyrl med skatpskytcrvåpen. 

Ca kl. 01.30 m,mdag 15. juli 2008 kom X utav huset bev.epnet med et sverd og en 
revolver. l:'olitifør~tebetjenl A sto noen meter unna X og ropte flere ganger "det er 
bevæpnet politi-stå i ro". X ~lanset opp noen meter fra politiførstebetjent A og 
politihetjeut C. X sa: "skyr meg din politijaen ,1m du Lør" eller lignende. X gjorde et 
skritt forover mot polililørstehetjent A, som da satt på kne foran e11 hil, som stod foran 
boligen. Politiførstebetjtlnt A valgte å sende en politihund i angrtlp mol X. Hunden løp 
imidlertid forbi X. 

X retttlt så sin revolver mol sitt eget hode og sa "dajiir jeg vel gjøre det selv". Ilan 
senket våpenet ned etler en liten stund. X ble av tjenestemeni1ene på stedet oppfattet som 
veldig aggressiv og truende i sin atferd. Politiførstebetjent A har lorklart at X så skal hu 
sagt "nå gidderfe.g ikke! me1·" samtidig som han pekte med våpend mol A med strake 
anner. Politibetjent C har forl<la1t at him hadde et skjold foran seg som hun var dekket 
bak me11s A sto ubeskyttet to til tre meter fra X. T'olilihetjent C observeite at X hevet 
armen. I'å grunn av skjoldet hun holdt foran seg, var noe av sikten hindret. Hun så ikl<e 
direkte at X pekte med våpenet mot A. 

På <lette tidspimklel oppfatter politiførstebetjent A situasjonen som så truende at han 
avfyrte et rettet slrndd med tjenestepistolen mot Xs ben. Politilørstebctjent A har forklmt 
at han ikke hadde tid til å avfyre varselskudd. 

Ski1ddel traff X i låret. Han bøyde seg ned mot venstre og holdt seg på låret. 
Umiddtllbart løp politiførstebetjent A frem og fikk kontroll over X. 

X har forklart at han var suicidal ved hendelsen. Han er rnsmisbruker og var lei av rns og 
det utløste hendeben. Hun h\1~ker krnl små glimt, og hendelsen frtlmstår som uvirkelig 
for ham. 

Av tekniske undersøkelser nevnes følgende: 
En hil i oppkjørselen til fomænlledt::s bolig og fasaden på fornærmedes bolig, ble 
undersøkt av Kripos med tanke på prosjektila11slag utenfor boligen uten at derttl ble 
påvi~t. Rakgrum1en for undersøkelsen vru· at politivitner hadde forklart at de trodde det 
ble skutt gjennom et vindu i boligen. 
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Spesialenheten beslagla og sikret tjenc.~tcpistolcn A hadde hen yttet. Tilsvarende ble en 
patronhylse sikret. Ut fra merking og uL~ecnde var patl'Ollhylsen lik hylsene til patronene 
som sau i pistolens magasin. Magasin et rommer 15 patroner og det satt 6 patroner i 
magasinet. Pistolen hadde normal funksjon. 

Det ble også beslaglagt en Uhcrti perkusjonsrevolver kal. 44 som lå på bakken ved der X 
falt om. Vet var ikke mulig a fastslå om revolveren hadde vært avfyrt ved den aktuelle 
hendelse. Vet ble ogsli beslaglagt el sverd som lå under bakparten på bilen. 

Jnne i boligen var del kmL~I glass over gulvet og uorden, blant annet ved al lll0bler var 
veltet og flere gardiner var revet ned. Det var bloddrypp på deler av gulvet. Vel var 
skader, antakelig etter anslag fra prosjektil med !uttvåpen, i en vinduskamt og i en vegg 
inne i stuen. Støttet opp mot sofaen var et blodtilsølt balltre med tallrike hakk, antakelig 
eUt-'1' hiter av glass. I sofaen hi to luftgevær som hie sikret Det er ikl<e gjorl sikre furw 
~om (ilsier at del er skutt med Iuftgev,erene under den aktuelle hendelse. 

Spesialenhetens vurdering: 
Spesialenheten skul etterforske og påtalcavg.jøre saker som gjelder spørsmålet om 
ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har hegålt en straffbar handling i tjeneste. Som 
foran nevn! skal Spesialenheten j denne type saker gjellllotnføre en ohlig.itorisk 
etterforsking, uavhengig om det foreligger mistanke om noe ~tral'lharl. Saken er vunlett i 
forhold til straffeloven § 229 om legemsbeskadigelse og § 325 første ledd nr I om grov 
uforstand i tjenesten. 

