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SAK NR 10965915 798/16-123

POLITIBETJENT A OG POLITIBETJENT B - BRUK AV SKYTEVÅPEN MOT X
27. NOVEMBER 2016 I KRISTIANSAND

I. Sakens bakgrunn

Spesialenheten for politisaker ble 27. november 2016 ca. kl. 05:22 varslet av

operasjonssentralen i Agder politidistrikt om at det var avfyrt skudd mot en politipatmlje og at
mannskapene i patruljen noe senere hadde avfyrt skudd mot personen som hadde skutt mot
politiet. Personen var X. X var truffet av skudd fra politiet og transportert med ambulanse til

Sørlandet sykehus.

Det ble opplyst at det var patrulje med kallesignal K38, bemannet med politibetjent B og
politibetjent A, som hadde vært involvert i situasjonen hvor det ble avfyrt skudd fra politiets
side.

Politiet hadde på bakgrunn av melding inn til operasjonssentralen i noe tid forut for at skudd
ble avfyrt prøvd å lokalisere og stanse bilen som ble ført av X. I dette arbeidet deltok også

patrulje K36, bemannet med politibetjent E og politibetjent C, og patrulje U05, bemannet med
politibetjent D (innsatsleder) og politibetjent R. Operasjonssentralen ved Kristiansand
politistasjon var da hendelsen fant sted betjent av operasjonsleder Sl og operatørene S2 og

S3.

Spesialenhetcn mottok kort tid etter det første varslet fra Agder politidistrikt nytt varsel med

opplysning om at X var død.

Spesialenheten besluttet å iverksette etterforsking i medhold av påtaleinstruksen § 34-6 annet

ledd. Det følger av denne bestemmelsen at Spe si al enheten skal iverksette etterforsking
dersom noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutøvelse. Dette gjelder
selv om det ikke er grunn til mistanke om en straffbar handling. Etterforskingen ble iverksatt

umiddelbart.

II. Spesialcnhetens etterforsking

Blant annet fordi åstedet var i en trafikkert rundkjøring nær sentrum av Kristiansand besluttet

Spesial enheten å be om bistand fra Agder politidistrikt til umiddelbar bevissikrmg og

Spesialenheten for politisaker
Sjefen for Spesiale» heten, besøk: GrQnnegata 82

Post: Postboks 93, 2301 PIAMAR
Tel; 62556100 Faks: 62556102
R-posl: post@spcsialcnhetcn.no MWI004



Side 2

kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Kripos har ytt bistand til Spesialenheten ved øvrige
undersøkelser, herunder ved obduksjon, undersøkelser av våpen og klær og ved

gjennomføring av rekonstruksjon.

Avdøde X ble 28. november 2016 obdusert ved Folkehelseinstituttet, avdeling for
rettspatologi og klinisk rettsmedisin.

Politibetjent

Politibetjent

B var bilfører og eldstemann i patrulje K38. A var pikett og hadde blant annet som oppgave å

betjene sambandsmidler.
A og B er begge avhørt av Spesialenheten tre ganger. Første gang, 27. november 2016 med
status som mistenkt. På grunn av beslag som er foretatt i saken har de to i etterfølgende avhør

hatt status som siktet.

Spesialenheten har avhørt polititjenestepersonene som var på vakt ved Kristiansand
politistasjon natt til søndag 27. november 2016 og sivile vitner som befant seg i området hvor

hendelsen fant sted.

Polidtjenestepersonene som har avgitt forklaringer til Spesialenheten er:

politibetjent D som var imisatsleder og som var bilfører i patrulje U05
politibetjent R i patrulje U05
politibetjent E som var bilfører i patrulje K36
politibetjent C i patrulje K36
operasjonsleder Sl

operatør S 3

operatør (og operasjonsleder 2) S2

Sivile vitner som har avgitt forklaringer til Spesialenheten er:

G som kom gående langs Vesterveien mot Gartnerløkka da skudd ble avfyrt fra

politiets side
V som var på Shellstasjonen på Gartnerløkka da skudd ble avfyrt
T som var på jobb på Shellstasjonen ved Gartnerløkka
H som befant seg i sitt hjem og fulgte med på levende bilder som overføres i sami tid
fra Fædrelandsvermens webkamera rettet mot området Gartnerløkka

Q som er samboer med H og som så på samme overføring

W som var i sitt hjem og som i likhet med H fulgte med på overføringen fra
Fædrelandsvennens webkamera.

Det er innhentet opplysninger fra personer i politiet om våpentrening og våpenbruk.

Spesialenheten har avhørt politiførstebetjent N ved Agder politidistrikt om opplæring og
trening av operative mannskaper i politidistriktet. N har tilsendt Spesialenheten informasjon
om øvelser avholdt i perioden frajanuar 2015 til november 2016 og informasjon om IP-

godkjenning i kategori 4 for 2016 for B og A. Det er opplyst at B har deltatt på alle øvelser fra
september 2014 til november 2016. A har deltatt på to øvelser som ble gjennomført høsten

2016.
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Spesialenheten har innhentet uttalelse fra seksjonsleder for operative fag ved Politihøgskolen,
avdeling for etter- og videreutdanning, poUtioverbetjent J. J har blant annet besvart spørsmål

fra Spesialenheten om hvor skudd skal rettes.

Politiet i Agder opprettet straffesak mot avdøde X (sak nr. 13946497) knyttet til hans
opptreden mot politiet natt til søndag 27. november 2016. Spesialenheten har innhentet kopi

av sakens dokumenter. Politiet har i saken blant annet opptatt vitneforklaringer fra:

K, som natt til søndag 27. november 2016 var påjobb for Mesta og som ble kontaktet
av X, snakket med X og varslet politiet om kontakten med X

Y, som var avdøde Xs ektefelle.

Spesialenheten har ikke funnet det nødvendig å oppta egne avhør av K og Y. Det er ikke

vurdert som sannsynlig at noen av dem vil forklare seg annerledes for Spesial enheten eim for

politiet. Forklaringene som er avgitt til politiet er vurdert som tilstrekkelige for sakens

opplysning.

Spesialenheten har i arbeidet med saken vært i kontakt med Y, herunder i sammenheng med

pårørendesamtale 8. februar 2017. Advokat Frode Sulland er oppnevnt som bistandsadvokat

for avdøde Xs pårørende.

Det er innhentet utskrift fra politiets Politioperative register (PO-logg) og opptak av samtaler
på sambandet på operasjonssentralen (lydloggen). Det er utarbeidet en utskrift av lydloggen.

Spesialenheten har innhentet overvåkningsvideo fra Esso på Krossen og Shell Gartnerløkka.

Videoen fra Esso-stasjonen er gjennomgått og det er laget en Ulustrasjonsmappe med
stillbilder fra situasjonen hvor X skjøt mot bilen til patrulje K38. Videoen fra Shellstasjonen
på Gartnerløkka viser stasjonsområdet og ikke det tilUggende området i/ved rundkjøringen
hvor politibetjent A og politibetjent B avfyrte skudd mot X.

Det er rettet henvendelse til Fædrclartdsvennen med spørsmål om det kan sikres opptak fra

webkameraet som er rettet mot Gartnerløkka. Det er fra Fædrelandsvennen opplyst at
systemet fungerer slik at man for å se på hendelser forut for sånn tid kan spole tilbake i ca. en

time. Utover dette skjer ingen lagring. Opptak eldre enn en time overspilles. Spesialenheten er

ikke kjent med at Fædrelandsvennen eller andre har sikret noe opptak av hendelsen natt til 27.

november 2016.

Bistandsadvokat Frode Sulland har anmodet Spesialenheten om å avhøre helsepersonellet som
behandlet X. Helsepersonell er fritatt fra taushetsplikt og Spesial enheten har opptatt

forklaringer fra ambulansefagarbeideme LI og L2. Fra Sørlandet sykehus er blant annet

innhentet epikrise og operasjonsnotat.

Advokat Sveinung Søndervik Johnsen er oppnevnt som forsvarer for A og advokat Jens-Ove

Hagen er oppnevnt som forsvarer for B. Forsvarerne har ikke anmodet om konkrete

etterforskingsskritt.
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III. Nærmere om sakens faktum

III. l Melding til politiet - starten_på oppdraget

Klokken 04:36 natt til søndag 27. november 2016 ble operasjonssentralen ved Agder

politidistrikt kontaktet av K. K var på jobb for Mesta og utførte vegarbeid ved Kvarstein i
Vennesla kommune. Kvarstein ligger ca. 12 km nord for Kristiansand sentrum og ca. 5 km sør

for Vennesla. Operatøren som snakket med K la kl. 04.43 inn følgende i oppdragsloggen:

"Melder jobber i Mesta. Er nå på Kvarstein. - stod i veien med kraftige blitslys på

blink. Likevel kom det en grå Touran kjørende nordfra. Holdt på å kjøre inn i melder.
Melder fikk kontakt med fører av bilen som virket beruset. Fører av Touran bad

melder ringe politiet da han var redd for seg selv. Fører hadde vist en rifle til melder

som han har med seg i bilen. Hadde sagt noe grusomt ville skje. Melder lot ham kjøre
videre mot syd - Uvisst om bilen gikk mot Mosby eller ned Sødalssiden."

