






Side 4
Fannefjordtunellen. Patrulje VM31 fulgte etter med blålys og tidvis med sirener, og 
deretter kom patrulje M21. 

Politioverbetjent D opplyste i avhør hos Spesialenheten at X innledningsvis prøvde å 
kjøre fra dem og at det var så vidt han ikke kjørte ut i første svingen. Så sakket han av på 
farten og ved en anledning stanset han helt opp. X kjørte Trollpilvegen parallelt med 
Skålavegen sørøstover øya og mot Bolsøybrua. I vegkrysset Trollpilvegen/Skålavegen 
kjørte X inn i sivil patruljebil M41 som hadde fulgt Skålavegen sørøstover øya og 
stanset i vegkrysset. D så at X kjørte inn i den sivile patruljebilen, som varslet politiets 
kontroll med blålys. D opplyste at det var plass nok i vegkrysset til at X kunne ha svingt 
utenom patruljen. Dessuten forsøkte patrulje M41 å unngå å bli påkjørt ved å gi gass ut 
på Skålavegen igjen, men X kjørte på patruljebilen ved høyre bakhjul. I avhør hos 
Spesialenheten opplyste politibetjent G og politibetjent F at det var en relativt kraftig 
påkjørsel og de ble presset sidevegs av Xs bil før de klarte å akselerere vekk fra ham. De 
fortsatte på Skålavegen videre sørover og over brua, men stanset etter kort tid og lot X 
og de andre patruljene passere. Politibetjent E forklarte seg i avhør hos Spesialenheten i 
all hovedsak sammenfallende med D om denne hendelsen. Det samme gjorde 
politioverbetjent B og politibetjent C i patrulje M21.

X kjørte videre sørover forbi Skåla og gjennom Viktunellen mot Sølsnes ferjeleie. Han 
ble forfulgt av politipatruljene. Politioverbetjent D ble utpekt som innsatsleder. Han har 
opplyst at de ikke forsøkte å kjøre forbi X da de fryktet at han ville presse dem av vegen. 
X ringte til politiets operasjonssentral og varslet om at politiet «måtte holde seg unna» 
for ellers ville han kjøre på politibiler og polititjenestepersoner som kom i veien for 
ham. 

Da de noe senere kom til Sølsnes ferjeleie, ba politioverbetjent D bakenforliggende 
patrulje M21 om å vente i tilfelle X ville snu og kjøre tilbake igjen. Like etterpå snudde 
X bilen og patrulje M21 rakk så vidt å legge ut spikermatten og plassere patruljebilen 
med blålysene i den andre delen av vegen. Dette skjedde noe sør for kirken på stedet og 
ca. 300-400 meter nord for ferjeleiet. Patrulje VM31 snudde også og fulgte etter X. D 
har opplyst at X ga gass og kjørte rett mot B, som løp unna etter å ha lagt ut 
spikermatten. Like før sperreposten svingte X til høyre og ned i grøften ved 
spikermatten og opp igjen på andre siden. Politibetjent E forklarte seg sammenfallende 
med D om denne hendelsen. 

Politioverbetjent B forklarte i avhør at han hørte et «motorbrøl» idet han la ut 
spikermatten, og så at bilen med X kjørte rett mot ham. Han sprang det han kunne for å 
komme i dekning og hadde «en nær døden opplevelse». Etter at X hadde passert, dro 
han spikermatten bort, slik at patrulje VM31 kunne følge etter X. Politibetjent C har i 
avhør hos Spesialenheten opplyst at hun søkte dekning da X kjørte mot dem og at hun 
ikke så om han forsøkte å kjøre på B.

Patrulje VM31 med politioverbetjent D og politibetjent E fulgte etter X nordover mot 
Molde igjen. Etter kort tid stanset X midt i vegen. Plutselig rygget han bakover med stor 
fart mot patruljen. D opplyste at han «kom som ei kule» og at de selv måtte rygge ca. 50 
meter for å unngå påkjørsel. E 
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opplyste at X rygget mot dem med «full spiker» og at han selv måtte rygge så fort han 
kunne for å unngå å bli truffet.

Detter kjørte X fremover og inn i Viktunellen. Der stanset han i vegbanen og rygget på 
nytt bakover mot patrulje VM31. De rygget på nytt raskt bakover i tunellen for ikke å 
bli påkjørt. Patrulje M21 med politioverbetjent B og politibetjent C ankom. De rygget ut 
av tunellen og la på nytt ut spikermatten i tilfelle X ville komme helt gjennom tunellen.