Det var polifrlørstehetjent A som hadde den direkte kontakten med og løsnet skudd mot 
X etter him korn ut av huse! sitt. Spesialenheten legger til grunn at politiførstebetjent R 
og. hans gruppe hadde en sikringsfunksjon, og var ikke direkte involvert i skyteepisoden. 
Slik saken fremstår for Spesialenheten, er vurderingene nedenfor knyHet til 
politili:,rstehctjent As brnk av skytevåpen. Noe mtrmcrc vurderinger av 
politiførstebetjent Bs tjenesteutførelse imses ikke nødvendig, selv om han er avhørt som 
mistenkt. 

Legemsbe~kadigclsen som A har påtørt X, rammes i utgang.~punktct av straffeloven§ 
229. Spørsmålet om straffeansvar avhenger av om A har opptrådt i samsvar med reglene 
for politiets maktanvendelse. 

Rammene for politiets mak.tmwendelse angis i politiloven § 6 med mern,ere konkrete 
retningi;Jinjer i politiinstruksen§ 3-1 og§ 3-2, lørstc ledd. Sentralt er at politiets 
mak.tllnvendelse må ses i forhold til det generelle proporsjnnalitctsprinsippet slik del 
fremkommer i politiloven§ 6, andre ledd: 

"De midler som anvendes, må være nødvendige og stå iforhold til situasjonen~ alvor, 
tjene.,tehan.dli11ge,1s formål og omstcmdighetene fi;r øvrig", jf. fjerde ledd; ''Politiet ka11 
anvende makl under {ienesteutførelse f den utstrekning det er nødvendii ogjor.warlig." 

r tillegg gjelder straffeloven§ 48, tredje ledd, som bestemmer Ht § 48, første og andre 
ledd - om å la en handling være straffri fordi de11 er foretatt i nødverge - ogsa ved 
iverksettelsen .av en lovlig pågripelse. t-'or å kunne bedømmes som en straffri handling, 
må handlingen imidlertid ha vært nødvendig og fremstå som ikke ubetinget utilbørlig. J 
Rt. 2007 side 1172 har Høyesterett ulla Il følgende om denne vurderingen: 
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"Når 111a11 skal ta stilling til Stl'({/jbm·he,te,n 11v politiet, handlinge,; mu de prir1sipperfor 
politiets yem:~teutøvelse som vifinner i politiloven§ 6 armet fodd, politiins truk~en og 
annet regelverk derjiJr lwmme .ventralt i vurderingen. ( ... ) Hva som er 11ødv1mdig og 
tilbø,·lig maktutøvelse. mu altså vurderes i ~V.~ av politilove11s krav til jorholdsmC'-Ssighet i 
maktbmken OJ!, til kr11vc,t om a anvende det minst inngripe,ule maktmiddel. " 

Spesialenheten finner det ikke tvilsomt at opp<ln1get ga grunnlag for beslutning om 
bevæpning og går derfor ikke nærmere inn på <lette. Det vises til at X tidligere samme 
kveld hadde truet tjenestemenn med våpen. Våpeninstruksen§ 10 girpolititnc.~tcrcn 
adgang til å gi ordre om bevæpning når poli!iijenes!emann vil stå overfor en bevæpnet 
person eller oppdraget fremstår ~om særlig farlig for de impliserte 
politi ~jencstcruennene. 

Det synes heller ikke å være gnmnlag for å gå nærmere inu pa an<lre forhold som knytter 
seg til de vurderinger som ble foretatt forut for selve skyteepisoden. 

Det sentrale tema ved hedømmelsen av politiførstebetjent As forhold er de1for om det 
vru- innenfor det tillatte a skyte med våpen i den si!ua~jon som forelå. Etter våpenloven§ 
19, første ledd skal skytevåpen kun benytte~ som ~iste u!vei etter at andre lempeligere 
midler forgjeves har væ1t forsøkt, eller i situllsjoner hvor alternative midler åpcnhart 
ikke ville føre frem. Etter bcsterumelsens andre ledd er <let i tillegg et vilkår at 
polititjenestemannen elter an<lre trues med våpen eller am1en alvorlig voldsanvendelse 
og at det fremstår soru nødvendig il brnke skytevåpen foT a hindre !ap av menneskeliv 
eller alvorlig personskade. 