Tre uniformerte patruljer ble satt i oppdrag med å lokalisere føreren av den aktuelle bilen.

Patrulje U05, K36 og K38 rykket ut fra politistasjonen i Kristiansand. Operasjonsleder
besluttet bevæpning og samtlige tjenestepersoner utstyrte seg med både ett- og tohånds våpen

(MP5).

Imisatsleder D besluttet at han og U05 skulle kjøre nordover på Sødalsiden
(rv.l/Torridalsveien på østsiden av elven Otra), mens patrulje K36 og K38 skulle kjøre
nordover på Mosbysiden (r^.9/Setesdalsveien på vestsiden av elven Otra).

III.2 Skudd avfyrt ved Krossen fea. 2,5 km nord for Kristiansand)

Politibetjent E og politibetjent C, som kjørte patrulje med kallesignal K36, har i avhør forklart
at de på veien nordover på Setesdalsveien møtte den aktuelle bilen (VW Touran) noe sør for
Krossen. Patruljen snudde og kjørte sørover etter bilen. De møtte da på ny bilen, som nå kom

i retning nordover. Patruljen snudde igjen og kjørte med aktivert blålys etter bilen. De tok

igjen bilen i bakken rett før Gumpens Auto. Politibetjent E, som var fører av patmljebilen,
signaliserte da med fjemlysene til fører av bilen for å få ham til å stanse. Da de nærmet seg

Krossen kjørte bilen inn ved den sørligste innkjørselen til Esso- stasjonen og stanset med

fronten pekende nordover. Fordi de hadde fått melding om at sjåføren hadde våpen, stanset E
patmljebilen et stykke bak bilen. Patruljen stod noen sekunder og observerte. De så kun

sjåføren i bilen og etter litt bestemte de seg for å gå ut og anrope ham.

I det politibetjent E og politibetjent C begge steg ut av patruljebilen, ruset sjåføren motoren på
bilen og kjørte nordover inne på stasjonsområdet. Patrulje K36 fulgte etter. Ved enden av

bensinstasjonsområdet svingte sjåføren sørover igjen og stanset omtrent på samme sted som
han han hadde stått rett forut. Bilen stod også nå med fronten nordover.

Idet patrulje K36 passerte bilen, kom sjåføren ut. Politibetjent E har forklart at han så at
sjåføren tok ut noe, "en gjenstand som lignet et våpen . "Det var langt og i metall."

Da politibetjent E observerte dette ga han gass og kjørte sørover på Setesdalsveien. Patrulje

K36 varslet samtidig på politisambandet om at de hadde observert våpen.



Side 5

Politibetjent B, som var bilfører i patrulje K38, har i avhør 27. november forklart at de kjørte
oppover (nordover langs Setesdalsveien) og at de ved passering av en mølle hørte på

politi sambandet at patrulje K36 hadde observasjon av den aktuelle bilen og at de skulle
forsøke å stanse den. Da K38 var mellom Gumpens Auto og Esso kunne B selv observere

bilen. B har videre forklart:

"Mistenkte så bilen tok en sirkel og kjørte inn på den sydligste innkjøringen på Esso
stasjonen. K36 var på dette tidspunktet veldig nær bilen. Det ble ropt på sambandet

våpen, våpen.

I samme øyeblikk observerte mistenkte at en person ved bilen satte seg ned på kne og

inntok anleggstilling på førersiden av bilen og siktet mot dem. Det føltes fryktelig
ubehagelig.
Mistenkte stod da med sin bil rett i mot. De hadde ikke på seg hjelm eller tungvest. På
bakgrunn av informasjon på dette tidspunkt så antok mistenkte at personen siktet på
dem med en rifle. Tanken som gikk gjennom hodet til mistenkte var at nå ble de skutt.
Mistenkte satte da sin egen bil i revers og gjorde det han kunne for å komme seg unna

og få på seg mer verneutstyr. Mistenkte ante ikke hvor K36 ble av akkurat på dette

tidspunktet.
Mistenkte rygget inn i en kant og bilens høyre side ble da vent mot personen med

våpenet. Hele tiden siktet personen mot dem med sitt våpen. Idet mistenkte skulle
kjøre framover og bort fra stedet så smalt det. Mistenkte hørte at bilen ble truffet og at
A kom med et utbrudd lignende, faaen han skyter."

B har forklart at han i situasjonen tenkte at de ved å rygge viste personen at de trakk seg umia

og ikke truet ham. B anslo i sin første forklaring til Spesialenheten at personen som avfyrte

skudd var 40 - 50 meter fra patruljen da skuddet ble avfyrt.

Politibetjent A, som satt i passasjersetet foran i patrulje K38, har 27. november forklart at han

da våpen ble rettet mot patruljen krøp sammen i setet og prøvde å gjøre seg så liten som
mulig. Han fryktet for livet sitt. Da de snudde politibilen i vegbanen så smalt det. B kjørte

umiddelbart i full fart sørover og A meldte på sambandet "Skudd avfyrt - Skudd avfyrt! . I
følge lydloggen skjedde det kl. 04.53.56. A har anslått at de ble beskutt på ca. 30 meters
avstand og at det gikk 4-5 sekunder fra han så sjåføren til skuddet ble avfyrt.

IIL3 Videre hendelsesforløp fram mot situasionen ved Gartnerløkka

Patrulje K36, som hadde stanset på en busslomme i Setesdalsveien, ble forbikjørt av patrulje

K38 som meldte om at de var bcskutt. Patrulje K36 snudde i vegen og kjørte nordover for å

lete etter gjerningspersonen. Patrulje K36 var i kontakt med en person til fots og en
drosjesjåfør som fortalte at bilen hadde kjørt nordover i høy hastighet. Ved Dalaneveien (ca. l

km nord for Esso stasjonen) stanset patrulje K36 for å ta på seg tungt verneutstyr. De hadde
også planer om fimie fram spikermatte. Mens de stod på stedet observerte de at den aktuelle
bilen kom kjørende sørover. C hadde sin maskinpistol klar i tilfelle sjåføren angrep dem, men

bilen bare passerte. De forsøkte å varsle om dette på sambandet, men kom ikke gjennom.

Etter litt meldte patrulje K38 at bilen hadde passert dem i Setesdalsveien og at de fulgte etter
sørover mot Gartnerløkka, som ligger rett nord for Kristiansand sentrum. Operasjonssentralen

meldte da at bilen skulle stanses "på en tilgjengelig måte". Patrulje K36 antok at sjåføren
kunne kjøre vestover fra Gartnerløkka og valgte derfor å kjøre Møllevannsveien.

Møllevannsveien er en parallellvei med Setesdalveien som i sørlig retning kommer ut i

Vesterveien, ca. 400 meter vest for Gartnerløkka.
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Patrulje U05 hadde kjørt rv.l/Tomdalsveien nordover og var på østsiden av Otra i det

hendelsene i området ved Krossen fant sted. Da U05 kom fram til Mosby, 7-8 km nord for
Krossen, begynte de å klargjøre spikermatte for å kiume stanse bilen. Patruljen fikk da

melding på sambandet om at bilen kjørte sørover igjen og at de skulle kjøre mot Gartnerløkka.

Siden de allerede hadde krysset elven Otra og var på vestsiden av elven, kjørte de

Møllevannsveien sørover.

Patrulje K38 hadde stanset ved Gumpens Auto, som ligger syd for Krossen og ca. 1,8 km nord

for Gartnerløkka. Patmljebilen stod med fronten ut mot Setesdalsvegen. Politibetjent A gikk
ut av bilen og oppga til politibetjent B at de var truffet av hagl på hele høyre side av bilen. A
og B iførte seg på stedet verneutstyr i form av hjelm og tung taktisk vest.

Patrulje K36 varslet på dette tidspunktet om registreringsnummeret på bilen.

Operasjonssentralen oppga noe senere navnet på bUeier. Politibetjent B har forklart at han

ikke registrerte navnet på bileier. Siden det ble oppgitt at bileier var fra ^^^B, antok B at
sjåføren hadde kjørt "hjemover". Deretter ble det meldt på sambandet at bilen kom kjørende

sørover. B tenkte da at dette ville bli farlig, siden sjåføren ikke fremstad å ha noe ønske om å

unndra seg politiet. B har forklart at han da tenkte at personen hadde et ønske om å skade og

drepe dem. Man hadde også tanker om at personen kunne ønske å ta flere enn politiet.

Da de oppfattet at bilen ville passere stedet de stod på, tok politibetjent B og politibetjent A
dekning bak patmljebilen. B har forklart at A spurte om hva de skulle gjøre og om de hadde
mulighet til å skyte. B mente, siden sjåføren hadde forsøkt å drepe dem, at de hadde mulighet
til å skyte, men svarte nei på spørsmål fra A om de skulle skyte mot bilen. A har forklart at de

begge kom til at de ikke skulle skyte mot en bil i bevegelse og at det var viktig å holde hodet
kaldt.

