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Anmeldelsen 

Dok. nr. 10 

Spe;,;ialenheten ble av Tnims polifali~trikt varslet pr. telefon den 4. januar 2010 om at A 
var skutt av politiet, for ii forhindre skade på andres liv og hehe. A skal ha vært 
bevæpnet med øks og skal ha truet andre personer, slik at en politi~jeuestcmann valgte å 
skyte A i !aret. 

Spesii1lcnhctens etterforsking 

8pesialenhe1e11 heslullet ohliga!orisk etterforsking i saken,jf. påtaleinstmkscn § 34-6, 
tredje ledd. Spesialenheten var tilstede i Tromsø den 5. januar 2010 og påstartet avhør av 
vitner og mistenkte tjenestemann. 

Spesialenheten har avhørt ni vitner. 

PoliLibetjent B, som avlyrle skuddet, er avhørt som misu..'nkt. 

A, har avgil! fork hui11g til politiet i straffesaken mot ham. Spesialenheten har tilbudtJ\ å 
avgi forklming til Spesialenhelen. A har, via sin forsvarer, henvist til sin forklaring til 
politiet. 

Spesialenheten har inn!tcntct og gjeunorngån dokumenter, inklusiv lydlogg, i Troms 
politidistrikts korresponderende straffesak mot A. 

Saken anses tilstrekkelig opplys( l~1r pi\laleavgjørelse. 

Nætmcn: om s11kcns faktum 

På bakgrunn av opplysniugene fremkommet i s11ken legger Spesialenheten til grunn 
følgende: 

SpesiBlenhc~ten for poliUs.ikcr 
Bt.mk.: Gm,megt. H2 
Post: Posrhokr- 9'.\ 230-I fiAMATt 
T,l: 6:/Si6IO(I F»ks: 625.i6102 
E 1>0~1: 1>n$1(g}$pes..i;ilc.nh~1:en.n.o \1\X"101)4 



Side 2 
Allerede dllgen i lhrveien hadde ~et ut til --og pågrepet A, som da 
var bevæpnet med el lul\gevær. -er et kommunal\ boligkompleks for 
personer med særlige behov, herunder rusproblemer. Anlegget besti\r av flere 
for,;kjellige bygninger med et varierende antall leiligheter. J\ ble senere dimittert av 
politiet, men lull våpenet ble bcslagla1,'t. A mei1le al noen av beboerne hadde ''lysld "på 
h!lll angiiende våpe11et, og han hadde etter løslatelsen opplrådt truende mot flere llY de 
andre beboerne, u(en ,1t noen fant grullll til å varsle politiet om dette. 

Mandag 4. januar 2010 kl 19:59 kom det inn melding til Tromsø politistasjon, om at A 
var i ferd med å slå seg g.je1u1om døren til en beboer me~l øks. [)ette forsøket ble oppgi!l, 
men h~n greide nve elterpå å ta seg iw1 i leiligheten til en annen beboer, fortsatt 
bevæpnet med øl<s, samt kniv. 

Politiet beordret umiddelbart llere patrnljer til stedet, sa.rut M1bulan~e ble var.slet. Etter å 
ha blitt orientert om hendelsen, ga Pvlilimc.~tcrcn bcv~pningsordre til ma1mskapenc. 
Pvlilihetjenl B og Politibetjent C kjørte mol ---

Politibetje1ll R hie salt i konferansesamtale med eieren av hybelen hvor det var knusl en 
dør. A hadde forlllU hybelen. Han har med seg en øks og en kniv da han gikk. 

Politibetjent 13 vurderte situm;jonen til at han ikke kunne vente på de øvrige patruljene, 
før han undersøl<te lhrhnldcne. Dette fordi A, som var bevi.epnel' med kniv og øks, gikk 
rundt i beboerområdet. Politihetient B hadde kunnskap om A fra før, blant allllet i 
forbindelse med hendelsen d,1gc,m lør. A skulle være kledd i en røu jakke. 

Politibeljent P, ohserverte at det var lys i en hybel, som var på bakkeplan. Denne 
leiligheten var bebodd av I) og E. Vet ble observer! igjeni1om stuevinduet at det belanl 
seg en person der med rødjakke og svart lue, eller svaxl hår. Personen ble gjenkjent 80Jll 

A. J\ observerte at politid var \1tei1for. l'olitibc~jent D og politibetjent C gikk mot 
verandaen og stuevinduet for ii. m bes( mulig innsyn. [)c så du at del Yllr to personer til i 
stuen, som satt i en sofa. Disse viu· E og F. A var i samme rommet. IIan sall i en stol og 
hadde en øk~ vg en kniv i hånden. 