Politioverbetjent D har forklart at han da anmodet om og fikk innvilget tillatelse til å 
bevæpne seg med ett- og tohåndsvåpen av operasjonsleder A. Samtidig anmodet han 
om å få skyte mot dekkene til Xs bil hvis det oppstod en situasjon hvor dette var 
forsvarlig. Denne anmodningen ble imidlertid avslått av operasjonsleder. D har videre 
forklart at X stanset og stod rolig i noen sekunder i utgangen av Viktunellen før han 
kjørte rolig nordover på Skålavegen mot Molde igjen. I det samme vegkrysset (østlige) 
på Bolsøya hvor X hadde kjørt på sivilpatrulje M41, snudde han og begynte å kjøre 
Skålavegen sørover igjen. Politioverbetjent D har forklart at de fulgte tett på X idet han 
snudde i vegkrysset for ikke å få ham i møte. Han viste til at X hadde ringt til 
operasjonssentralen og opplyst at han ville «meie ned politiet» og «kjøre rett i fronten» 
på de som forsøkte å stanse ham. 

Politioverbetjent A forklarte i avhør hos Spesialenheten at han som operasjonsleder 
besluttet at patruljene skulle bevæpne seg med ett- og tohånds våpen etter samtalen med 
X hvor han var veldig hissig og truet med å kjøre rett i fronten på politibilen dersom de 
forsøkte å stanse ham. Politioverbetjent D ble utpekt som innsatsleder på oppdraget. Det 
ble opplyst på sambandet at den enkelte tjenesteperson selv måtte avgjøre om det 
oppstod en situasjon hvor det var grunnlag for å bruke  våpen. A opplyser at det også 
var anmodet om bevæpning noe tidligere, det vil si rett etter påkjørselen av M41, men 
dette avslo han og ba patruljene om å løse oppdraget på en annen måte. "Men nå hadde 
X for det første kjørt på politibilen og for det andre sagt i telefonen at han ikke ville gi 
seg". A ga derfor patruljene bevæpning i henhold til våpeninstruksen § 3-2 nr. 1. Han 
opplyser at siden det var så hektisk ble ikke alle hans vurderinger og avgjørelser 
løpende loggført denne natten.

Patrulje M21 fikk melding om at X snudde, og de etablerte ny sperrepost med bruk av 
spikermatte og patruljebil i veien noen hundre meter nord for innkjøringen til 
Skålasenteret. X ankom etter kort tid og passerte på nytt sperringen ved å kjøre ut i 
grøften. Politioverbetjent D opplyste at han så dette og at B løp til for å fjerne 
spikermatten slik at de kunne passere. X så nok det samme i bilspeilet, for han stanset 
og rygget med stor fart tilbake mot B, som kom seg unna. X stanset bilen og åpnet 
døren, og ropte sannsynligvis et eller annet til B. Politibetjent E forklarte seg 
sammenfallende med D om denne hendelsen.

Politioverbetjent B opplyste at han søkte dekning bak en stor stein, og at X stanset i 
veien og «brølte til ham». Han tenkte at X var «klin gærn» og fryktet at han hadde 
skytevåpen. B vurderte å skyte X for å stanse hans videre fremferd, men valgte å avstå 
fra dette og løp videre i ny dekning.  
X kjørte videre sørover i ca. 100 meter før han svingte inn på parkeringsplassen til 
Skålasenteret. Der stanset han bilen ca. 100 meter fra hovedvegen. Patrulje VM31 
stanset ved innkjøringen til Skålasenteret. 
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Politioverbetjent B opplyste at X stod med fronten mot hovedvegen og at han ruset 
bilmotoren. Så kjørte X «det bilen gikk» mot patrulje VM31. «VM31 begynte å rygge 
og da gikk skuddene av». Det begynte å ryke av Xs bil, men han fortsatte å kjøre etter 
VM31 «som rygget det som gikk for å flykte unna, men X fulgte på og kjørte rett i siden 
på VM31». Så snudde X og kjørte videre sørover mot Sølsnes ferjeleie igjen. 

Politibetjent C så at X kjørte mot patrulje VM31 og ropte til B at de selv måtte søke 
dekning om han også ville komme etter dem. Hun opplyste at X også kunne kjørt rett 
over gressplenen utenfor Skålasenteret og mot dem. Så hørte hun skudd, og da hun så 
opp igjen hadde X snudd og kjørte i motsatt retning av der de selv stod. 

Politioverbetjent D har forklart at de stanset i innkjøringen til Skålasenteret og at han 
satt i passasjersetet med pistolen i fanget. Det samme hadde E. Han så at X kom mot 
dem i høy hastighet fra parkeringsplassen, og at E da rygget raskt bakover for å unngå 
påkjørsel. De rygget ca. 70 meter tilbake og inn på en busslomme og «stod fast der» med 
passasjersiden på patruljebilen vendt mot X. D så at den store bilen med «kufanger» i 
fronten tok dem igjen og tenkte «…nå er jeg faen meg ferdig, nå tar han meg!». E sa 
«Skyt!» og D tok opp pistolen (han er venstrehendt) og skjøt tre raske skudd mot bilen 
til X gjennom sidevinduet på patruljebilen. Han traff med to skudd i frontruten på bilen 
og opplyste at X da sakket på farten. Bilen kom fortsatt rett mot dem, og D rakk å skyte 
ett skudd til mot bilen, før den rammet patruljebilen ved passasjerdøren der han satt. Det 
gikk noen sekunder hvor Xs bil stod slik og D trodde at han truffet X. Så begynte X å 
rygge, han snudde i Skålavegen og kjørte sørover igjen. På spørsmål fra Spesialenheten 
om hvor D siktet opplyste han; «Mistenkte kan ikke si at han bevisst siktet på X, men ut 
fra hvordan han har skutt, tenker mistenkte at det er det han har gjort». 