B har forklart at de siktet med våpen mot sjåføren da han passerte dem. Sjåføren var alene i

bilen og gjorde i følge B en bevegelse mot dem i det han passerte. B så ikke noe våpen. Da
bilen hadde passert, satte de seg inn i patmljebilen og fulgte etter. Det var vanskelig å vurdere
hvor stor avstand de skulle holde. De ønsket ikke å presse sjåføren, men ønsket heller ikke at

han skulle komme seg ned til byen. Da de passerte bryggeriet, oppfattet B at operasjonsleder
sa på sambandet at bilen skulle stanses "med alle midler". B har forklart at han da allerede

hadde samme vurdering.

I høyresvingen inn i rundkjøringen på Gartnerløkka mistet de på grunn av veiens beskaffenhet

bilen av syne. Både B og A så om bilen hadde kjørt rett frem mot sentrum eller til venstre og

østover mot Baneheiatunellen. Rett før rundkjøringen skjønte de at sjåføren hadde tatt første

avkjøring til høyre og inn i Vesterveien. De var i bevegelse og like etter så de at bilen stod litt
inn i Vestervegen.

Politibetjent B forklarte til Spesialenheten 27. november at han så at sjåføren satt utenfor bilen

ved førerdøren med våpenet i sine armer og hadde anleggstillmg. Han satt i samme posisjon

som han satt i da han avfyrte skudd ved Esso. B har på utdypende spørsmål under avhjzfret

svart at sjåføren stod eller satt på kne med våpen i armene.
B ga for å komme ut av situasjonen umiddelbart gass. Han kjørte over på den andre siden av

rundkjøringen for å komme i skjul bak et plantefelt med høye busker som står midt i
rundkjøringen. Både politibetjent B og politibetjent A har forklart at de følte at de hadde kjørt
inn i en felle.
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B har om årsaken til at han stanset bilen i rundkjøringen forklart at sjåføren hadde skutt mot
dem og han vurderte ham som farlig for dem selv og andre personer. Det de selv hadde vært
utsatt for kunne snu seg mot hvem som helst. Hadde de kjørt videre kunne de mistet sjåføren

av syne og det ville ha vært tilsvarende farlig for andre pohtipatruljer og tredjepersoner.

Sjåføren stod klar og det var ikke tid til å legge noen plan.

III.4 Politiets bruk av skytevåpen i rundkjøringen ved Gartnerløkka

Politibetjent B har forklart at han etter at de hadde stanset sa til politibetjent A at han måtte ut.
B satt på grunn av ålt utstyret han bar fast i bilen. Det gikk derfor noen sekunder før han
klarte å rive seg løs og ta seg ut av bilen.

Politibetjent A har 27. november forklart at han var redd for livet sitt og ikke hadde lyst til å
gå frem og møte situasjonen. Han holdt MP5 hevet i det han kikket frem bak buskene og følte
samme frykt som han hadde følt da patruljen ble beskutt ved bensinstasjonen.

"På bakgrunn av foranledningen og at fornærmede (X) hadde stoppet, var ute av bilen

og hadde hagla hos seg, tenkte ikke mistenkte noe på at "nå skal jeg tilkjennegi meg .
Mistenkte tenkte bare at nå er det "meg eller han". "Jeg må skyte først, hvis ikke blir

jeg skutt".

A følte verken det var taktisk forsvarlig eller tid til å avfyre varselskudd. Han mente heller

ikke det var tid til å avfyre et skadebegrensende skudd. Hans oppfatning var at han stod
overfor en person som ikke ønsket å overgi seg og som hadde tatt oppstilling for å forsvare

seg. Selv om A hadde på seg tung vemevcst og hjelm tenkte han ikke han var beskyttet. Han

følte seg veldig eksponert.

A har forklart at han ikke husker hvor mange skudd han avfyrte mot fornærmede mens
fornærmede stod utenfor bilen. Han har anslått at det var 4-6. Han hadde et greit siktebilde,

men fordi visiret på hjelmen var nede, og stanget litt mot våpenet, tok det litt tid å se

rødpunktet ordentlig. Han mente ett av skuddene hadde effekt, i det han oppfattet at
fornærmede fikk et lite "støkk". I sin forklaring 7. februar 2017 har A forklart at han etter at

fornærmede fikk "støkket" lurte på om fornærmede var truffet og at han derfor ikke skjøt mer.

Da fornærmede hadde satt seg inn i bilen og kjørte avgårde avfyrte A flere skudd.
Han skjøt mot bakruten og så et at ett av skuddene knuste bakruten på bilen. Det kan l følge A

også ha vært et skudd fra politibetjent B som knuste ruten.

A har om skuddene mot bilen forklart at han tenkte på at fomgsrmede allerede hadde skutt mot

patruljen, at han hadde stoppet ved rundkjøringen, gått ut av bilen og nå stod der med hagla
klar. Hans tanke var at fornærmede måtte stoppes og at han ikke måtte få komme videre. Plan

var ikke lenger redd for sin egen del, men for tredjeperson. Han tenkte på at fornærmede ved

neste rundkjøring i Vesterveien kunne svinge ned mot havneområdet og derfra videre inn i
Kvadraturen. Fornærmede satt i sin bil og han og B stod utenfor patmljebilen. A tenkte at

dersom fornærmede fikk et forsprang på patruljen, kunne de miste ham av syne. A har på

spørsmål fra Spesialenheten om det var andre måter å hindre fornsermede å komme seg til

Kvadraturen på enn å avfyre skudd mot ham, svart at han ikke så andre alternativer.

A har på spørsmål fra Spesialenheten i avhøret 27. november om han visste at det var en hagle
som ble rettet mot ham ved Gartnerløkka, svart at han tok utgangspunkt i det fordi han hadde



Side 8

sett skuddet som traff bildøra. Han har i forklaring 7. februar 2017 uttalt at han ikke på noe

tidspunkt tenkte at det var en hagle og samtidig påpekt at det kan vaere mange forskjellige
ammunisjonstyper i en hagle med ulikt skadepotensiale. Han har også påpekt at det kan være

kombinasjonsvåpen med et vanlig rifleløp og hagle under. A har vist til at meldingen til
operasjonssentralen gikk ut på at det var en rifle.

Politibetjent B har forklart at han hørte at det ble skutt, men ikke visste om skuddene kun kom

fra As våpen eller om sjåføren også skjøt mot dem. B frigjorde seg fra bilen og så da han kom
fram til A at sjåføren var på vei inn i bilen. B har i avhør 27. november 2016 forklart at han

oppfattet at mannen (X) hadde stanset der han gjorde nettopp for at politiet skulle komme tett
på. Mannen var klar med sitt våpen og de kunne ikke stå og vente på at han avfyrte skudd mot
dem først. Malmen var farlig og de ville ikke trekke seg unna. Med den viljen mannen hadde

vist var han farlig både for politiet og tredjeperson.

B forklarte 27. november at han hadde avfyrt skudd mot bilen og at han siktet mot området
der mannen (X) satt. Bs vurdering da han avfyrte skudd var at mannen ikke måtte få komme

videre og at han måtte stanses.

B har i senere forklaringer oppgitt at han skjøt mer enn ett skudd, men at han ikke kan si hvor

mange.

III.5 Pågripelsen av X

Fra Gartnerløkka kjørte X videre vestover og patrulje K38 fulgte raskt etter. K38 varslet om
hendelsen på politi sambandet og at bilføreren trolig var truffet av et skudd. Ca. 250 meter vest

for Gartnerløkka så de at bilen hadde stanset ved muren på høyre side av broen. Patrulje K38
stanset ca. 60 meter fra bilen. Politibetjent A og politibetjent B steg ut og anropte føreren som

delvis lå ut av førerdøren. Samtidig kom patrulje K36 og patrulje U05 til stedet. Bilfører og
bil ble kontrollert og det ble iverksatt førstehjelp.

A har forklart at han løp tilbake til Gartnerløkka for å sperre av området. Da han kom til
stedet oppdaget han at bilførerens våpen lå igjen i vegbanen.

III.6 VitneobservasJoner ved Gartnerløkka

Spesialenheten har avhørt seks vitner som har kunnet belyse hendelsen ved Gartneriøkka.

Tre av vitnene. H, W og Q, så på overføringen av hendelsen fra Fædrelandsvennens

webkamera.

H har forklart at han nettopp hadde kommet hjem fra jobb og at han var i kontakt med sin
venn W. W hadde hørt skudd og de snakket sammen om hva det kunne være. W sendte H en

link til streamen til Fædrelandsvennens webkamera. De fant ut at man kunne gå tilbake på

opptaket og se hva som hadde skjedd.

