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SPESIALENHETEN FOR POLIT1SAKER

PÅTALEVEDTAK Dok. nr. 12

SAK NR 10248840 946/11-123

POLITIOVERBETJENT A VED HAUGALAND OG SUNNHORDLAND
POLITIDISTRIKT - AVFYRT VÅDESKUDD UNDER SKYTE OPPLÆRING

Anmeldelsen:
Den 30. november 2011 kl. 13.30 fikk Spesialenheten for politisaker melding fra
politimesteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt om at det ca. kl. 13.00 samme

dag var avfyrt et vådeskudd i forbindelse med våpenopplæring for
politihøgskolestudentene på Kalland skytebane i Sveio. Vådeskuddet var avfyrt med
pistol av politioverbetjent A, som var hovedinstmktør. Prosjektilet traff en vegg i en
bygning og fortsatte ut i terrenget. Det var ikke meldt om personskade.

Spesialenhetens etterforsking

Spesialenhcten besluttet umiddelbart å iverksette etterforsking av hendelsen. Av

praktiske årsaker ble det stedlige politidistrikt anmodet om å foreta en kriminalteknisk
undersøkelse av åstedet. Spesialenheten har innhentet en Ulustrasjonsmappe med bilder

tatt ca. 1,5 time etter hendelsen, hvor deltakerne på kurset var med å rekonstruere
hendelsen. A var ikke til stede da fotografiene ble tatt.

Spesialenheten har avhørt politioverbetjent A med status som mistenkt.

Spesialenheten har avhørt to instruktører som var til stede sammen med A og to av

studentene som deltok i våpenopplæringcn.

Spesialenheten har innhentet og gjeimomgått politiets silckerhetsbestenunelser for

opplæring og øvelser samt Politihøgskolens emnehefte for våpeninstmktører i
pistolskyting. Videre har Spesialenheten innhentet og kontrollert dokumentasjon for As

instruktørutdanning.

Nærmere om sakens faktum

Politioverbctjcnt A var kursleder og hovedinstruktør ved et grunnkurs i pistol, som
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt arrangerte for politistudentene som er ute i

praksisår. Kurset har en ukes varighet og det deltok 13 studenter samt tre instruktører.
De andre instruktørene på kurset var politibetjent E og politibetjent W.
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Side 2

Den aktuelle hendelse skjedde på den tredje kursdagen, like etter lunsjpausen.
Umiddelbart før pausen hadde alle gjennomført sikkerhetsprosedyren "tøm våpen -

kontroller" og samtlige våpen var uladde.

A har forklart at han like etter pausen skulle i gang med å demonstrere et nytt
øvelse selement: "Trekk fra hylster med påfølgende skudd". A hadde beordret studentene

på linje 7 meter fra målskivene, som stod plassert 15 meter fra standplass. A var plassert

mellom studentene og målskiven, med ryggen vendt mot studentene.
Han hadde satt magasinet med ammunisjon i våpenet og tatt ladegrep før han plasserte

våpenet tilbake i hylsteret. Deretter påbegynte han demonstrasjon og forklaring av

øvelsen. Ettersom det var vanskelig å vise alle elementene i øvelsen med ryggen til

studentene, bestemte A seg for at han først ville vise øvelsen som en "tørr trening" - dvs.

uten ladet våpen. Han snudde seg rundt med fronten mot studentene og standplassen,
slik at studentene lettere skulle kunne se elementene i øvelsen.

A har forklart at han der og da feilaktig la til grunn at våpenet ikke var ladd.
Før han tok pistolen ut av hylsteret, beordret han studentene til å lage en åpning i linjen

slik at han fikk fri siktelinje med våpenet inn mot standplassen. Studentene og de to
hjelpeinstruktørene ble derfor stående i to linjer ved siden av - og delvis foran A.

A gjennomfører deretter øvelsen rolig og instruksjonsmessig med våpenet rettet mot
standplassen. Han førte våpenet frem og presset avtrekkeren til trykkpunktet. A har
forklart at han i dette øyeblikket observerte at en kvinnelig student tok hendene sine mot

ørene. Han senket derfor våpenet og kommenterte til henne at våpenet var tomt. Han
fullførte deretter bevegelsen med våpenet og foretok et kontrollert avtrekk og skudd ble

avfyrt.

To av studentene, S og D, hadde begge observert at det hadde kommet en skarp patron ut
av våpenet idet A hadde tatt ladegrep. Patronen hadde landet på bakken like ved S. S

observerte også at det var gått en skarp patron inn i kammeret. Han så også at D hadde
tatt noen skritt tilbake, og han registrerte at A også la merke til Ds manøver. A hadde da

uttalt til D at hun bare kunne slappe av for han kom ikke til å skyte "feil vei" på
skytebanen. S har forklart at han hadde reagert på at instruksjonen foregikk med skarpe
skudd i våpenet, men at han antok at A hadde kontroll over situasjonen. D har forklart at

hun hoppet litt tilbake og holdt seg for ørene idet A hadde løftet våpenet fordi hun trodde
at han skulle avfyre skudd. A hadde uttalt at hun ikke måtte tro at han kom til å skyte på
"motsatt side av skytebanen". As utsagn hadde beroliget henne, men hun så at han
fortsatt sto med ladd våpen. Sekunder deretter ble skuddet avfyrt.