Politibetjent E forklarte seg sammenfallende med de andre tjenestepersonene om 
hendelsen ved Skålasenteret. Han mener at X kom etter dem som «ei kule» og at han «er 
helt sikker på at det var skuddene til D som var avgjørende for at X avstod fra å fullføre 
hele handlingen». Han mener at Xs bil bare var ca. 8-10 meter fra dem idet D begynte å 
skyte. 

Vitnet H opplyste i avhør hos Spesialenheten at han er bror til politibetjent G. H og 
passasjer I hadde parkert på Skålasenteret etter å ha blitt varslet av en sivil politipatrulje 
om pågående bilforfølgelse i området. H opplyste at «den store svarte bilen» kom 
kjørende i «voldsom fart» inn på Skålasenteret og stanset med fronten ut mot veien. Så 
kom det en politibil og stanset i innkjøringen til senteret og en polititjenesteperson kom 
ut av bilen fra passasjersiden. Sjåføren av den store svarte bilen «ruset motoren som om 
å få den i gir». Polititjenestepersonen løp inn i bilen igjen idet den store svarte bilen 
kjørte ut av senteret. Sjåføren kjørte i feil kjøreretning mot politibilen som rygget «alt 
den klarte» og inn på en busslomme. Den store bilen kjørte så inn i siden på politibilen. 
Han hørte - men så ikke hvorfra, det ble avfyrt 2-3 skudd. H mente at det skjedde «like 
etter at den store bilen kjørte på politibilen». 

I forklarte i avhør hos politiet at han var passasjer i bilen til H. Han hadde vært på fest 
og drukket en 6 pakning med øl. Han anslo «at han 
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hadde 5 i beruselse på en skala fra 1-10». Han opplyste at den andre bilen «kræsjet» inn i 
politibilen da den stoppet å rygge. Så «gikk en tjenesteperson ut av bilen. Han avfyrte 
skudd etter bilen. Bilen snudde igjen og kjørte fra politiet i retning fergekaia». I mente at det 
ble skutt to skudd.

Patrulje VM31 fortsatte etter X sørover Skålavegen og opplyste at han tidvis var ute 
av syne. De orienterte operasjonssentralen om det som hadde skjedd. Alle patruljene fikk 
ordre fra operasjonssentralen om at X ikke under noen omstendighet skulle få kjøre 
inn i Molde sentrum.

Patrulje VM31 fulgte etter X, og de oppdaget raskt at bilen stod ytterst ved bommen 
på Sølsnes ferjeleie med fronten mot dem. De mente at X hadde motoren i gang, og bestemte 
seg for å skyte mot bilen for å stanse den hvis X ikke overgav seg. Da de nærmet seg kaien, 
begynte X å kjøre nordover og mot dem igjen. Politibetjent E opplyste at han kjørte langt ut på 
høyre side av vegen og fryktet at X ville kjøre rett i dem. E tok ned vinduet sitt idet X kom på 
deres venstre side. Han vinklet patruljebilen slik at han fikk skutt tre ganger mot bilen idet de 
passerte hverandre. Patruljebilen var også i bevegelse fremover da han skjøt. Politioverbetjent 
D forklarte seg sammenfallende med E om denne hendelsen. Han opplyste at dette var en helt 
annen situasjon enn utenfor Skålasenteret, og at de derfor bestemte seg for å skyte mot bilen.

Patrulje M21 hadde stanset like syd for Viktunellen og opprettet en ny sperrepost med 
bruk av spikermatte og politibil. Patrulje VM31 snudde også og fulgte etter X. Ved Sølsnes 
kirke oppdaget de at det var mye røyk i lufta fra bilen til X. De så at X fortsatte nordover i lav 
hastighet og at han like etter stanset ca. 20 meter før stopposten til patrulje M21. Politibetjent 
E kjørte patruljebilen helt inntil bakenden på Xs bil, og gikk ut. D gikk bak og slapp løs 
politihunden Y. Politibetjent E har forklart at han gikk med pistolen hevet mot Xs bil og ropte 
at han skulle komme ut. Han gjentok dette flere ganger før X kom ut med hendene 
over hodet. E sa «Legg deg ned! – legg deg ned!» flere ganger uten at det ble etterkommet. E 
hylstret pistolen og sparket til X på venstre side av kroppen for å få ham i bakken. X tok 
imidlertid et par steg til siden, men la seg fortsatt ikke ned. Så angrep Y X bakfra og bet ham i 
venstre overarm slik at de gikk i bakken. Politioverbetjent B bistod med å sette håndjern på X, 
som var «rabiat, sparket og slo». 