H har forklart at han fant sekvensen fra webkamcraet. Han så først en bil som kom fra høyre

og inn i rundkjøringen, for så å ta første til høyre igjen. Bilen stanset ikke så langt fra
rundkjøringen, midt i veien. H så en mann som gikk ut av bilen og bildøren ble lukket.
Omtrent samtidig kom en politibil fra høyre, "snikende og kjørte sakte inn bak rundkjøringen
som om den prøvde å gjemme seg". Politibilen parkerte bak rundkjøringen.
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H har videre forklart at politimennene kom ut av bilen og at begge prøvde å se på mannen

som stod midt i gata. H har i avhøret vist hvordan han oppfattet at mannen beveget armene.

Han viste da at mannen først hadde annen rett ut foran brystkassen, og deretter rett ut til

siden. H så at mannen beveget seg og at politimennene reagerte med å dukke ned. "De
gestikulerte mot mannen som virket å gestikulere tilbake." H har forklart at han ikke så om

noen holdt noe i hendene. Han kunne på grunn av bildekvaliteten ikke se klart.

W har i hovedsak forklart seg sammenfallende med H om sine observasjoner. Man har på

spørsmål om han så noe i hendene på noen svart nei. Han forklarer:

"Det var litt mye armbevegelser på alle tre. Vitnet kunne ikke se noe våpen, men

oppfattet at de siktet på hverandre, at mannen siktet på politiet. Vitnet oppfattet at det
virket som om politiet ble siktet på fordi de prøvde å gjemme seg. Mannen prøvde

ikke å gjemme seg, han bare stod der foran sin egen bil.

Vitnet T jobbet den aktuelle natten på Shellstasjonen på Gartnerløkka. T og vitnet V oppholdt
seg i butikken da de hørte 3-4 skudd. De tittet ut og så at det var politibil med blålys på
utsiden. De trodde at det var politiet som skjøt. Begge tok tilflukt bak i butikklokalene og så
derfor ikke hva som skjedde videre.

Vitnet G har forklart at han gikk østover Vesterveien i retning mot Gartneriøkka, og at han var
på broen ca. 100 meter fra bensinstasjonen og rundkjøringen da han hørte lyden av det som

han antok var fyrverkeri. Rett etter kjørte det en bil mot ham og han hørte at det ble skutt 4-5

ganger. G var sikker på at det ble skutt fra bilen og mot ham fordi prosjektilene traff asfalten
og veggen bak ham. Han gjorde seg så Uten som mulig og kikket vekk. Deretter passerte det

en politibil og den stanset på toppen av brua. Han så ikke hvor den første bilen var. G har
oppgitt at han var iført en sort bukse og en sort jakke.

III.7 Opplysninger på politisambandet (fra lydlogeen) og meldinger ført i Politioperativt
register fPO-loggen)

Som nevnt foran, er meldingen fra K, som drev med vegarbeid for Mesta, notert i

oppdragsloggen kl. 04:36. Meldingen er gjengitt foran.
Innsatsleder, politibetjent D, har i avhør forklart at han oppholdt seg på politistasjonen da han
leste meldingen. D varslet de to øvrige patruljene som var på stasjonen og operasjonssentralen

om at de måtte rykke ut på oppdraget. Operasjonsleder samtykket i bevæpning. I følge

lydloggen kjørte patruljene ut kl. 04:45:05.

Operasjonssentralen meldte kl. 04:46:54 til patrulje U05 at"... melder følte ikke han var

truende mot andre, men han var som sagt redd for hva han kunne finne på med seg sjøl. Og
det gmsomme som skulle skje. Det er litt ukjent hva".

Kl. 04:47 er det loggført at de tre patruljene har kjørt på Mosby- og Sødalsiden. Kl. 04:48 ble
det loggført at tillatelse til bevæpning med ett- og tohånds våpen var gitt.

Patrulje K36 kontaktet kl. 04:50:25 operasjonssentralen for å få ytterligere informasjon om
oppdraget. Det ble opplyst over sambandet at bilen var en sølvgrå VW Touran, at sjåføren
måtte anses å være beruset og i besittelse av rifle, samt muligvis suicidal. Kl. 04.52 hadde

patrulje K36 observert bilen og meldte at de var på vei sørover. Patrulje K38 fikk beskjed om
at bilen var noen hundre meter foran dem. Patrulje K36 meldte så at bilen stakk.
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Kl. 04:53:23 meldte patrulje K36 at bilen hadde kjørt inn på Esso-stasjonen. De meldte så fra
om at sjåføren hadde våpen.

Kl. 04:53:56 meldte patrulje K38 at skudd var avfyrt og at politibilen var truffet. Patrulje U05
ble av operasjonssentralen bedt om å kjøre mot Gartnerløkka.

Kl. 04:55:04 meldte patrulje K36 inn bilens registreringsnummer. Kort tid etter meldte en
drosjesjåfør om at bilen hadde kjørt nordover i stor fart.

Operasjonsleder S2 har i avhør forklart at han identifiserte bileieren og at det var en kvinne.

Han kjente igjen navnet på samboeren hermes, dvs. X, fra tidligere.
. I våpenregisteret stod X oppført som innehaver

av en rifle.

Spesialenheten legger til grunn at patruljene ikke ble varslet om opplysningene i
våpenregisteret, og at opplysninger om våpenet heller ikke ble notert i oppdragsloggen.

Kl. 04:56:12 orientertete patrulje K38 operasjonssentralen om hendelsen hvor de hadde blitt

beskutt. Operasjonssentralen meldte tilbake at den aktuelle bilen sannsynligvis kom fra

Kl. 05:57:37 meldes på sambandet at ektefelle til bileier er X. Samtidig melder patrulje K36 at
bilen er på vei sørover.

Kl. 04:58:38 melder patrulje K38 om sin posisjon og patrulje K36 melder fra om at de "kler
seg opp".

Kl. 04:59:36 meldte patrulje K38 at bilen hadde passert dem og at de fulgte etter.

Kl. 05:00:33 meldte de at bilen var på vei mot Gartneriøkka.

Operasjonssentralen meldte tilbake at bilen kunne stanses på en tilgjengelig måte" og at ops

har gitt alle fullmakter".

Kl. 05:00:57 meldte patrulje K38 at de var på Gartnerløkka.

Kl. 05:01:12 spørres fra operasjonssentralen om de kan se hvor mange personer som er i

bilen.

Kl. 05:01:30 meldte patruljen at skudd hadde blitt avfyrt og at sjåføren hadde satt seg i bilen
igjen.

Kl. 05:01:41 ba operasjonssentralen om bekreftelse på at skudd var avfyrt og at sjåføren var i

bilen. K38 bekreftet dette og opplyste at bilen var på vei mot Vågsbygd og at sjåføren nok var
truffet.

Kl. 05:02:19 ble det meldt om at bilen hadde stanset og at sjåføren lå utenfor.

En sammenstilling av tidspunktene i lydloggen og føringen av meldingene i oppdragsloggen
(PO-loggen) viser at det gikk ca. 19 minutter fra meldingen fra K kom inn til politiet til X ble
funnet i bilen i Vesterveien. Tiden fra patrulje K38 ble beskutt ved Krossen og frem til de på
nytt møtte X i rundkjøringen ved Gartnerløkka var ca. 8 minutter. Det gikk ca. 33 sekunder

fra samme patrulje meldte om at de var ved Gartnerløkka til de meldte fra om at skudd var

avfyrt og at sjåføren kjørte videre vestover.
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III.8 Åsteds - og undersøkelse srapport

Åstedsundersøkelse ble gjennomført 27. november 2016 av Agder politidistrikt. De to MP5-
ene som hadde blitt brukt av politiet og haglgeværet som var brukt av X ble sikret. Xs bil og

klær ble også sikret.

Kriminalteknikeren har delt åstedene inn i tre forskjellige områder.

Åsted nr. l er på Krossen og Esso stasjonen. Åstedet ble ikke avsperret frem til det ble
undersøkt 27. november ca. kl. 16:00. Det ble ikke registrert spor fra stedet som kan belyse

hendelsen.

Åsted nr. 2 er området ved rundkjøringen på Gartnerløkka. Åstedet ble avsperret etter

skytingen. Politibetjent A og politibetjent B påviste ved bruk av fire kjegler stedet hvor
politibilen stod og egne posisjoner under skytingen. Rapport fra åstedsundersøkelsen viser

videre at det ble funnet 17 stk. 9mm tomhylser i rundkjøringen. Litt inn i Vesterveien ble det

funnet en hagle og noen plastbiter. Haglen, som var skadet ved bakre del av kolben, ble
avfotografert der den lå. Ingen av plastbitene ble vurdert å kunne knyttes til hendelsen og ble

derfor ikke tatt i beslag. Det var også glassbiter i vegbanen. I en tilliggende bygning på
sørsiden av Vestervegen (nr. 2) ble det i et utspring på nordsiden av bygget funnet et

kuleanslag i murveggen.
Åsted nr. 3 er stedet i Vesterveien der bilen som X kjørte stanset.