Som <let fremg~r er det ingen vitner som kan bevitne at A ble direkte truet med våpenet 
rett forut for skuddet, rnen han~ forklaring om deue støtte.~ av Cs forklaring om at hun s~ 
at X hevet armen. C og As forklaringer er for øvrig i hovedsak sammenfallende og 
dramatikken i hendelsen støttes av de øvrige forkla1inger i saken. De! faktum at 
Telemark tingrett, etter direkte bevisføring, har la1:,'1: til grunn al X truet med våpene!, og 
at X er dømt for !nL~ler i denne forbindelse, gjør at Spesialenheten legger til 1:,rrunn al det 
forelå en situasjon hvoT X på kor! avstand !met politiførstebetjent A med hevet revolver 
pekende mot ham og et sverd. Fra Nedre Telemark li11grc!t8 dom nevnes: 

"Tilralte ( X) tar wipnene opp til hodet sill, og sier 11t han skal ta livet av seg selv når 
politiet ikke vil gjøre det. Tiltalte trakk etter hvert våpnene nedover og rettet våpene.J/e 
m.ot A og hans kollega, og sier at han "da gir (jeg)fåcm ". Aforlalte at han da mutte 
skyte tiltalte i,(otenfor å berge seg selv. På denne bakgnmn har retten fonnet det bevi.~t 
over (mhverjiwnujtig og rimelig tvil at li/talte har forholdt seg som beskrevet i 
tiltalebC'..slut11i11gen post l c "som lød: 

"Mandag 14,iuli 2008 kl 01.15 utenfor llllveienl-i Kmgerø kom han mot 
polit[lørstebe{ient A og politibeijent C med en revolvør og «t sve,·d. og i en 11vstand på 
mindre enn 5 meter re.I/et han sverdet og revolveren mot politi/jenestemnmene, hvilket 
va,· skikket til å fremkalle alvorlig.fr ykl. " 

I den 8itu.asjnnen politiførstebetjent A befant seg fremstår det som nødvendig å ha løsnet 
skudd mot X. Det er lagt vekt på deo si1wstilstand X befant seg i, måten han beveget seg 
på mot polititjeneskmennene, herunder poli!ilørstebetjcnt A, og at han for 
~jenestcmeanene måhH blitt oppfattet som en alvorlig lru.~sel slik han holdt frem 
revolveren og sverdet. 
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Ved vurdering av ~jenestehandlingen.s lovlighet, f'ar også Høyesteretts tilslutning ti! 
følgende uttalelse fra hyrcttens dom i samme sak betydning, gjengiu i RI. 1995 side 661: 

"i den jiwhi,1dels,~ e,,· det gmmi til å understreke at politiet er det organ som kan utøve 
maktanvendelse ovetfor borgerne ute11 at dette uten videre skal.føre til strafferettslige 
re(tksjoner. Dette er helt nødvendigfor at politiet skal utføre sin rolle som ordensvem og 
det legges generelt til grunn ai politiet må l'1mne utøve den makt som anses nødvendig 
for åfii ;:iennomførl tje11es/eoppdmge1. Vurderingen må skje der og da og det må levnes 
politiet e11 ji)rholdsvis rom~lig ramme når man skal vurdere handlingen i ettertid." 

Før politiførstebetjent A avfyrte skuddet, varsk:t han X om at de var bevæpnet politi, og 
X fikk ordre om at han skulle stå i ro. Spesialenheten legger til grunn at X ikke 
responderte og at pålegget om å stå i ro ble gjentatt. Det legges videre til grunn al 
politiførstcbc~jcnt J\ forsøkte å ta kontroll over X ved hntk av sin tjene.~leh und. Rellet 
skudd hie ikke avfyr! lør det visle seg al bruk av tjenestehunden ikke forte fram, X ikke 
etterkom poliliets pålegg og at han li.>rt~at1 mem1et seg tjenestemennene med skytevåpen 
fremme. Slik sit11asjonen frenist.ir, kan politiførstebetjent A ikke kritiseres for ikke å ha 
løsnet vaxselskud<l. Spesialenheten er av den oppfatning at politiførstebetjent A har 
opptrådt i henhold til våpeninstruksen § 20. 

Politiførstebetjent As bruk av tjcocstcvåpcn fremstår som nødve11dig og forsvarlig og 
tjenestehandlingen fremst& ikke som ubetinget utilbørlig. Han har handlet innenfor de 
rammer som ang.is av politiloven§ 6 og straffeloven§ 48, tredje ledd. 

Vedtak: 
Saken henlegges for politiførstebetjent Ai forhold til straffeloven§ 229 og§ 325 nr. I 
~om intet straffbart forhold anses bevist. 

Saken henlegges for politiførstchetjcnl B med den begrunnelse al det ikke er rimelig 
grunn til å undersøke om del foreligger ~lralfuart forhol<l,jf. straffeprosessloven§ 224, 
fimle ledd. 

X, politiførRtel->ctjent A og politiførstebetjent H underrettes om vedtaket. 

Kopi av vedwket oversendes politimesteren i Telemark til orientering. 

Saken er avgjort med delegert påtalekompetanse fra Sjelen for Spesialenhelen,jf. 
påtaleinstruksen§ 34-3, am1et ledd,j C Jøn,le ledd. 

Spesialenheten for politisake1·, 17. april 2009 

Johan Martin Welhaven 
assisterende sjef 
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