Politioverbetjent D så at E sparket til X som fortsatt ikke la seg ned. Derfor kommanderte han 
Y i angrep og hunden bet X i armen ved venstre albue. Mens de lå nede, forsøkte E å få 
kontroll på den andre armen til X. D kommanderte at hunden skulle slippe uten at det 
umiddelbart fant sted. Han måtte gjenta kommandoen flere ganger og måtte til slutt dra 
hunden fysisk bort fra X. B bistod E med å få kontroll på X. 

Politioverbetjent B har forklart at han sprang fra dekningen han og C hadde og mot Xs bil idet 
patrulje VM31 stanset bak den. Han var redd for hva som kunne møte ham. De visste ikke hva 
X kunne finne på, og om han hadde skytevåpen. Han så at politihunden hadde fått X i bakken, 
og opplyste at X var «helt vill og ropte». B forsøkte å få kontroll på den andre armen til 
X, men han hadde den under kroppen sin. Han sa «Kom med hånda! – kom med hånda!» flere 
ganger uten at X etterkom dette. Han var usikker på om X hadde et skytevåpen der, og 
opplyste at han måtte bryte frem hånda ved å bruke knærne sine i 

14,01

MWI004 12.11.2019 09:25 dokumentid: 400873



Side 8
ryggen på X. Han måtte bruke mye makt mot X for få kontroll på situasjonen, men det 
var ingen som sparket X mens han lå nede. Det «kokte» i tjenestemennene fordi X hadde 
forsøkt å drepe dem flere ganger, og de fikk en annen patrulje til å ta videre hånd om X, 
som ikke var alvorlig skadet.

Politibetjent C opplyste at hun løp etter B og at hun satte seg på bena til X for å 
kontrollere dem. De andre fikk etter hvert kontroll på armene hans og satte på håndjern. 
Det var ingen som sparket X mens han lå på bakken.

III.5 Sammendrag fra politiets lydlogg
Spesialenhetens gjennomgang av politiets lydlogg i saken viser at det på sambandet ca. 
kl. 02:45-02:46 blir meldt at patrulje VM31 og M21 forfølger X som «stikker». Patrulje 
VM31 forespør om tillatelse til å skyte på dekkene med MP5, men dette avslås. Kl. 
02.53 meldes det om at X bevisst har kjørt inn i patrulje M41. I tidsrommet kl. 02:54 til 
03:06 snakker X med operatør og politibetjent J på telefon. Innledningsvis opplyser X å 
ha «meiet ned» politiets Passat. Han anmodes om å stanse, men svarer at han har en 
«større bil» enn politiet. X opplyser at han vil stanse etter hvert og at han ikke vil skade 
noen. Men hvis politiet forsøker å stanse ham fysisk, vil han «meie dem rett ned». 
Politiet vil ikke klare å stanse ham i «tanksen» han kjører. Han opplyser å kjøre rolig og 
forsvarlig gjennom en tunell. Deretter begynner han å telle og sier «Jeg kjører ned 
kompisene dine - jeg lover!» og at dersom politiet ønsker å kjøre «front i front», er det 
bare å kjøre på men at det kommer til å gjøre «jævla vondt!». Videre at « Gjør dere dette 
en gang til kjører jeg i fronten på dokker!» og at han «vil rygge på rasshølet bak seg!». 
Spesialenheten bemerker at øvrige opplysninger i lydloggen i all hovedsak er 
sammenfallende med øvrige opplysninger fra politiet, og at videre samtaler derfor ikke 
gjengis her. Kl. 03:31 ringer X til operasjonssentralen og sier at politiet har skutt mot 
ham og at han vil overgi seg. 

III.6 Dokumentasjon vedrørende fornærmede
Blodprøve av X, tatt 30. desember 2018 kl. 04:53 i politiets sak 14671490, viser at han 
hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,04 promille. 

Ifølge legeuttalelser fra HF Møre og Romsdal, kirurgisk poliklinisk avdeling, ble det 
påvist flere bittskader etter hund ved Xs venstre albue og på venstre hånd. De to største 
sårene ble sydd med noen sting. Det ble også påvist «et lite (ca. 3 mm) avløst 
benfragment» på albuen. Det ble opplyst at X hadde store smerter og det var usikkert om 
det forelå senskader. X fikk stivkrampesprøyte og ble medisinert. Videre ble det i 
legeuttalelser fra HF Møre og Romsdal, øyeavdelingen, konstatert et lite 
fremmedlegeme, som sannsynligvis var glass, i Xs venstre øye. Det ble videre opplyst 
«Velger å observere dette inntil videre da denne ørlille glassbiten i slimhinnen etter all 
sannsynlighet ikke vil plage pasienten. Ingen kontroll avtalt, rekontakt ved behov». 