Illustrasjonsmappen fra Agder politidistrikt viser at det var ca. 47 meter fra stedet hvor

politibetjent A har oppgitt å ha stått under skytingen frem til stedet hvor haglen lå. Målinger
som Kripos har foretatt med grunnlag i informasjon fra rekonstruksjonen viser at det var 48-

49 meter fra stedet hvor politibetjent A og politibetjent B stod da skudd ble avfyrt frem til
bakenden på Xs bil. Kripos har beregnet at det fra det punktet hvor patrulje K38 ved
innkjøringen til Gartnerløkka tidligst kunne oppdage X og fram til stedet i Vesterveien der det
er lagt til grunn at bilen hans stod, var 38- 39 meter.

III.9 Undersøkelse av tienestebilen til patrulie K38

Tjenestebilen er fotografert. Ved opptelling er det registrert ca. l 16 anslag av hagl på
passasjersiden, med en horisontal spredning på 186 cm og en vertikal spredning på 120 cm.
Ingen av haglene hadde gått igjennom bilmten eller metallet. Det var treffipassasjervinduet, i

A- og B-stolpen, og i takrailen.

Kripos har undersøkt hvilken avstand det var mellom X og tjenestebilen under hendelsen på

Krossen. Beregnet avstand fra haglen er ca. 75 meter hvis det ble skutt vinkelrett (90 grader)

mot passasjersiden. Dersom det ble skutt med skrå vinkel vil avstanden være kortere.

III. l O Undersøkelse av Xs bil mv.

Undersøkelsen av bilen viser at ett skudd har gått gjennom bakruten, gjennom nakkestøtten i

førersetet og videre ut av frontruten. I tillegg er det funnet treff i bilens bakpart, både på høyre

og venstre siden. Bilen er truffet fem ganger og det er gjenfunnet fire prosjektiler. Da det ikke
er vurdert å være avgjørende for saken, er det ikke foretatt tekniske undersøkelser av

prosjektilene. Politibetjent A og politibetjent B har begge forklart at de skjøt flere skudd mot
bakparten på bilen i den hensikt å ramme føreren.
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Ved undersøkelse av jakken som ble benyttet av X ble det funnet 7 skarpe haglpatroner i

venstre j akkelomme og 13 skarpe haglpatroner i høyre jakkelomme. I Xs bil ble funnet en tom

eske for haglpatroner.

III. 11 Obduksjonsrapporten

X ble bragt til Sykehuset Sørlandet med registrert ankomst kl. 05:21. Han ble raskt lagt i
narkose. Ved akutt åpning av brystkassen og buken ble funnet at det var store blødninger i

høyre lunge og bakre høyre brystvegg. X var i blødningssjokk og ble erklært død kl. 07:00.

I obduksjonsrapporten fra Folkehelseinstituttet 27. januar 2017 fremkommer følgende

sammenfatning og konklusjon:
"l. Av tegn til skader er det påvist iimskuddsåpning på høyre side av ryggen.

Prosjektilet har gått gjennom høyre brysthule, fortsatt videre i armhulens bløtvev og

blir gjenfunnet i bløtvevet i høyre albuebøy. Prosjektilet har forårsaket brudd av høyre
overann og skade av høyre lunge. Skuddretningen er bakfra/forover, litt oppover mot
høyre. Det sees ytterligere en skade på venstre langfmger, og en hudskade med
underliggende metallfragmenter på venstre underarm (streifskuddskader). Det ses hud-

og underhudskader fortil på venstre side av bryst. Nærmere vurdering av skaden på

brystets forside er vanskeliggjort av foretatte omfattende akuttkirurglske inngrep, men

skadene synes overfladiske og antas også å kunne representere streifskudd.

2. Det er ikke påvist tegn på sykelige forandringer av betydning for dødens inntreden.

4. Døden antas å skyldes den påviste skuddskaden med innskudd på høyre side av

ryggen, med påfølgende skade av høyre lunge og forblødning til høyre brysthule.

(...)"

III. 11 Kripos undersøkelser av prosjektilet fra avdøde og patronhylsene fra Gartnerløkka

Kripos har foretatt analyse av prosjektilet som ble gjenfunnet i avdøde Xs høyre albuebøy.
Det er konkludert med at prosjektilet "etter all sannsynlighet" er avfyrt fra våpenet som A
brukte. Undersøkelser av 17 tomhylser fra rundkjøringen viser at minst en av patronhylsene

"eller all sannsynlighet" er avfyrt fra Bs våpen og to "kan være " avfyrt fra Bs våpen. Det er

samtidig opplyst at disse 3 tomhylsene, som var messingfargede, ikke har anslag fra utstøteren
i det våpenet som A brukte.

Det er videre konkludert med at minst en patronhylse "etter all sannsynlighet" var avfyrt fra

As våpen, mens tretten hylser "kan være" avfyrt med As våpen. Kripos har samtidig opplyst at

disse 14 tomhylsene, som var blanke, ikke har anslag fra utstøteren i det våpenet som B

brukte.
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III. 12 Undersøkelse av avdøde Xs klær

Kripos har undersøkt avdøde Xs klær og opplyst at skadene er overensstemmende med

kroppsskader som fremgår av obduksjonsrapporten. I t-skjorten, genseren og jakken er det
hull i bakre del, samt rifter i øvre venstre del av forstykket. Påjakken og genseren er det også

en rift i nedre del av venstre arm. Kripos konkluderer med at de disse skadene er forenlige

med skader fra prosjektiler og prosjektilfragmenter.

III. 13 Undersøkelse av patronhylser og haslesevær

Da politiet i Agder tok hånd om haglgeværet som ble furmet ved rundkjøringen i Gartneriøkka
viste det seg at en tomhylse hadde kilt seg fast i kammeret slik at den måtte fjernes med bruk
av en tang. Haglegeværet var halvautomatisk. Etter at våpenet er ladet manuelt, vil øvrige
patroner i våpenet kuime avfyres ved nytt avtrekk etter at man først har sluppet avtrekkeren

frem igjen. Tomiiylsen kastes automatisk ut etter avfyring og sluttstykket fører da en ny og
ubrukt pateon inn i kammeret på dets vei Irem igjen. I magasinet på haglen var det fire
patroner. Undersøkelse av tomhylsen som hadde kilt seg viste at den ikke hadde merke i

bakkant etter utstøteren. Ved prøveskyting foretatt av Kripos fikk alle andre tomhylser et slikt

merke i bakkant når de ble kastet ut av våpenet på ordinært vis.

Av rapporten fra Kripos går fram:
"Det er påvist skader på haglegeværet som er forenelig med prosjektiltreff. Et

prosjektil har gått inn på baksiden på kolben, jf. flg. 16 og truffet en metallskruejf.
figur 17. Deretter har det gått ut på venstre siden av kolben slik at plasten har sprukket,

jf. flg. 15. På oversiden av kolben Jf. fig. 18 og 19 er det også en skade. Ut fra skadens
plassering og utseende kan det se ut som prosjektilet kommer forfra. Det er et hull i

fremre delen av bærereimen, j f. figur 13 som kan være forenelig med et prosj ektiltreff.

De påviste skadene er forenelig med 3 separate prosjektilanslag, men det kan ikke
utelukkes at samme prosjektil har forårsaket både skaden i bærereimen, jf. fig. 13 og

skadene i høyre side av kolben.»

IV. Spesialenhetens vurdering

IV. l Aktuelle straffebestemmelser

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

gjelder spørsmålet om ansatte i politiet og påtalemyndigheten har begått en straffbar handling
i tjenesten, jf. påtaleinstruksen § 34-1 første ledd.

Som beskrevet ovenfor skjøt politibetjent A mot X da X var utenfor bilen på Gartnerløkka. Da

X kjørte fra stedet skjøt begge to, både politibetjent A og politibetjent B, mot X. Det legges
med bakgrunn i analyser fra Kripos til grunn at det er skutt tilsammen 14 ganger fra

politibetjent As våpen og 3 ganger fra politibetjent Bs våpen. Kripos har konkludert med at
prosjektilet som ble gjenfunnet i avdøde Xs høyre albuebøy "etter all sannsynlighet' er avfyrt

fra våpenet som A brukte

Spesialenheten anser det i vurderingen av et mulig straffansvar for politibetjent A riktig å ta
utgangspunkt i straffeloven § 275 om drap. For politibetjent B tas utgangspunkt i straffeloven

§ 275, jf. § 16, forsøk på drap. Det legges både for A og B til grunn at de avfyrte skudd mot X
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i den hensikt å uskadeliggjøre ham og at det med viten og vilje ble skutt mot Xs overkropp.
Det legges derfor til grunn at både A og B i situasjonen holdt det for sikkert eller overveiende
sannsynlig at X ville bli drept dersom han ble truffet av ett eller flere prosjektiler, jf.
straffeloven § 22 første ledd bokstav b) om sannsynlighetsforsett. Forsett vurderes også å

foreligge etter straffeloven § 22 første ledd bokstav c) om den som "holder det for mulig at
handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om det skulle være tilfelle .

