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ETTERl•'ORSKING AV POLITIETS BRUK AV SKYTEVÅPEN MOT X 25. JUNI 
2010, VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 

Anmeldelsen 

Den 25. j\mi 20 I O odenterte Vestoppfoml politidistrikt Spesialenheten om at det samme 
dag hie avfy11 tre varselskudd og ett rettet skudd mot en person utenfor vedkommendes 
bopel. Skuddet traff ikke og det oppsto ingen fy~iske skader ved hendelsen. Ut fm de 
opplysninger ~om fi-ernkom i dialogen med Vestoppland politidi~ttikt fredag den 25. juni 
2010 og mandag 28. juni 20 I 0, besluttet Spesialenheten å iverksette etterforsking. 

Spesial en ht)tcns cttci•forsking 

Vestoppland politidistrikt oversendte politiets oppdn1glogg ~om gjelder hendelsen hvor 
del ble brukt vilpen. Pet fremgM ~nat det rettede skuddet ble avfyrt mot X, fø<lt 
- utenfor hans bopel i-.Vegen på-. Loggen inneholder også 
opplysninger om bakgrunnen for at politiet oppsøkte X. 

Etter at X var pågrepet, oppreUet politiet straffesak mol ham lor forhold knyttet !il 
pågripelsen, politiets sak med anmeldelsesnummer 11146417. Spesialenheten har 
innhentet og gjennomgått dokumenter i saken. Saken inneholder bl.a. illuslra~jonsmappe 
fra åstedet. Den 20. juli 2010 ullerdigel Hedmark og Oppland slat~advokatembeler en 
lilleggsliltale mot X for flere straffbare forhold lwyttet til hendelsen 25. juni 2010. Ved 
dom av 30. september 20 I O ble X dømt i henhold til tiltalen for forsøk på 
legemsbeskadigelse med kniv, tmsler og for !i ha hindret en offentlig tjencstemallll. 

Politiførstebetjent J\ var innsatsled.er og er avhørt som vitne.Her avhørt som vil ne. Han 
er nabo av X, og var vitne til pågripdsen av ham. K er ogsil nabo av X. Hun ble avhørt 
av politiet i straffesaken mot X. Kopi av uvhøret er Jugt til Spesialenhetens sak.. 

Det vHr politiførstebe~jent 13 som avfyrte varselskuddene og det rettede skuddet mot X. 
l !an er avhø1t med status som mistenkt. 

Su.ken anses tilstrekkelig opplyst til avgjørelse. X er ikke avhørt, men hc.ndelscsforløpct 
anses i all hovedsak klarlagt gjennom øvrige forklaringer i saken og annen innhentet 
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dokument~jon. Det fremstår som åpenbart at X var i psykisk ubalanse da hendelsen fant 
sted. X forklaring går frem av den innhentede tingrettsdommen. 

Nærmere om saken 

Det fremgår av politiets oppdrngslogg at hel~epersonell den 25. juni 20 lO kl. 18. 22 
ringte inn bekymringsmelding om X psykiske tilst,md. r ,itl senere ringte X ved flere 
:utledninger selv politiet og kom rued alvorlig n·usler om å drepe sin tidligere ektefelle 
og"svmtinger" på - . Han oppga å ha våpen, men ville ikke si hva slags vå()Cll. X ga 
uttrykk for at han ventet på politiet og var klar li! åla i mot dem. 

lnn1cduingsvis var det fire tjenestemenn, politifor~kbetjenl A, politilørstehetjent B, 
politibe~jent C og politibe~jent D som vitr i området utenfor X sin hopel. 
Politiførstebetjent Avar innsatsledeJ' under aksjonen. ]fon valgte ii ta konlakt med X per 
telefon. På hakgrunn av hva X uttalte, vurderte politiførstebetjent A ham som aggressiv 
og svært psykisk syk. PnlitihetjentJ\ vurderte videre at de stod overfor en 
van~kelig/farlig pei,:on som måtte pågripe.~. Han kontaktet derfor operasjonssentralen og 
ba om bevæpning. Politimeskren ga ordre om hcvæpni11g med en og to-håndsvåpen. 
Politiførstebetjent A og politibetjent C bevæpnet seg med pistol, mens politiførstebetjent 
13 bevæpnet seg med !Vil' 5. Omriidet der aksjonen foregikk heslår av mange bolighus 
rundt et grøntomrfu:lc/rundkjøring i midten. De utgruppe1te seg for å forsøke å 
observere/isolere X så godt <let lot seg gjøre. Etler noe11 minutter observerte politibe~jent 
C at X var i kjøkkenvinduet og kikket ut. Kon tid etter ringle X (il opera~jo11ssentralcn 
og opplyste at han viUe komrue ut. Oper~jonssentrnlen orienterte umiddelbar! 
ijencstemenncnc på stedet. Ca. ett minutt senere kom X ut på giirdsplassen. 
Politiførstebetjent A anrople ham og ga seg tilkjenne. Han sa at det var fra politiet og 
påkalte ham ved navn. Umiddelharl snudde X og gikk mot oversiden av nmdkjøringen 
som ligger mellom husene i _ veien. 

