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POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE MELDER OM AT POLITIBETJENT A
HAR FORETATT UTILSIKTET AVFYRING MED PISTOL

Anmeldelsen

Søndag 30. oktober 2016 ble Spesialenheten for politisaker kontaktet av Politiets
sikkerhetstjeneste (PST) og underrettet om at en tjenestemann xxxx hadde foretatt en

utilsiktet avfyring med tjenestevåpenet sitt.

Ved brev av l. november 2016 ble saken oversendt Spesialenheten for vurdering. Vedlagt
fulgte rapporter skrevet samme dag av seksjonssjef F og den aktuelle tjenestemannen,

politibetjent A.

Spesialenhetens undersøkelser
Fra PST har Spesialenheten innhentet nærmere opplysninger om åstedet. Spesialenheten har

gjort undersøkelser opp mot åstedet ved bruk av intemettjenestene til Statens kartverk og

Google maps.

Nærmere om sakens faktum

I perioden fredag 28. oktober til tirsdag l. november 2016 var politibetjentene A og D i
sammenheng med et xx på en hytte. Xxxx.

Politibetj ent A har i rapport skrevet den l. november 2016 opplyst at han og polhibetj ent D i
21-tiden lørdag 29. oktober 2016 bestemte seg for å tørrtrene med tjenestepistolen av type

Sig Sauer 226. De vurderte og kontrollerte området i og utenfor hytta med tanke på
sikkerheten og kom til at retning syd var sikkert område. Det var ingen bebyggelse der, kun

et j orde som endte i en åsrygg/myrområde.

A har i rapporten redegjort for hvordan han og D kontrollerte at både eget, og deretter

hverandres våpen, var fysisk tømt for skarpe skudd. Etter det foretok de trekkøvelser mot

veggen inne i hytta i ca. 45 minutter. De tok deretter en pause for å funlcsjonsteste annet
utstyr, før A ca. kl. 22 gikk en runde i området. Han hadde da et skarpt magasin i våpenet,

som ikke var ladet.

Fra rapporten hitsettes videre:

)pesiaienheten for politisaker

Besøk: Grønnegt. 82
Post: Postboks 93, 230-1 HAMAR
Tel: 62556100 Faks: 62556102
E-pust: post@spesialenbet~en.no MWT004



Side 2
"Etter endt streifmnde, tilbake på hytta, bestemte j eg meg for å fortsette med noen

trekkøvelser i retning som ovenfor nevnt, og klokken var da ca. 2240. D satt på dette

tidspunktet med våpenet i hylster i en stol bak meg.

Jeg gjennomførte ett trekk, fikk klikk, tok så en demo tap/rack, sikret og hylstret
pistolen for så å gjenta trekkøvelsen. Utilsiktet skudd ble så avfyrt. Skuddet gikk
igjennom vinduet, retning syd/sikker retning."

Deretter foretok A tømming og sikring av våpenet, og varslet seksjonssjef F om hendelsen.

Spesialenheten finner at saken er tilstrekkelig opplyst til å realitetsavgjøres.

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som

gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar
handling i tjenestenjf. påtaleinstruksen § 34-1 første ledd.

Spesialenheten legger til grunn opplysningene om hendelsen slik de fremkommer i
rapporten til politibetjent A. Det vises til det ovenfor beskrevne, spesielt om i hvilken

retning skuddet ble avfyrt.

Innledningsvis bemerkes at uforsiktig omgang med skytevåpen rammes av straffeloven

(2005) § 188. På bakgrunn av det opplyste legger Spesialenheten til grunn at As opptreden
var en uforsiktig omgang og at han opptrådte uaktsomt ved at han ikke forvisset seg om at

pistolen var uladd før han gjenopptok treningen.

For at det skal være grunnlag for straffansvar etter straffeloven § 188, må videre den

uforsiktige omgangen med skytevåpenet ha vært "egnet til å volde fare for andres liv og

helse". Det er i forarbeider og rettspraksis presisert at det ikke kreves at atferden faktisk har
voldt fare for andre personer, men at atferden objektivt sett må ha vært egnet eller skikket til
å volde fare. Det vises blant annet til Rt. 1989 side 439 og Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) pkt.

12.2.5 med merknader til straffeloven (2005)§ 188.

Opplysninger i As rapport, sammenholdt med kart og satellittbilder fra henholdsvis Statens
kartverk og Goodle maps, viser at skuddet ble avfyrt mot et ubebygget område bestående av

dels dyrket mark og dels skog/myr. Sett hen til tidspunktet for avfyringen, sammenholdt

med opplysningen om at A like før hadde gått i området, finner Spesialenheten ikke
bevismessig grunnlag for at skuddet var "egnet til å volde fare for andres liv og helse".

Vedtak
Saken henlegges for A som intet straffbart forhold anses bevist.

A underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes til sjefen ved PST til orientering.

Sjefen for Spcsialenheten for politisaker, 29. november 2016

Jan Egil Presthus

Rune Fossum
juridisk rådgiver