I vurderingen av om forsettkravet er oppfylt legges vekt på at det ble brukt MP5 med 9mm
"short stop" ammunisjon og at skyte avstanden var noe under 50 meter.

Før Spesialenheten går nærmere inn i den konkrete vurderingen av om politibetjent As og

politibetjent Bs handlinger var lovlige, redegjøres for regler som gir rammer for politiets
maktanvendelse og forholdet mellom disse. Spesialenheten støtter seg i redegjørelsen til

Riksadvokatens vedtak av 14. juli 2016 i den såkalte Grønland-skytingcn , der politiet på
kort avstand avfyrte skudd mot en kvinne som beveget seg mot politiet med en kniv i hånden.

Avgjørelsen, som gjelder en hendelse som fant sted før ikrafttredelsen av ny straffelov, kan
leses på riksadvokatens hjemmeside. Nødvergebestemmelsen i straffeloven (1902) § 48, som

var gjeldende på hendelsestidspunktet i Grønland-skytingen, er i straffeloven (2005)
videreført i § 18.

En handling som i utgangspunktet rammes av en av straffelovens bestemmelser kan likevel

være lovlig dersom det foreligger en nødvergesituasjon og vilkårene for nødverge er oppfylt,
jf. straffeloven § 18. Bestemmelsen oppstiller i første ledd tre vilkår for at en

nødvergehandling skal være lovlig. For det første må den som utøver nødvergehandlingen

være utsatt for et ulovlig angrep. For det annet må handlingen ikke gå lenger enn nødvendig.
Handling må heller ikke gå åpenbart ut over hva som var forsvarlig under hensyn til hvor

farlig angrepet er, hva slags interesser som angrepet krenker, og angriperens skyld.
Forsvarlighetskravet gir anvisning på en skjønnsmessig helhetsvurdering av om

nødvergehandligen er etisk berettiget. Forsvar! ighets vurderingen i straffeloven (2005) § 18 er
endret fra den tidligere bestemmelsen i straffeloven (1902)§ 48, slik at det etter § 18 stilles
noe strengere krav eim tidligere for hva som kan aksepteres. Av forarbeidene til § 18 går fram

at det fortsatt er meningen at den angrepne skal ha rikelige marginer l sin vurdering av hva

som er etisk forsvarlig.
Det følger av straffeloven § 18 annet ledd at reglene i første ledd gjelder tilsvarende for den
som iverksetter en lovlig pågripelse eller søker å hindre at noen unndrar seg

varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff.

Politiet kan også bruke makt i medhold av politiloven § 6 fjerde ledd, herunder benytte
skytevåpen. Av bestemmelsen følger at politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i
den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig. I tillegg til at bestemmelsen kan få anvendelse

i nødverge- og pågripelsessituasjoner, gjelder bestemmelsen også ved maktbruk under mer

ordinær ordenstjeneste. Av politiloven § 6 annet ledd følger at politiet ikke skal ta i bruk
sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller

uten at slike forgjeves har vært forsøkt.

Riksadvokaten skriver i Grønland-saken:

"Etter riksadvokatens syn er det mest nærliggende å vurdere lovligheten av A sin handling

med utgangspunkt i straffelovens bestemmelse om nødverge. Det vises her til at Høyesterett i
Rt. 2007 s. 1172, avsnitt 32, la til grunn at spørsmålet om straffrihet for polititjenestemenns

handlinger i forbindelse med pågripelse må vurderes ut fra straffeloven § 48 tredje ledd.
Hensett til at straffelovens § 48 annet ledd mer spesifikt enn politilovens § 6 fjerde ledd
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regulerer nødvergesituasjonen, er det nærliggende å legge til grunn at spørsmålet om

straffrihet for polidtjenestememis handlinger ved awerging av et ulovlig angrep best
bedømmes etter førstnevnte. Dette er også uttrykkelig forutsatt i forarbeidene til ny

straffelov, se Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 209. Departementet uttaler her:

"[djersom en politimann foretar en lovlig pågripelse og blir møtt med ulovlig
maktbruk, foreligger det et rettsstridig angrep som gjør at tjenestemannen kan utøve

nødverge innenfor rammene første ledd setter."

Videre vil et slikt utgangspunkt gi en mer fullstendig vurdering av lovligheten av den
aktuelle handlingen all den tid Høyesterett har åpnet for at bestemmelsen i st-affeloven

1902 om nødverge går noe lengre enn politilovenjf. Rt. 2007 s. 1172. avsnitt 35.
Dette må etter Riksadvokatens syn innebære at grensene for lovlig nødverge ikke er

overskredet selv om den aktuelle tjenestemannen ikke har handlet i tråd med de

retningslinjer som gjelder for politiets utøvelse av makt og supplerende regelverk.

Høyesteretts uttalelse er riktignok også på dette punkt knyttet til politiets maktbruk i
pågripelsessituasjonene etter tredje ledd, men det samme må antas å gjelde etter annet

ledd.

Samtidig vil de prinsipper en finner i politiloven og våpeninstruksen og annet
regelverk være sentrale ved vurderingen av hva som kan aksepteres etter straffeloven §
48 annet ledd. Dette ble lagt til grunn av Høyesterett i Rt. 2007 s. 1172 for så vidt
gjelder vurderingene i de såkalte pågripelsessituasjonene etter tredje ledd. Det samme
må antas å gjelde ved vurderingen etter første og annet ledd. Det betyr at det vil være
et moment i vurderingen av om nødvergehandlingen er nødvendig for å avverge

angrepet og om den var forsvarlig om den aktuelle tjenestemannen har fulgt

retningslinjer for bruk av våpen som følge av politiinstruksen. Samtidig, og som
påpekt ovenfor, kan en handling tenkes å tilfredsstille kravet til nødverge selv om

disse prinsippene ikke er overholdt.

Bestemmelsen i våpeninstruksen som særlig er av interesse for denne saken er
våpeninstruksen § 4-3 om vilkår for bruk av skytevåpen. Av bestemmelsen første ledd følger:

"(l) Skytevåpen kan bare brukes når det er absolutt nødvendig og hvor lempeligere

midler forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem, i situasjoner hvor

a) tjenestepersonen selv eller andre trues med eller utsettes for en grov
voldshandling eller annen grov integritetskrenkelse, og bruk av våpen fremstår som

nødvendig for å hindre tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, eller

b) det anses påkrevd å pågripe eller stanse person som er domfelt eller med stor
grad av sikkerhet mistenkes for drap, andre grove voldshandlinger eller forsøk på slike

voldsforbrytelser, eller av personer som av andre grunner anses som særlig farlige for

menneskers liv eller helse, Norges selvstendighet, eller som alvorlig truer

grunnleggende nasjonale interesser.

Spesialenheten anser det også i denne saken mest nærliggende at spørsmålet om lovligheten

av politiets opptreden vurderes med utgangspunkt i straffelovens bestemmelse om nødverge.

Spesialenheten vil nedenfor, i lys av ovennevnte, vurdere om politibetjent As og politibetjent

Bs handlinger kan bedømmes som lovlige etter straffeloven § 18.
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Dersom vilkårene for nødverge vurderes oppfylt, må Spesialenheten subsidiært vurdere om
det er grunnlag for straff etter straffeloven § 281 om uaktsom forvoldelse av en annens død.

Avgjørende i denne vurderingen blir om det var aktsomt å oppfatte situasjonen slik at

nødvergehandlingen/forsvarshandlingen var nødvendig.

Sakens opplysning tilsier videre at Spesialenheten må vurdere om politibetjent A og
politibetjent B kan straffes for å ha utsatt tredjeperson for fare da de skjøt mot en bil i fart og
ikke hadde full oversikt i skuddretningen. Det vises til at G har opplyst at han gikk på fortauet
på sydsiden av Vesterveien og at han var ca. 100 meter fra Gartnerløkka i det

tjenestepersonene skjøt mot X mens han kjørte bilen. G forklarte at flere skudd traff asfalten

rundt ham og murveggen i Vesterveien nr. 2 bak ham. En slik opptreden fra politiets side kan

rammes av straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen.

Spesialenheten må i vurderingen av om det er grunnlag for straffansvar basere seg på de
beviskrav som gjelder for straffesaker. Riksadvokaten har i rundskriv 2/2012 skrevet følgende

om hva som kreves for at påtalemyndigheten skal kunne ta ut tiltale:
"Påtalemyndigheten må være overbevist om siktedes straffeskyld for å ta ut tiltale, og
må være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises for retten. Dette innebærer at

påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolen

anvender for å avsi fellende dom og at det stilles et tilleggskrav til muligheten for å
føre bevis for retten.

IV.3 Politibetjent As bruk av skytevåpen mot X da X befant seg utenfor bilen.

Etter en samlet vurdering av etterforskingsresultatet anser Spesialenheten det ikke å være

bevismessig grunnlag for at politibetjent A begikk en rettsstridig og straffbar handling da han
avfyrte flere skudd og traff X, som senere døde av skuddskaden. Det legges til grunn at
vilkårene for å handle i nødverge var til stede i situasjonen, jf. straffeloven § 18.

