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SPES1ALENHETEN FOR POLITISÅKER

EKSPLOSJON PÅ SKYTEANLEGG I AGDER POLITIDISTRIKT

Spesialenheten har gitt påtaleunnlatelse til en polititjenesteperson for behandling
av eksplosiver på uforsiktig måte, etter en eksplosjon på et skyteanlegg i Agder
politidistrikt.

Sakens bakgrunn

Agder politidistrikt meldte 10. oktober 2017 til Spesial enheten om en eksplosjon samme
dag ca. kl. 09.55 på politiets øvingsbane på Flakke Loner i Birkenes kommune.

Spesialenheten opprettet anmeldelse for uforsiktig omgang med eksplosiver i forbindelse

med hendelsen, og iverksatte etterforsking.

Spesialenhetens etterforsking

Spesialenheten avhørte fire vitner. Tjenestepersonene (A og B) ble avhørt som

mistenkte. Kripos, Agder politidistrikt og bombegmppen ved Oslo politidistrikt har
bistått Spesialenheten. Utskrift av PoUtiOperativt system (PO) om hendelsen er
innhentet fra Agder politidistrikt.

Nærmere om sakens faktum
Spesialenheten la til grunn at ansatte ved Agder politidistrikt 10. oktober 2017 avholdt
en skyteøvelse på politiets øvingsbane på Flakke Loner i Birkenes kommune. Anlegget

er privat eid, men leies ut til politiet, som benytter dette til skytetrcning og annen
operativ trening. På stedet har politiet en stålcontainer. Flere av instruktørene ved Agder

politidistrikt har nøkler til containeren. Brukerne av containeren har et felles ansvar for

innholdet i denne. A og B skulle rydde i containeren, og det ble i den forbindelse
besluttet å tenne et bål for å brenne ødelagt utstyr. Bålet ble tent ca. fem meter fra

containeren. På et tidspunkt fant B inne i containeren to røde esker som det sto

"fenghette" på. B ga fenghettene til A og gikk inn i containeren for å feie gulvet. Etter
kort tid hørte B et vanvittig drønn utenfor containeren. Han løp ut og så at A var skadet.

B tilkalte andre tjenestepersoner og A ble kjørt til sykehus.

Spesialenhefens vurdering

7. Innledning

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 tjenesten.
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Side 2

Saken er vurdert etter straffeloven § 188 som setter straff for den som blant annet bruker,

behandler eller oppbevarer skytevåpen, ammunisjon, sprengstoff eller et annet
eksplosjonsfarlig stoff på en uforsiktig måte som er egnet til å volde fare for andres liv
eller helse. Bestemmelsen erstatter straffeloven 1902 § 352 og viderefører i all hovedsak

tidligere gjeldende rett. Det kreves ikke at handlingen faktisk har voldt fare, men
atferden objektivt sett må være egnet til det. I rettspraksis, blant annet Rt. 1993 s. 96. og
Rt. 1989 s. 439,er det videre understreket at det ikke kreves at skaderisikoen kan

konkretiseres. Utrykket «andres» liv eller helse viser at fare for lovovertrederens eget liv

eller helse ikke omfattes, og at fare for materiell skade faller utenfor.

2. Strafferettslig vurdering av A

Spesialenheten fant det bevist at det var to esker med ikke-elektriske fenghetter som

eksploderte på skytebaneanlegget på Flakke Loner 10. oktober 2017. Spesial enheten fant
det bevist at A kastet fenghettene på bålet. Spesialenheten mente at A i straffelovens

forstand hadde behandlet eksplosiver på en uforsiktig måte.

Spesialenheten mente også at As behandling av fenghettene var egnet til å volde fare for
andre. Det ble vist til at B befant seg i umiddelbar nærhet, inne i containeren, anslagsvis

fem meter unna bålet. Videre hadde A og B over tid gått inn og ut av containeren, og til

og fra bålet i forbindelse med opprydningen. Det fremsto dermed tilfeldig at B befant
seg inne i containeren da fenghettene detonerte. Spesialenheten fant det videre bevist at

det smalt/eksplodertc flere ganger etter den store eksplosjonen, samt at det oppsto brann
på området som brannvesenet ble tilkalt for å slukke. Således ble hendelsen også ansett å
være egnet til å volde fare for andre som kom til stedet etter eksplosjonen.

Spesialenheten vurderte også om A kunne holdes strafferettslig ansvarlig etter

straffeloven § 188 for oppbevaring av eksplosiver på skyteområdet. Det ble ikke funnet
tilstrekkelig bevist hvem som oppbevarte fenghettene, og det var heller ikke
etterforskingsskritt som kuime bringe nærmere klarhet i dette. Dette forholdet ble derfor

henlagt etter bevisets stilling.

Strafferammen for overtredelse av straffeloven § 188 er bot eller fengsel inntil ett år. I

praksis gis normalt bot. Spesialenheten kom etter en samlet vurdering til at saken for A

kunne avgjøres med en vilkårsløs påtaleunnlatelse uten prøvetid, jf. straffeprosessloven
§ 69 første ledd. Av denne bestemmelsen fremgår at påtaleunnlatelse kan gis når helt

særlige grunner tilsier det. Spesialenheten mente at det i denne saken forelå slike sserlige

grunner selv om det dreide seg om et alvorlig forhold med stort fare- og skadepotensiale.

3. Strafferettslig vurdering av B

Ut fra etterforskingsresultatet mente Spesialenheten at B ikke hadde kjennskap til
fenghettene før han fant dem i containeren 10. oktober 2017. Det ble lagt til grunn at B

ikke visste hva fenghetter var. Bs befatningen med fenghettene begrenset seg til

overlevering av disse til A. Videre ble det lagt til grunn at B befant seg inne i
containeren da eksplosjonen fant sted, og således ikke på noe vis var involvert i denne.

Saken ble henlagt for B etter straffeloven § 188 som intet straffbart forhold anses bevist.