Politiførstehe~jent A observerte at X hadde en kniv i hver hånd, og at ha11 virke! svært 
sint. X hråstoppel da han hadde kommet nærmere A og vre.lll,'te av seg jakke, t-skjorle og 
caps og kastet dem med slor krall i hakken. J\ anropte X på nytt og ga til kjenne ltt de 
var bevæpnet. llan beordret X ~-tå i ro, legge lra seg knivene og legge seg ned. Påleggene 
oie giu flere ganger, men X etterkom ikke. I stedet gild< X mot politiførstebetjent A og 
politibetjent C. Polilif.ørslehetjenl A Jølte situasjonen som så truende at han trnkk 
våpenet. Han rettet pistolen mot X og skrek "stans --adlyd ordre eller såkolllJJlcr jeg til å 
skyte". X stanset ca. 10 meter fm <lem. lian stod med knivene retlet fremover, og han 
gjorde utfall mot tjenestemennene. Han pekte også på bry~'tkassen sin, hvor han hadde 
tegnet en blink ved hjerteregionen. Han ba oru å bli skutt av politiet. Politif~tebetjent A 
ba ham ta det med ro. Han gjorde også oppmerksom på at politiet var der for å hjelpe 
ham, og han spurte flere ganger om X hadde noen ønsker, herunder om han ønsket 
bistand fra heiepersonell. X svarte at han overhodet ikke hadde noen tiltro til politiet og 
at de var hans fiende nummer en. ]fon opply~'te ogsii at han hadde vært under behandling 
uten at det hadde l\)ulpet, og at han bare ville dø. 

Etter å ha forhandlet/kommunisert med X i orn lag I 5 minutter, snudde X plutselig, og 
gikk tilhake samme vei som han kom frn. Pli dette ti<lspun ktet hadde del kommet 
forsterkninger til stedet, tre tjenestemenn ustyrt med skjold, kølle o,g pepperspray. De 
gikk mot X og likk ~prayel ham i ansiktet med pepperspray i hvert foll en gang. X løp da 
11nna og i retning bopel, hvor polilibeijent Bog politihetjent D hadde tatt oppstilling. 



Politiførstebe~jent 13 gikk X i møte. Han gikk med hevet våpen mot X. Han hadde tatl 
ladegrep, våpenet var avsikret, og hau hadde slått på aimpoinL~iklcl. Da avstanden dem i 
mellom var ca. IO meter, ropte politiførstebetjent U flere gimger til X al han skulle legge 
seg ned, samt at han skul le slippe knivene. Da X var ca. 10 meter fm ham, anropte han 
gjentutte ganger X rne<l "foll hals" med ordre om "ligg ned" og "slipp knivene". 

X etterkom ikke ordrene. I stedet beveget han seg noen meter nærmere 
politiførstebetjent il samtidig som httn truet J3 n,ed knivene ved å bevege dem i 
"huggposisjon". Politiførstebetjent ll skjøt da et varsehkudll re!l i været. X stanset opp, 
men etterkom ikke nye pålegg om å legge seg ned. X gjorde deretter et nytt utslag mot 
politiførstebetjent D, som 1ettet våpenet i været og avfyrte nok et skudd. Dette gjentok 
seg enda en gang. Etter det tredje varselsh1ddet trakk X seg litt tilbake, samtidig som 
tjenestemcllllenc rued skjold og pepperspray næimet ~eg stedet der B og X hadde sin 
konfronta.~jon. De forsøkte på ny å stanse X ved bruk av pepper!.pray. Dette lyktes ikke. 
X gikk i slede! til angrep på \jcncstcruennene. llan forsøkte i\ ramme de11 ene 
tjc,me~temannen med kniv ved å foreta en svingbevegelse med kniven inn under 
vedkommen<les skj(ild. Delte lørlc til at tjcncstctnellllenc trakk seg litt unna. X tok 
deretter frem en hammer, som han hadde i bukselinningen bak på ryggen. Han løp mol 
~jencstemennene og kastet hammeren med ·full kra Il mot dem. 