Spesialenheten mener politibetjent As opptreden må vurderes i lys av det samlede
hendelsesforløp som ledet fram til situasjonen ved Gartnerløkka. K varslet ca. kl. 04.36 at han

som vegarbeider var nær ved å bli påkjørt av en bilfører, som hadde stanset og sagt at han var

redd for seg selv og at noe grusomt ville skje. Bilføreren, som ble oppfattet som beruset,
hadde i følge K vist frem "en rifle' og hadde bedt K ringe til politiet
Operasjonsleder besluttet bevæpning, og tre politipatruljer bevæpnet med pistol og MP5
rykket ut fra politistasjonen. Patruljene oppfattet at oppdraget hastet og brukte ikke tid til å
iføre seg tung vemevest og hjelm.
Etter å ha blitt lokalisert i Setesdal s veien, unnlot X å stanse på signal (blålys og jEjernlys) fra
patrulje K36. Da han stanset på den sydligste inn-/utkjøringen på Esso stasjonen på Krossen,
kjørte han straks videre idet tjenestepersonene i patrulje K36 steg ut av politibilen. Etter en
kort runde inne på stasjonsområdeVSetesdalsveien, stanset X på nytt i den samme inn-

/utkjøringen. Da patrulje K36 passerte ham på kort avstand, kom han ut av bilen med et to-

hands våpen. Patrulje K36 "ga gass", kjørte sørover og varslet på polidsambandet om våpen.
Omtrent samtidig ankom patrulje K38 stedet. Selv om patrulje K38 stanset på noe avstand,

rygget bakover og snudde i vegbanen, avfyrte X skudd mot politibetjent B og politibetjent A
da tjenestebilen stod i ro med passasjersiden vendt mot X. Etter først å ha kjørt nordover,
snudde X og kjørte enda en gang Setesdal svei en mot Kristiansand. Tjenestepersonene i

patrulje K36 og K38 iførte seg da tungt verneutstyr. Ved Dalaneveien passerte X patrulje
K36, og ved Gumpen passerte han patrulje K38.
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Da politiets kjøretøy og personell var uniformert legges til grunn at X ikke kan ha
misoppfattet de faktiske omstendigheter. Innholdet i kontakten med vegarbeider K, Xs
kjøremønster, de retningsvalg han tok og øvrig opptreden bar ikke preg av at han ønsket å

unngå konfrontasjon med politiet. X måtte tvert i mot kunne oppfattes å oppsøke en form for

konfrontasjon. Hans opptreden da patrulje K38 fulgte etter ham mot Gartnerløkka, og han da
stanset i Vesterveien og på nytt hadde gått ut av bilen med et to-hånds våpen i hendene

forsterket polititjenestepersonenes vurdering av at X søkte konfrontasjon.

Spesialenheten er ikke at politibetjent B og politibetjent A kan bebreides for å ha stanset i
Gartnerløkka og konfrontert X. Det var grunnlag for å oppfatte X å være til alvorlig fare, også

for andre enn politiet. Det var også, som B har forklart, risiko for at politiet kunne miste X av
syne dersom de kjørte avgårde. X stod, som vist til av B, klar med sitt våpen og det var for

patruljen ikke tid til å legge noen plan.

Det følger av straffeloven § 25 første ledd at enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av

den faktiske situasjonen på handlingstidpunktet.
I vurderingen av det videre hendelsesforløpet legger Spesialenheten forklaringene fra

politibetjent B og politibetjent A om hvordan de oppfattet situasjonen til grunn. Forklaringene
er i all hovedsak sammenfallende og det er andre opplysninger i saken som underbygger deres
forklaringer. Både B og A mente at de "kjørte i en felle" ved Gartnerløkka. A forsøkte å

"dykke ned" i setet da han på nytt fryktet at de skulle beskytes. Han tenkte at "Nå smeller

det!" - "Nå kommer det et skudd mot oss!". Han så X i etbrøkdels sekund og mente at X

holdt et to-hånds våpen foran seg. B har forklart at X stod i vegbanen og holdt et to-hånds

våpen i anleggsstillmg. B ga gass i rundkjøringen slik at patruljen kom i skjul bak et plantefelt
med busker.

Politibetjent A gikk først ut av patruljebilen og holdt sin MP5 klar i det han kikket frem. A
oppfattet at X fortsatt holdt våpenet i hendene og følte samme frykt som på Krossen. Han
fryktet at X kom til å skyte igjen og tenkte: "Det er ham eller meg", "Jeg må skyte først eller

så blir jeg skutt". Han avfyrte deretter flere skudd mot Xs overkropp.

Spesialenheten legger etter dette til grunn at bruken av våpen for A fortonet seg som absolutt
nødvendig og at våpen ble "benyttet for avverge" et ulovlig angrep.

Politibetjent As forsvarshandling bestod i å skyte flere skudd mot Xs overkropp. Det må her
vurderes om det rettsstridige angrepet kunne vært forhindret ved bruk av mindre alvorlige

maktmidler eller på en annen måte, og om politibetjent A ved sin handling gikk lenger enn
nødvendig for å avverge angrepet.

Ut fra etterforskingsresultatet og politibetjent As oppfatning av situasjonen, mener

Spesialenheten A ikke har handlet på et vis som kan medføre straffansvar. Operasjonsleder
hadde gitt patruljene alle fullmakter og de nærmere taktiske vurderinger og beslutninger i

situasjonen var overlatt til patmljemannskapene. Politibetjent B, som var eldstemarm i patrulje

K38, ba A gå først ut av bilen og konfrontere X. X hadde i situasjonen på Krossen, 8- 9
minutter i forveien, vist at han hadde vilje og evne til å skyte mot politiet.

Spesialenheten legger med bakgrunn i innhentede opplysninger og juridisk teori til grunn at
det i en situasjon hvor politiet står overfor en person som retter våpen mot politiet, og hvor det

er reell fare for at våpenet vil bli brukt, vil være riktig å skyte for å uskadeliggjøre.
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Seksjonsleder J ved Politihøgskolen har i en uttalelse til Spesialenheten vist til at både
studenter ved gnmnutdaimingen og deltakere på etter- og videreutdanning, opplæres i å bruke

våpen på en slik måte at ønsket virkning oppnås. J har påpekt at ekstremiteter (armer og ben)

er svært bevegeUge deler sammenlignet med resten av kroppens hovedmasse, og at det - selv
uten stresspåvirkaing - vil være svært vanskelig å treffe. Det vises også til Tor-Geir Myhrer,

Som siste utvei - rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen (2005), s 94 flg.
"Tilsiktet treffpunkt må tilpasses det som er nødvendig for å avverge den aktuelle

fare, og vil naturlig nok påvirkes av hvorvidt formålet er å uskadeliggjøre, stanse eller

skremme. I det en gjeme benevner som "nødvergesituasjoner" og hvor hjemmelen for
å bruke skytevåpen er våpeninstruksen § 19 annet ledd bokstav a, vil situasjonen som

regel kreve at gjerningspersonen umiddelbart settes ut av spill slik at han eller hun

hindres fra å gjøre alvor av sin trussel om alvorlig voldsanvendelse. Normalt vil det

kreves at skuddet rettes mot kroppen .
Spesialenheten viser til at bestemmelsen i § 19 annet ledd bokstav a) som er vist til av Myhrer
er videreført i ny våpeninstruks § 4-3 (l a).

Det vises videre til Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland, Politirett, 3. utg. (2016) side 726
og 727 om at skadevirkningen ved politiets bruk av skytevåpen skal begrenses mest mulig.

"Samtidig må bruken innrettes slik at den tilsiktede effekten oppnås. Der våpenbruken

har et awergende formål, kan dette komme på spissen. Skal hensikten nås, må

politiets skudd falle senest i det øyeblikk det ikke lenger er faktisk mulig å hindre at
den andre parten avfyrer rettet skudd eller går til direkte og rettet angrep med et ajanet
farlig våpen. Der vedkommende står godt innenfor skuddhold med en ladd hagle eller

jaktrifle i hånden, med løpende pekende oppover og med fingeren på avtrekkeren, bør
det kunne avfyres rettet skudd hvis det gjøres tegn til å senke våpenet mot
tjenestepersonen, og som hovedregel skal skadene begrenses ved å rette skudd mot

perifere kroppsdeler. I så tilfelle er imidlertid risikoen for å bomme relativt stor. Dette

så meget mer som tidsmarginen vil være meget knapp. Når det i tillegg ses hen til at

klart fokus ikke oppnås umiddelbart ved endring av siktepunkt, bør skuddet i mer
akutte tilfelle kunne rettes direkte mot personens overkropp."

Spesialenheten mener politibetjent A under de konkrete omstendigheter ikke kan bebreides
for å ha siktet mot overkroppen. Politibetjent A har forklart at han trodde at han traff med ett
av skuddene i det X "kvakk" til og at han da stanset å skyte, men at han avfyrte flere skudd da

X kjørte fra stedet.