SitUllsjonen var truende idet A ropte og skrek vg viflcl med kniven og øksen. Mens 
politiet observerte inn i leiligheten ble situasjonen dramatisk forverret. A truet de lo 
an.eire personene, som nere ganger måtte dukke eller IIekke seg unna når A gjorde utfull 
med våpnene mot dem. 

R(1de F. og F har til Spesialenheten forklart al A truet med å bruke øksen og/eller kniven, 
dersom de ikke gjorde slik han sa. 131ant annet sk,11 Aha slått øksen i stuebordet overfor 
E og hugget etter F. E har betegnet situa~jonen som el gisseldrama. l.3egge har forklart at 
de følte at det egentlig ikke var dem J\ var ute etter, men ai del gjaldt As forhold til LAR 
(Legemiddelassistert rehabilitering av rLL~misbrukere). 

R likk åpnet et vindu ut mot politibetjent R og politibetjent C. Politiet ba ham åpne 
døren, men E sa at han ikke fikk lov til d<.1:lc av A 

Politiet forsøkte å opp.nå kontakt med A. De sa at han var hissig og at han beveget seg 
opp og ned fra slo len. Politibc,jent Il kommuniserte med A via det åpne vindu.et. A 
uttalte bl.ant annet ul han husket 8. Videre at h.m skulle drepe en ansatt ved LAR. A ble 
bedt om å legge fra seg øksa og !<omme ut for å prate. Dette ville ikke A. Han opptrådte 
tn1ende og provoserende overfor politiet 



Politibetjent B opplysle al han var bevæpne(. B hadde trukket sin tjenestepistol og holdt 
deWJe i lav ferdigstilling. 

A hegyntc deretter å si "skyt meg, du tør ikke", samtidig som han blant aimel markerte 
ved å tegne en sirkel i panna med fingeren. Sinnet til /\ eskalerte og han var tlere gimger 
hell oppe i vinduet og ropte "skyl meg". Politibetjent B vurde1te å vente på de andre 
patruljene, som fort~alt ikke var ankommet på deue tidspunkt. Både politibc~jcnt 13 og 
politibetjent C vurderte sine muligheier for å piL~sivisere A, herunder benyttelse av 
pepperspray eller om de skulle storme leiligheten, men fant ingen god nok løsning ~om 
k\tnne anve11des. 

Side~ 

Det ble observert at A plu!~elig dytte! den e11e av personene inn i veggen og stakk kniven 
i veggen ved siden av hum. J etlerlid vel man al dette var F. Politibetjentene C og il var 
først usikker på om A fuktisk skadet personen. De ob~erv..irle kort eller at han ikke var 
skadet. 

Patruljen hes!ående av politibetjentene U og H ankom. 

På et tid~rw1kt ble. li. distrnhe-.rt av politi.ets næivær slik at F, i et uhcvoktcl 11yd,likk, khu:Le ii 
rømme ut av leiligheten Jnens E bl,:, .igj(cll. F løp i ~ikkcrhct, i en ~nncn lcilighcl. 

Det fremstod for politibetjent Bat A ville fremprovosere 1\. hli skutt. B prøvde derfor å 
trekke seg litt tilbake for il, l'Oe ned A. I [an senket våpen el ned og stod med våpenet 
pekende mot bakken. i\ fortsatte med sin trnende atferd, herunder ved at h,m ga ull rykk 
for at han ville drepe noen. 

A gikk deretter med øksa j høyre hånd i mol E. Han løllct øksa over hodet. Politibetjent 
Il oppfattet situasjonen som brått kritisk og m·Jyrle e;il ~kudd rellel mot /\s høyre lår. 
Skuddet ble avfy1t igjennom stuevinduet A falt rett ned og ble liggende s!ille. Det hlc 
ikke gitt varselskudd. 

Politibetjent Bog politibetjent C tok seg deret!er inn i leiligheten og pågrep A. Flere 
tjenestemenn hadde kommet 1il. Ambulanse kom umiddelbarl til stedet og A ble kjørt til 
:;ykehusel for behandli11g av skudcfakadcn. 

A har i sin forklaring til politiet forklart at han var i en slres~et situa~jon og at han bare 
ville bli skutt. Han tenkte at hadde han øksa i neven ville ban bli ,;kult. Selv ville han 
ikke skade eller drepe E eller andre. Formålet var il få oppmerksomhel rundt sin ege11 
si!wisjon. Blodprøve av A har påvist virkestoffer fra flere rusmedikamenter, blanl annet 
am I.etamin og me;ilamli.llamin. 