III.7 Tekniske undersøkelser
I teknisk undersøkelse av Chevrolet  med kjennemerke  fremkommer at 
det var to kulehull i fronten på bilen. En kule hadde truffet kanten på panseret ved 
venstre frontlykt, og en kule hadde truffet i nedkanten på høyre "1000-meter-lykt", som 
stod inne i kufangeren på bilen. Skuddbanene viste at skytteren hadde vært foran bilen, 
og at kulene hadde stanset i motorrommet. Det var også to kulehull i venstre del av 
frontruten, det vil si på sjåførsiden. Skuddbanene viste at skytteren hadde vært foran 
bilen, og at kulene hadde fortsatt inn i bilen.
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Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven § 22. 

Politiloven § 2 om «Politiets oppgaver» bestemmer at politiet blant annet skal 
opprettholde den offentlige orden og sikkerhet, stanse kriminell virksomhet og forfølge 
straffbare forhold. Ifølge vegtrafikkloven § 10 skal fører av kjøretøy straks skal stanse 
for kontroll når det kreves av politiet. 

Utrykningskjøring er ikke nærmere definert i lovverket, men defineres i 
Politidirektoratets instruks for utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy av l. mai 
2009 (rundskriv 2009/005) punkt 2.1 som «kjøring med formål å komme fort frem og 
som medfører fravikelse av vegtrafikkloven §§ 4 – 9 når det er nødvendig eller til 
vesentlig lette i tjenesten.» I punkt 2.2 er det presisert at utrykningskjøring bare kan 
foretas «når det er nødvendig for å redde liv, begrense skade på person eller betydelige 
materielle verdier, sikre viktige bevis, pågripe person eller for å ivareta politiets ansvar 
for beskyttelse av viktige samfunnsinteresser». Ifølge punkt 3.3 skal bilforfølgelsen 
straks avbrytes hvis det anses uforsvarlig å fortsette. Her må det vurderes hvilke farer 
som kan oppstå om forfølgelsen fortsetter - sett opp mot hvilke farer som kan oppstå 
hvis forfølgelsen av kjøretøyet opphører.

Politidirektoratet har 16. juni 2017 gitt instruks for tvangsmessig stans av kjøretøy ved 
spikermatte, vegsperring og forsettlig påkjørsel av kjøretøy i den hensikt å stanse dette. 
Ifølge instruksen pkt. 1 kan disse maktmidlene iverksettes på/ved vei for å stanse et 
kjøretøy forutsatt at lempeligere midler er forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem. Valg 
av middel må stå i forhold til situasjonens alvorlig, tjenestehandlingens formål, 
inngrepets fare-/skadepotensial og omstendighetene for øvrig. Skadevirkningene ved 
bruk av maktmidlene skal søkes begrenset. Bruk av spikermatte er regulert i pkt. 2. Det 
fremgår av denne bestemmelsen at spikermatte bare kan "benyttes når dette er nødvendig 
blant annet når fører av kjøretøyet ved sin kjøremåte er til fare for seg selv eller andre".

Idet X unnlot å etterkomme pålegg om å stanse for politiet, mener Spesialenheten ut fra 
meldingen politiet hadde mottatt at polititjenestepersonene hadde grunnlag for å forfølge 
Xs bil for å stanse ham.  

Polititjenestepersonene forfulgte X som fører av motorvogn med kjennemerke  
i tidsrommet fra ca. kl. 02:45 til kl. 03:34 søndag 30. desember 2018. Forfølgelsen av X 
foregikk på en avgrenset vegstrekning og på et tidspunkt av døgnet med relativt lite 
trafikk. Etter det opplyste hadde politiet kontroll med hvem som kunne kjøre inn i 
Fannefjordtunellen fra nord, og fergetrafikken til Sølsnes ferjeleie hadde opphørt. 
Politiet varslet også andre vegfarende på vegstrekningen om pågående bilforfølgelse, og 
det ble tilkalt flere patruljer til området. På bakgrunn av Xs kjøreadferd sammenholdt 
med hans uttalelser per telefon, mener Spesialenheten at det ikke er holdepunkter i saken 
for at politiets forfølgelse av ham utgjør et brudd på en tjenesteplikt, og/eller at 
forfølgelsen av ham skulle vært avbrutt på et tidligere tidspunkt.  Det er ikke grunnlag i 
saken for at politiets forfølgelse og/eller deres bruk av gjentatte sperreposter, var 
«uforsvarlige» og i strid med hvordan politiet skal opptre i slike situasjoner. Det forhold 
at X selv uttalte at han ville overgi seg «når det passet ham selv og at han ikke ville at 
politiet skulle forsøke å stanse ham» endrer ikke på dette. Det vises også til at X kjørte i 
påvirket tilstand og ble oppfattet å være i psykisk ubalanse - og dermed burde stanses så 
raskt som mulig.
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Spesialenheten finner etter dette ikke bevismessige holdepunkt i saken for at ansatte i 
politiet har opptrådt slik at det representerer en overtredelse av straffeloven § 171 om 
grovt brudd på en tjenesteplikt. Siden etterforskingsresultatet med særlig styrke viser at 
det ikke har skjedd en straffbar handling, henlegges saken for de mistenkte som intet 
straffbart forhold anses bevist. 