Det er ingen opplysninger i saken som tilsier at X ønsket å overgi seg, og at grunnlaget for
forsvarshandlingen opphørte eller endret seg.

Spesial enheten anser det særegent for saken at det ble avfyrt mange skudd på kort tid. Det

gikk i følge utskriften av sambandsloggen 33 sekunder fra patrulje K38 kl. 05.00.57 meldte at
de var i Gartnerløkka til patruljen kl. 05:01:30 meldte at skudd hadde blitt avfyrt og at
sjåføren hadde satt seg inn i bilen igjen. Det må på grunn av endring av posisjoner som har
funnet sted i dette tidsintervallet legges til grunn at tiden som gikk med til å avfyre skudd var
kortere. Det er uklart hvor mye kortere. A har i sin forklaring 27. november 2016 anslått at 4-
6 av skuddene han avfyrte ble avfyrt mens X stod utenfor bilen. Selv om det ikke foreligger

en sikker opplysning om antallet skudd som ble avfyrt mens X stod utenfor bilen, anses på det

rene at skuddtakten har vært rask og at A derfor i begrenset grad kan ha hatt mulighet til å se

og vurdere virkningen av skudd som var avfyrt og overveie nødvendigheten av videre
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beskytning. As egen forklaring må forstås slik at han følte sterk frykt og at han fortsatte å
skyte så lenge X fremstod som en trussel.
Så lenge vilkårene for å handle i nødverge vurderes oppfylt, ser Spesialenheten ikke at det i
den strafferettslige bedømmelsen av As opptreden kan tillegges vekt at det ble avfyrt flere

skudd som ikke traff Xs overkropp, men som bommet, streifet ham eller traff våpenet.

Spesialenheten har, selv om antallet skudd som ble avfyrt må anses høyt, ikke funnet at det er
grunnlag for å anføre at politibetjent As forsvarshandlmg i situasjonen gikk åpenbart ut over

hva som var forsvarlig Jf. straffeloven § 18 første ledd bokstav c).

Spesialenheten anser ikke det forhold at politibetjent A var iført verneutstyr i form av tung

vest og hjelm m/visir å være et forhold som kan endre ovennevnte vurderinger. Selv om

patmljebilen ved Krossen var truffet av en haglladning, kan det etter Spesial enhetens

vurdering ikke legges til grunn at politiet i situasjonen ved Gartnerløkka hadde sikker
kunnskap om hva slags type våpen og ammunisjon X var utrustet med.

Det er etter Spesialenhetens vurdering ikke opplysninger i saken som kan tilsi at A burde ha

forstått at X hadde et våpen som ikke var funksjonelt.

IV.4. Politibetient As og politibetjent Bs bruk av skytevåpen mot X da han tok seg inn i bilen
og kjørte fra stedet.

Politibetjent A og politibetjent B har begge forklart at de vurderte X som farlig, ikke bare for
seg selv, men også for politikollegaer og andre. B har forklart at hans vurdering var at

personen (X) måtte nedkjempes.

De er vist til at X allerede hadde utvist både vilje og evne til å true og skyte mot politiet. Etter
skytingen ved Esso-stasjonen på Krossen kjørte X først nordover, for så å snu enda en gang
og kjøre mot sentrum av Kristiansand. I Gartnerløkka rettet han på ny våpen mot politiet.

Hans opptreden var egnet til å underbygge opplysningen som var meldt inn til

operasjonssentralen om at noe grusomt ville skje.

De andre politipatmljene ville dersom X tok seg avgårde kunne komme i samme situasjon
som den patrulje K38 befant seg i. De andre patruljene ville ved en direkte etterfølgende
konfrontasjon heller ikke råde over andre og mildere midler for å stanse ham. B har forklart at

han mente det var uhensiktsmessig å skyte mot dekkene og/eller motoren på bilen.

Nødverge kan utøves til forsvar for andre. Det er ikke bare egen person som kan vernes. Det

vises til straffeloven § 18 og våpeninstruksen § 4-3 l bokstav a).

Det er ikke objektive holdepunkter i saken for at trusselen fra X hadde opphørt i det han tok
seg inn i bilen og kjørte avgårde. Verken B eller A oppfattet at X viste tegn til overgivelse.

Ingen av dem oppfattet at X var alvorlig skadet da han kjørte fra stedet eller at hans våpen lå

igjen i vegbanen.

Spesialenheten bemerker at den omstendighet at et prosjektil har tmffet kolben på Xs våpen
bakfra indikerer at X fortsatt holdt grep om våpenet i det han endret sin posisjon fra å ha stått
med front mot A og B.

Konfrontasjonen med X i Gartnerløkka må for politibetjent A og politibetjent B ha vært
krevende og endringen av situasjonen fra X befant seg utenfor bilen til han befant seg inne i

bilen og kjørte avgårde må for dem ha fortonet seg som en sammenhengende sekvens som ga
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lite rom for vurderinger eller endring av taktikk. Ut fra tidspunkter for meldinger i utskriften

av sambandsloggen gikk det som nevnt ca. 33 sekunder fra patrulje K38 meldte at de var i

Gartnerløkka til de meldte at X hadde kjørt fra stedet.

Spesial enheten anser det ikke å være bevismessige grunner for at tjenestemennene skulle
forholdt seg annerledes og at det var unødvendig og uforsvarlig, og derfor straffbart, å skyte

mot X i bilen. X måtte i det han kjørte avgårde fortsatt anses å være til alvorlig fare for politi
og andre. X hadde i nærområdet til sentrum av Kristiansand gjentatte ganger rettet våpen mot

politiet og hadde ved å avfyre skudd mot politiet gjort seg skyldig i en grov voldshandling.
Etter omstendighetene anses det å ha vært påkrevd å stanse ham.

IV.5. Politibetient A - mulig overtredelse av straffeloven § 281

Den som uaktsomt forvolder en annens død kan straffes for overtredelse av straffeloven §

281. For politibetjent A vurderes subsidiært om han i sammenheng med nødvergehandlingen,

jf. pkt. IV.3, kan ha opptrådt uaktsomt. Det vises til straffeloven § 25 aimet ledd og
straffeloven § 23.

Spesialenheten anser det ikke bevist at A har opptrådt i strid med krav til forsvarlig opptreden
og at han ut fra sine personlige forutsetninger, herunder hans opplæring og trening som

politimann, er å bebreide for sin vurdering og håndtering av oppdraget.
Det legges her vekt på trusselbildet som han stod overfor og at situasjonen krevde at han

vurderte situasjonen og traff sine beslutninger raskt.

IV.5 Fare for andre

Det må tas stilling til om B og A ved å skyte mot X i det han kjørte bort i bilen har overtrådt
straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen. Det følger av våpeninstruksen § 4-
2 annet ledd bokstav b at politiet ved bruk av skytevåpen skal ha "... slik kontroll med

omgivelsene at tredjeperson ikke skades"

Det var da skudd ble avfyrt natt/tidlig morgen og det var liten trafikk. Det foreligger ingen
opplysninger om at andre biltraflkanter ble utsatt for fare som følge av at politibetjent A og
politibetjent B avfyrte skudd. X var alene i sin bil da skudd ble avfyrt mot ham.
Spesialenheten har kommet til at verken B eller A har opptrådt straffbart da de ikke oppdaget
G som gikk østover Vesterveien. B og A var i en krevende situasjon og måtte foreta sine
vurderinger og beslutninger raskt. De handlet i nødverge.

Det anses ikke bevist at straffeloven § 188 er overtrådt.

Vedtak
Saken henlegges for politibetjent A i forhold til straffeloven § 175, straffeloven § 281 og
straffeloven § 188 fordi intet straffbart forhold anses bevist.

Saken henlegges for politibetjent B i forhold til straffeloven § 175, jf. § 16, og straffeloven §
188 fordi intet straffbart forhold anses bevist.
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Xs pårørende v/blstandsadvokat Frode Sulland, A og B underrettes om vedtaket.

Vedtaket sendes politimesteren i Agder politidistrikt, advokat Sveinung Søndervik Johnsen og
advokat Jens-Ove Hagen til orientering.

Saken gjelder en svært tragisk hendelse og bør etter Spesialenhetens vurdering gjennomgås av
politiet med formål om mulig erfaringslæring, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd. Det vises

her også til Bevæpningsutvalgets anbefaling, jf. NOU 2017:9 s. 214. Da saken anbefales

gjennomgått administrativt sendes kopi av vedtaket også til Politidirektoratet.

På grunn av den offentlige interessen saken er gjenstand for, vil avgjørelsen bli gjort

tilgjengelig for pressen og offentligheten for øvrig så snart Spesialenheten har mottatt en
bekreftelse på at sakens parter (bistandsadvokat og mistenkte) er kjent med vedtaket.
Avgjørelsen vil for pressen og andre være anonymisert. I tillegg vil enkelte opplysninger

knyttet til avdøde bli vurdert sladdet.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 23. juni 2017

Jan Egil Presthus

Rune Fossum

juridisk rådgiver


