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MELDING FRÅ INNLANDET POLITIDISTRIKT OM VÅDESKUDD AVFYRT

AVA

Anmeldelsen

Innlandet politidistrikt har i brev av 23. mai 2018 meldt om at A 15. mai 2018 avfyrte et
utilsiktet skudd med sitt tjenestevåpen ved en tjcncstebil utenfor politihuset på X.
Vedlagt brevet fulgte egenrapport skrevet av A påfølgende dag og et bilde av skuddets
treffpunkt. Senere har Spesialenheten fått oversendt fotomappe av bilen/skadene og faktura
for kostnader knyttet til reparasjon av bilen.
Spesialenhetens undersøkelser
Spesialenheten har ikke gjort egne undersøkelser i saken.
Nærmere om sakens faktum
A har i rapport 16. mai 2018 opplyst at han kl. 22.45 startet nattevakt ved X politistasjon.
Sammen med to kolleger pakket han utstyret. Før han la en MP5 og en pistol i bilen, tok han
MP5-en ut av våpenbagen og pistolen ut av hylsteret. Han funksjonstestet begge våpnene og
sjekket at de var tomme for ammunisjon.
I rapporten har A beskrevet at han alltid oppbevarer våpen og ammunisjon separat på
politihuset Pistolmagasinene har han i utstyrsb eltet, mens MP5-magasinct ligger separert fra
våpenet frem til han har gjort funksjonstesten og legger våpenet i våpenkassen i bilen.
Etter å ha utført funksjonstesten på MP 5-en denne kvelden, satte han i magasinet, trakk
ladearaien i bakre stilling og la våpenet ned i våpenkassen. Han har i rapporten opplyst at han
tidligere har satt våpenet ned i kassen både med og uten magasinet i, men alltid med
ladearmen i bakre stilling. Da han la MP5-en ned, oppdaget han at lykten på våpenet var tomt

for batteri. Han tok av lykten og gikk inn på piketten, hvor han byttet batteri. Etter dette gikk
han ut til politibilen, låste opp våpenkassen og satte på lykten igjen. Deretter gjentok han
"drillen" som tidligere, ved at han sjekket at det ikke var kule i kammeret, slo ned ladearmen
og trakk av skrått ned mot sin venstre side. Det gikk da av et vådeskudd. A har opplyst at det
var mørkt ute og at han monterte lykten og gjorde funksjonstesten uten særlig lys.

Det fremgår videre av rapporten at A stod så tett inntil politibilen at skuddet gikk gjennom
førerdøren på bilen. Skuddet endte i gulvet på bilens førerside. Etter at skuddet var avfyrt,
tømte han våpenet, låste det ned i kassen og varslet en kollega om hendelsen.

A har i rapporten opplyst at politibilen stod parkert i bakgården ved politihuset. Det var ingen
i nærheten da skuddet ble avfyrt, og ingen reagerte på hendelsen.
Den aktuelle polititjenestebilen var en Mercedes Vito med registreringsnummer xxxxxx.
Skuddet traff skrått fremover på førerdøren, 83 cm over bakkenivå og gikk ned i fotbrønnen
på førersiden, ved pedalene. Utbedringen av skadene som følge av skuddet beløp seg på
kroner 50 536,-.

Spesialenhetens vurdering
Spesialenhcten for politisaker skal etterforske og påtaleavgjøre saker der det er spørsmål

om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten,
jf. påtaleinstruksen § 34-1.
Saken anses tilstrekkelig opplyst for å kunne realitetsavgjøres. Spesial enheten legger til
grunn opplysningene som fremkommer av As rapport.
Saken er vurdert etter straffeloven § 188 som setter straff for den som blant annet bruker,
behandler eller oppbevarer skytevåpen på en uforsiktig måte som er egnet til å volde fare for
andres liv eller helse. Det kreves ikke at handlingen faktisk har voldt fare. Det er tilstrekkelig
at adferden objektivt sett var egnet til dette.
Opplysningene i As rapport, sammenholdt med bildene i illustrasjonsmappen, viser at skuddet
ble avfyrt mot poUtitjenestebilens førerdør. Det var ingen personer inne bilen, og heller ingen
andre enn A selv i nærheten. Spesialenheten finner på den bakgrunn ikke bevismessig
grunnlag for at skuddet var "egnet til å volde fare for andres liv og helse".

Ettersom de objektive vilkårene for straff etter § 188 ikke er oppfylt, henlegges saken for
A som intet straffbart forhold anses bevist.

Vedtak
Saken henlegges for A som intet straffbart forhold anses bevist.
A underrettes om vedtaket.
Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Innlandet politidistrikt til orientering.
Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 29. oktober 2018