IV.3 Politiets bruk av skytevåpen ved Skålasenteret
Spesialenheten anser det i vurderingen av et mulig straffansvar for politioverbetjent D 
riktig å ta utgangspunkt i straffeloven § 274, jf. § 273, jf. § 16 første ledd, forsøk på 
grov kroppsskade. Det er ikke holdepunkter i saken for at D hadde forsett i forhold til å 
ta livet av X, så forholdet avgrenses mot mulig overtredelse av straffeloven § 275, jf. § 
16 om forsøk på drap.  

Å skyte med en 9 mm pistol, på kort avstand, og rett mot fronten på en bil med sjåføren 
bak rattet, er objektivt sett å anse som en overtredelse av ordlyden i straffeloven § 274, 
jf. § 273, jf. § 16, forsøk på grov kroppsskade. Spesialenheten mener at kravene til 
subjektiv skyld også er til stede hos D da dette var en bevisst handling for å hindre X i å 
kjøre på patruljebilen – sammenholdt med det faktum at skudd mot bilen som sådan 
(motoren, dekk e.l) ikke ville forhindret en påkjørsel av patruljebilen. Ifølge straffeloven 
§ 22 bokstav b) foreligger forsett når noen begår en handling som dekker 
gjerningsbeskrivelsen i straffebudet «med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest 
sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen». Spesialenheten mener at dette alternativet 
dekker Ds handling, men viser også til bokstav c) «holder det for mulig at handlingen 
dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger er å handle selv om det skulle være tilfelle».  D 
har forklart at han «der og da» tenkte følgende; «Mistenkte kan ikke si at han bevisst 
siktet på X, men ut fra hvordan han har skutt, tenker mistenkte at det er det han har 
gjort». X ble ikke truffet og fikk dermed heller ingen grov kroppsskade. Ds handling 
utgjør derfor en forsøkshandling 

Etter dette anses Ds opptreden å dekke ordlyden i straffeloven § 274, jf. § 16 første 
ledd, om forsøk på en grov kroppsskade. 

Spesialenheten anser på bakgrunn av tidligere praksis og tidligere avgjørelse fra 
Riksadvokaten at det er nærliggende at spørsmålet om lovligheten av politiets opptreden 
vurderes med utgangspunkt i straffelovens bestemmelse om nødverge. Spesialenheten 
vil vurdere om politioverbetjent Ds handling kan bedømmes som lovlig etter 
straffeloven § 18. 

Bestemmelsen oppstiller tre vilkår for at en nødvergehandling skal anses som lovlig. For 
det første må den som utøver nødvergehandlingen være utsatt for et rettstridig angrep. 
For det annet må handlingen ikke gå lenger enn nødvendig. Handlingen må heller ikke 
gå åpenbart ut over hva som er 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. Det følger av dette blant annet at dersom angrepet kan avverges med 
mindre kraftige midler eller på annen måte, må en nøye seg med det. 

Forsvarlighetskravet gir anvisning på en skjønnsmessig helhetsvurdering av om 
nødvergehandlingen er etisk berettiget. Om forsvarlighetsvurderingen er det i Ot.pr. nr 
90 (2003 – 2004) side 421 uttalt følgende:
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"Den som forsvarer seg, bør ha et visst spillerom for sitt forsvar. Dagens 
straffelov nytter uttrykket "ei … ubetinget utilbørligt", mens den tilsvarende 
formuleringen i kommisjonens utkast bruker uttrykket "åpenbart ikke går ut over 
det forsvarlige". Forslaget avviker fra gjeldende rett ved at loven etter forslaget i 
noe mindre grad vil tolerere overskridelser. Selv om grensene for hva som skal 
aksepteres snevres noe inn, er det fremdeles meningen at den angrepne skal ha 
rikelige marginer i sin vurdering av hva som er etisk forsvarlig."