X løp deretter videre ned mot inngangsdøren til naboleiligheten i 
Politiførstebetjent Il fulgte etter. X fon;økLe å komme seg inn i leiligheten, men døteII 
var låst. X snudde og løp rett mot politiførstebetjent B, som da skjøt et rettet skudd mot 
løltenc til X. Skuddet traff ikke X, men i grusen rett i nærhete11 av hcna hans. Skuddet 
!ørte imidlertid li! at X stanset opp, og han ble umiddelbart ovennannel og lagt i bakken 
av de tjenestemennene som hadde forsøkt å stanse ham ved bruk HV peppen-pray. 

Spesialenhetens vurdering 

Saken vurderes for politiførstebc~jent 13 i forhold til str<1freloven § 325 første ledd w-. I 
om grov ufon<land i ijctlestcn. 

For at grov uforstand i tjeI1esten ~kal kun11e konstatere.~, rua det etter en konkret 
vurdering foreligge "kvalifisert klanderverdig opp/reden som foranlediger sterke 
bebreide/ser.for mangd på aktsomhet". Dette er slått fast av Høyesterett i flere 
avgjørelser, blant allllet Rt. 1986 side 670 og Rt. 1995 side 1195. 

Del er ikke tvil om at B hadde fått ordre om bevæpning. Stmlrall i vurderingen av om 
politi lørstebeljent B har utvist grov uforstand, er om de generelle reglene i politiloven § 
6 om virkemiddelbruk og de spesielle reglene i våpeninstrnksen er overhold! under 
utførelsen av tjenesteoppdraget. J>olilimann er alltid ansvarlig for at hans beslutning om 
bruk av våpen er i samsvar me<l i11struh,jl'. våpeninstruksen§ 16. l henhold til 
våpeninstruksen § 19 må skytevåpen bare bruke~ ~om si ste utveg etter at andre 
lempeligere midler forgjeves er forsøkt i nærmere be~'temte truende eller farlige 
siLua.~joner. Før del gjøres bruk av våpen må han ta hensyn til de -Jarer eller skader han 
kan utsette utenforstående for, jf våpeninstruksen § 20. Videre 8kal det sålaugl 
omsLcndighetcne tillater gis pålegg og varsel om bruk av våpen og skytes varselskudd. 

Det er Spesialenhetens vurdering at politiførstebetjent 13 har handlet i samsvar med de 
formelle og materielle krav til bn1k av våpen snm kan utledes av politiloven og 
våpeninstruksen. ljcnesteoppdmget var forsøkt løst med lempeligere midler- ved 
forhandlinger, ved pålegg og ved bruk av pepperspray - uten at det lørte frem. X 
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utgjorde en alvorlig og konkret trussel mot ~jcnestemenncnc pil stedet. Han var bevæpnet 
med kniver. Han oppførte seg truende håde verbalt og ved å utføre aggressive/truende 
bevegelser med knivene. r tillegg hadde han kommet med utfall med kniv mot andre 
ijene~'teme»:n, og med full kraft kastet en hammer etter dew. X utgjorde også en fure for 
et betydelig antall beboere i området. 

l.itte.rforskingen har ikke gitt grunnlag for å undersøke nænnere om andre i løpet av 
tjenesteoppdraget har utvist grov u-J-orstand eller begikk andre slraf"lh,we 
tjenestehandlinger. 

Vedhtk 

Saken henlegges for politif=tchetjcnl B i forhold til slmfleloven § 325 nr. l som inlel 
st.rafthart forhold anse~ hevisl. 

B underrettes om vedtaket. 

Kopi i1v vedtaket oversendes politimesteren i Vest oppland politidistrikt til orientering. 
Advokat Håvard fremstad var forsvarer for X i tingretten. Kopi av vedtaket sendes 
advokat Frelll,,~tad som bes orientere X på hcn~iklmessig måte om Spesialenhetens 
avg.jørclse. 

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 26. oktober 2010 

Jan Egil Presthus 

Guro Glæruru Kleppe 
juridisk rådgiver 