E har til Spesialenheten forklart at han ville ha blitl drept, dersom politiet ikke skjøt i\ i 
den aktuelle situa~jonen. E oppfattet at A hadde øksl!. klar for hogg da skuddet falt. 

Spesialenhetens vurdering 

Spesialenh1;1hm for politisaker skal vurdere hvorvidt ansatte i politiet har gjorl seg 
skyldig i straflbarl forhold. Saken e;ir vurdert i forhold til straffeloven§ 229 om 
legemsbeskadigelse og straffeloven § 325 nr. I om l,,•rov uforstand i tjenesten. 



Rauunene for politiets maktanvendelse angis i politiloven § 6 med nærmere konkrete 
retningslinjer i politiinstruksen § 3-1 og§ 3-2, første ledd. Sentralt er at politiets 
mru<tanvendelse mil ses i forhold til del generelle proporsjonalile!sprinsippet slik det 
fremkommer i politiloven § 6 annet ledd: 

"lJe midler som anvendes, ma være nødvendige og stå i.forhold til situas;onens alvor, 
tjenestehandlingensformill og omstendighetene.for øvrif!,",jffierde ledd: "Politiet kan 
anvende makt under \it-'llesteutførclse i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig." 

Politiets bruk av skytevåpen mot personer er den alvorligste form for maktanvendelse. 
Politiets bruk av skytevåpen er nærmere regulert i våpeninstruksen av I. august 1989. 
Etter våpeninstrnksen § 19 må skytevåpen bare brukes som siste utvei, etter at andre 
lempeligere midler forgjeves har va,'rt forsøkt, eller i situa~joner hvor alternative midler 
åpenbart ikke vil føre frem. Oertil må skytevåpen hare brukes når politimannen selv eller 
andre trues med våpen eller en annen alvorlig voldsa1ivendelse, og bruk av våpen 
fremswr som nødvendig -lor il hindre tup av menneskeliv eller alvorlig perso11skade. 

Politiet hadde rykket ut på et bevæpnet oppdrag i et boligområde fordi A med kniv og 
øks oppførte seg truende. 

Politiet ohserverle A inne i leiligheten til E. A var hcva,-pnet med hugg- og stikkvåpen og 
opptrådte utagerende og truende ovetfor både politi~jeucstcmeWJcne, E og F. 
Politibetjent B søkte å roe situa~ioncn uten å lykkes. Alternative han.dliugsmåtcr ble 
vurderl, men ikke Cu1mel formålstjenlig. Polilihetjcnl B ga på forhånd tydelig pålegg til 
A, s.imt tilkjenn.ega al han var lra poliliel, j I'. inslntk~en § 20. Slik saken fremstår for 
Spesialenheten, var A klar over lit politiet var bevæpnet. 

\lett fot politihctjcnt. K '1vfyttc sku<ld 1not .A, oppfa11:cl: fl al. A ville hugge E med øksen, ide.t 
,\ gikk inin1: 1 .. ; med øksL'll hcvcl. i høyre hand. Re11. forn1: for dette hadde A uttalt at han ville 
drepe noen, og han oe.ktet a ettei:komme. pålegg om a le.gge fra seg kniven og øk~1t.n. 

S])esillleaheten legger til grunn at opptakten li I skuddet var preget av al A utgjorde en 
reell trussel mot de som var tilstede. E har selv girt klart utrykk for at han !ryktet for 
livet, og at han ville ha bl in drept dersom A ikke hie stanset. rorholdene tilsier at 
politibetjent B hadde grunn til it tro at E befant seg i Jivsli1re. 

Skuddet ble plassert i As høyre lår og passiviserte ham umiddelbart. 

Skuddet som ble avfyrt mot A fremstar som ~Jl nødvendig tjel)(,stdrn ndling, fot li hinJtc nip 
av mcnflc~kdiv ellet alvorlig pctsonsbJc. 

Vedtak 

Saken he11legge~ for polilibe!jen( P, ide( intet strallbart lhrhold anses hcvist. 

A, ved forsvro-er Hjallis Bakke underrette.~ om vedtaket. 

Politibe~jent Il underrettes om vedtaket. 

Kopi av vedtaket over8eJHles poliåmestt,reJ1 i Troms til o.ticntcring. 

Side 4 



Saken er avgjort med delegert påtalekompetanse fra Sjelen for Spe~ialenhelen, jr. 
påtaleinstruksen§ 34-3, annet ledd, jC l1mle ledd. 

Spesialenheten for politi.~akcr, 20. mai 2010 

Johan Martin Welhaven 
assisterende ~jcf 
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