Nærmere vilkår for bruk av skytevåpen er angitt i våpeninstruksen § 4-3. I første ledd 
fremkommer at skytevåpen bare kan brukes når det er «absolutt nødvendig og 
lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem». I første 
ledd bokstav a) heter det at skytevåpen kan bare brukes i situasjoner hvor
«tjenestepersonen selv eller andre trues med eller utsettes for en grov voldshandling eller 
annen grov integritetskrenkelse, og bruk av skytevåpen fremstår som nødvendig for å 
hindre tap av menneskeliv eller alvorlig personskade». Fremgangsmåten ved bruk av 
skytevåpen reguleres i våpeninstruksen § 4-2. I første ledd fremkommer at politiet før 
eventuell bruk og når omstendighetene tillater det; skal tilkjennegi seg, at de skal 
oppfordre gjerningspersonen til å følge gitte pålegg, og at det skal advares om at 
skytevåpen kan bli brukt. I annet ledd fremkommer at hvis skytevåpenet skal brukes - og 
det er tid og taktisk forsvarlig, så skal det først avfyres varselskudd.

Spesialenheten legger videre til grunn at D oppfattet Xs forsøk på å kjøre inn i 
patruljebilen i relativt høy hastighet og/eller med stor kraft, var et angrep mot ham selv 
og E. Slik X brukte bilen, var den et farlig redskap med et høyt fare- og/eller 
skadepotensiale, selv om D og E satt inne i patruljebilen. Det vises til forklaringer i 
saken, som Spesialenheten legger til grunn for hvordan de oppfattet situasjonen utenfor 
Skålasenteret. 

Politioverbetjent Ds forsvarshandling mot angrepet fra X var å skyte fire skudd mot ham. 
Det legges til grunn at to skudd traff fronten på Xs bil, og videre at to skudd gikk 
gjennom venstre del av frontruten, i hodehøyde rett ved der X satt, og at disse kulene 
hadde fortsatt inn i bilen. På bakgrunn av forklaringene til D og E legger Spesialenheten 
til grunn at D satt i passasjersetet og skjøt gjennom ruten i passasjerdøren. Dette er 
sammenfallende med det faktiske forhold at ruten ble ødelagt, og at vitnet H heller ikke 
observerte at det var en polititjenesteperson utenfor bilen som skjøt. Spørsmålet blir om 
D ved dette «gikk lenger enn nødvendig», jf. § 18 første ledd bokstav b). Her må andre 
potensielle handlingsalternativer - som ville forhindret angrepet - kunne utelukkes. D har 
forklart at han ikke hadde andre og mildere midler tilgjengelig i situasjonen. E hadde 
rygget raskt bakover for å unngå påkjørsel, men hadde stanset og/eller stod fast på 
busslommen uten annen mulighet for å søke dekning. X kjørte framover - og tok raskt 
innpå politipatruljen med bilen sin. På bakgrunn av Xs tidligere opptreden og uttalelser 
til politiet, var det ikke grunn til å tro at han kjørte slik for å skremme og skulle 
bråbremse like før han rammet patruljebilen. Spesialenheten finner at det heller ikke var 
tid og anledning for D til å avfyre varselskudd eller forsøke å hindre X i å fullføre 
påkjørselen ved bruk av andre og mindre farlige maktmidler. I denne situasjon ville det 
dessuten være uhensiktsmessig eksempelvis å skyte mot bilmotoren eller bildekkene for 
å hindre en påkjørsel fra Xs side. Spesialenheten ser ikke at politioverbetjent D kan 
bebreides for å ha avfyrt skudd mot X i denne 
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situasjonen, og legger etter dette til grunn at bruken av våpen for D fortonet seg som 
absolutt nødvendig og at våpen ble "benyttet for å avverge" et ulovlig angrep. Med 
samme begrunnelse mener Spesialenheten at Ds handling ikke var «åpenbart 
uforsvarlig», jf. § 18 første ledd bokstav c). 

Etter dette finner Spesialenheten at vilkårene i § 18 er til stede, og at en «ellers straffbar 
handling» (jf. straffeloven § 274, jf. § 273, jf. § 16) er rettmessig og lovlig. 

Ut fra etterforskingsresultatet og politioverbetjent Ds oppfatning av situasjonen, mener 
Spesialenheten at D ikke har handlet på et vis som kan medføre straffansvar.

Spesialenheten mener at etterforskingsresultatet med særlig styrke viser at det ikke har 
skjedd en straffbar handling, og denne delen av saken mot D henlegges som intet 
straffbart forhold anses bevist. 

IV.4 Politiets bruk av skytevåpen ved Sølsnes ferjeleie

Skuddene som politibetjent E skjøt mot bilen til X ved Sølsnes ferjeleie er vurdert som 
mulig overtredelse av straffeloven § 171 om grov tjenestefeil. Det er ikke holdepunkter i 
saken for at E skjøt for å treffe og skade X, slik at forholdet avgrenses som mulig 
overtredelse av straffeloven § 274 jf. § 273 jf. § 16 første ledd om forsøk på grov 
kroppsskade.  