De tekniske undersøkelsene indikerer at prosjektilet traff veggen i standplassbygningen
og fortsatte gjennom bygningen og ut mot parkeringsplassen på baksiden. Det er ikke

foretatt nærmere undersøkelser for å finne prosjektilet.

Spcsialcnhctcns vurdering

Hendelsen representerer et vesentlig avvik fra forsvarlig øvingsvirksomhet og hadde et
alvorlig farepotensial. Den som utviser uforsiktig omgang med skytevåpen forutsatt at

adferden er egnet til å volde fare for andres liv eller helse, straffes for overtredelse av
straffeloven § 352, første ledd.

I Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 1969 side 1376, uttalte førstvoterende følgende om

skyldkravet:
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"Jeg anser det klart at det. for domfellelse etter straffeloven § 352, første ledd er

iilsirekkelig med uaktsomhet, også i relasjon til vilkåret om at den uforsiktige atferden
må være egnet til å volde fare for andres liv eller helbred".

I Straffeloven kommentarutgave (red. Anders Braiholm og Magnus Matnignsdal) tredje
del. Forseelser side 126 pkt. 6, utdypes skyldkravet slik:

"Det kan likevel anføres at skyldkravet egentlig er blandet, slik at det kreves forsett mht.

den omstendighet at man overhodet har med sprengstoff mv. å gjøre, mens det er
tilstrekkelig med uaktsomhet mhi. den "uforsiktige adfærd" som er egnet til å volde fare

osv.

I begge de nevnte avgjørelsene var temaet bare om det forelå "uforsiktig adferd .

Høyesterett kan dermed ikke sies å ha tatt uttrykkelig stilling til spørsmålet om det
kreves forsett mht. selve den omstendighet ai man har med sprengstoff å gjøre. På denne

bakgrunn bør dei antakelig legges til grunn den løsning som harmonerer best med

(straffeloven) § 40, første ledd, dvs. at skyldkravet er blandet".

I Politidirektoratets sikkerhetsbestemmelser for opplæring og øvelser i politiet av l.
oktober 2006, pkt. 1.1.2. er det en uttalt målsetting at det skal være trygt å drive og delta

i øvelser og opplæring i politi- og lensmannsetaten, og at virksomheten skal tilrettelegge

og utføre utdannings- og øvelsesvirksomhet på en slik måte at det ikke oppstår skade på

personell, miljø eller materiell.
I kapittel 2 er det gitt nærmere presisering av at instruktører og ledere skal kjenne til de

plikter som er pålagt dem, og at før en øving med skytevåpen og ammunisjon tar dl,skal
hver enkelt deltaker kjenne de sikkerhetsbestemmelser som man plikter å følge.
Av bestemmelsenes pkt. 2.3.4. fremgår det at lading av våpen skal foregå på standplass

eller på det sted hvor øvelsen begynner, og at det blant annet er forbudt å utføre
ladeøvelser med skarp ammunisjon unntatt i forbindelse med skyting. Våpenet skal
under lading peke i ufarlig retning. Sikkerhetsbestemmelsene har også nærmere regler

om blant annet tømming og kontroll av våpen, og at det er den som har kommandoen på

banen, som til enhver tid også har ansvaret for at sikkerhetsbestemmelsene følges.

A har erkjent at han gjorde en fatal feil da han, kort tid etter å ha ladet og spent våpenet,
rettet pistolen inn mot standplass og trakk av uten å ha forsikret seg om at våpenet ikke

var ladd. Spesialenheten finner at dette klart kan bebreides ham som uaktsomt.

I henhold til sikkerhetsbestemmelsene skulle han ha tømt våpenet, og forsikret seg om at

det var tomt, før han snudde seg mot studentene for å visualisere skyteøvelsen slik som
beskrevet foran. Hendelsen medførte en åpenbar fare for andres liv eller helbred.
Skuddet ble avfyrt fra en posisjon hvor man ikke kan utelukke muligheten for at noen av
kursdeltakerne eller andre av de tilstedeværende kunne ha blitt truffet, samtidig som det

åpenbart innebar livsfare for personer som eventuelt hadde befumiet seg på området ved

standplass eller parkeringsområdet på baksiden.

Spesialenlieten finner at A ved å avfyre skarpt skudd mot standplass, har gjort en grov

feil, og at det er handlet uaktsomt. Politioverbetjent A kan etter dette straffes for
overtredelse av straffeloven § 352, første ledd om uforsiktig adferd med skytevåpen.

Vedtak:

A ilegges forelegg.
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Haugaland og Sunnhordland politidistrikt og politioverbetjent A underrettes om
vedtaket.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 22. mars 2012

Jan Egil Presthus

Liv Marit Sylliåsen
juridisk rådgiver
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l, F. ^^—- KLAGE OVER SPESIÅLENHETENS BEHANDLING
AV SAK

Sendes med vedlegg Speslalenheten for politisaker.

Den 12. april 2012 utferdiget Spesialenheten forelegg mot politioverbetjentj
for overtredelse av straffeloven § 352 (uforsiktig omgang med skytevåpen). Bakgrunnen var at

det gikk av et skudd fra hans pistol i forbindelse med våpenopplæring av politistudenter 30.
november 2011. Forelegget var på kr. 8 000,-, og ^^^Bvedtok det 16. april 2012.

I brev 10. april d.å. har ^^^Bklaget over Spesialenhetens håndtering av saken. Han
understreker at det ikke primært er selve forelegget han "reagerer mest på", men behandlingen

han har vært utsatt for. Spesialenheten har, etter ^^^Bmcnmg, ikke etterlevd

objektivitetsprinsippet. Blant amiet umilot de å etterkomme hans ønske om avhør av et vitne, og

påtalevedtaket er preget av at det ikke fremkommer noe fordelaktig om ham. En rekke forhold er

også, etter hans mening, beskrevet feil i vedtaket - sserlig viktig er det at han ikke skjøt gjennom

en "bygning", slik Spesialenheten har beskrevet. ^^^Bkritiserer også at Spesialenheten ikke
varslet ham om at det var iverksatt etterforsking, og at Enheten ikke besvarte hans ulike

henvendelser før etter gjentatte purrmger.

Spesialenheten har kommentert klagen ved oversendelsen til riksadvokaten, jf. påtegning 6. mai

d.å. I brev 7. mai d.å. har ^^^Bkommet med bemerkninger til denne påtegningen.

Riksadvokaten har gjennomgått saken, og finner ikke grunn til å kritisere Spesialenhetens

håndtering av den, ut over de punktene enheten allerede har tatt selvkritikk. En finner det ikke

hensiktsmessig å gå inn på alle enkeltelementene i ^^^f klage og det etterfølgende brevet 7.
mai d.å., men understreker at alle punktene er vurdert. I det følgende kommenteres noen av

anførslene:

f påpeker at han ikke ble varslet om at det var iverksatt etterforsking, men fikk vite om

dette noe tilfeldig ca. to uker etter den aktuelle hendelsen. Riksadvokaten bemerker at det ikke er

automatikk l at den anmeldte skal varsles om at etterforsking er iverksatt. Dette skal vurderes

konkret, se riksadvokatens rundskriv nr. 3/2006 pkt. VI nr. 3. En finner ikke grunn til å kritisere

Spesialenhetens valg av tidspurLktet for når ^^^Bfon-nelt ble gjort kjent med at han var under
etterforsking.

Det fremstår for øvrig som noe uklart på hvilket tidspunkt etterforsking rent faktisk ble iverksatt.
Riksadvokaten og politimesteren ble underrettet ved brev 16. januar 2012, og Sjefen for
Spesialenheten har i påtegning 6. mai d.å. fremhevet at beslutningen ble truffet nettopp 16. januar
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2012.1 påtalevedtaket sies det imidlertid at det "umiddelbart" ble besluttet å iverksette
etterforsking (umiddelbart refererer seg utvilsom til hendelsen 30. november 2011). Da

uklarheten uansett ikke har avgjørende betydning for om det er grunn til å kritisere
Spesialenheten for ikke å ha varslet J^^Bfør i januar 2012, går en ikke nærmere inn på dette.

Riksadvokaten mener det ikke er grunn til å kritisere innholdet og formuleringene i
Spesialenhetens påtalevedtak 22. mars d.å. Enheten har fremhevet de forhold som er relevante

for vurderingen av de strafferettslige sidene av saken, og kan vanskelig kritiseres for ikke å ha

trukket frem øvrige forhold ^^^f mener burde vært nevnt. Ut fra bildene som ligger i saken er
det, etter riksadvokatens mening, for øvrig ikke unaturlig å kalle det aktuelle byggverket for en
"bygmng"eller å si at de tilstedeværende sto "ved siden av - og delvis foran - ^^^'. Andre

formuleringer kunne vært brukt, men det er intet som tyder på at Spesialenheten Kar uttrykt seg

på denne måten for å "gjøre saken verre erm den er", slik ^^•gir uttrykk for.

Riksadvokaten har vurdert om det er grunnlag for å oppheve forelegget i medhold av
straffeprosessloven § 258. Det er det ikke, og det vedtatte forelegget blir stående.

Klagen har ikke ført frem.

En bemerker for ordens skyld at riksadvokaten hai- full tillit til at Spesialenheten er innforstått
med viktigheten av det arbeid den gjør og de beslutninger som treffes, og at det i et
læringsperspekdv fortløpende foretas evalueringer av om noe kunne og burde vært gjort

annerledes.

Underretning bes gitt, gjeme ved kopi av denne påtegning.

RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO

Etter fullmakt

Kjerstin Apall Kvande
førstestatsadvokat

Guri Lenfh
kst. førstestatsadvokat
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