Om forståelsen av straffeloven § 171 og våpeninstruksen, vises til punktene over.

På bakgrunn av sakens opplysning legger Spesialenheten til grunn at E skjøt to skudd 
som traff venstre side på Xs bil. Det legges videre til grunn at skuddene traff foran i 
venstre side av bilen, en kule traff nederst på venstre fremdør, den andre kulen traff 
venstre framskjerm noe over og bak venstre framhjul. Som nevnt ovenfor, legger 
Spesialenheten til grunn at politibetjent E skjøt mot bilen som X kjørte for å forhindre at 
X kjørte videre. Spørsmålet blir derfor om E ved sin opptreden begikk en grov 
tjenestefeil. 

På bakgrunn av sakens opplysning, slik Spesialenheten har lagt dette til grunn, er det 
ikke bevismessige holdepunkter for at E brøt en tjenesteplikt ved å skyte mot Xs bil for 
å skade bilen. Det vises til våpeninstruksens § 4-3 nr. 2 bokstav a) om at skytevåpen kan 
brukes til å «beskade eller gjøre en gjenstand ubrukelig» såfremt vilkårene i nr. 1 er til 
stede. Xs tidligere opptreden ga grunnlag for en slik bruk av makt selv om dette innebar 
en viss fare for at X kunne bli truffet. Det vises til at begge bilene passerte hverandre i 
fart idet skuddene ble avfyrt og at to skudd traff bilen i området hvor X var. På 
bakgrunn av at det allerede var skutt mot X, anses det ikke som en tjenestefeil å unnlate 
å anrope X og ikke skyte varselskudd. Etter det opplyste var skytingen ikke til fare for 
andre personer, jf. våpeninstruksen § 4-2 nr. 2 bokstav b) om at «så langt det er mulig, 
skal (politiet) ha slik kontroll med omgivelsene at tredjeperson ikke skades».  

Spesialenheten mener at etterforskingsresultatet med særlig styrke viser at det ikke har 
skjedd en straffbar handling, og denne delen av saken mot E henlegges som intet 
straffbart forhold anses bevist.
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IV.5 Pågripelsen sør for Viktunellen
Spesialenheten vil først vurdere om politibetjent E, politioverbetjent B og politibetjent 
C, brukte ulovlig makt mot X under pågripelsen, jf. straffeloven § 271 om 
kroppskrenkelse. Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven § 22.

Det legges til grunn at maktanvendelsen overfor X for å pågripe ham objektivt sett er å 
anse som en kroppskrenkelse. De mistenkte har forklart at dette var en villet handling, 
og skyldkravet er også oppfylt. 

Spørsmålet om den konkrete bruk av makt utgjør en straffbar handling må imidlertid 
vurderes opp mot politiets lovlige adgang til bruk av makt. Maktanvendelse hjemlet i 
politiloven vil ikke kunne være straffbar kroppskrenkelse etter straffeloven.

Av politiloven § 6 følger at politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen. Hvordan 
tjenesten skal utføres og hvordan makt kan brukes, er regulert i denne bestemmelsen og 
bestemmelser i politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2. Etter politiloven § 6 fjerde ledd kan 
politiet bruke makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og 
forsvarlig. Av politiloven § 6 andre ledd fremgår at de midler som anvendes må være 
nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og 
omstendighetene for øvrig. 

Politibetjent E har forklart at han innledningsvis var «alene» med X som nektet å 
etterkomme hans pålegg om å legge seg ned, til tross for at han hadde en pistol rettet 
mot seg. E ønsket ikke å skyte X og hylstret derfor pistolen for å gjennomføre 
pågripelsen uten bruk av våpen. Han sparket til X for å få ham i bakken og få kontroll 
på ham. Spesialenheten er kritisk til en slik fremgangsmåte, og viser til at E burde 
avventet pågripelsen til politioverbetjent D og politihunden, og eventuelt 
politioverbetjent B og politibetjent C ankom. De var rett i nærheten og det ville ta kort 
tid - anslagsvis sekunder - før de kom for å bistå med pågripelsen. X kan heller ikke ha 
utgjort en reell fare idet E hadde tilstrekkelig kontroll på situasjonen ved sikte på ham 
med pistolen. Videre er det å sparke mot kroppen til den som skal pågripes ingen 
metode det gis opplæring i for å få kontroll på vedkommende når kolleger er i 
umiddelbar nærhet. E handlet ikke i nødverge og var ikke i en nødvergelignende 
situasjon som ga grunnlag for en slik maktbruk. 

Spesialenheten mener likevel ikke at forholdet er straffbart da Es opptreden hadde 
direkte sammenheng med at flere politipatruljer var i ferd med å avslutte en langvarig 
bilforfølgelse av X hvor de selv - ved flere anledninger - hadde blitt utsatt for farlig 
voldsbruk og trusler om dette fra X. Situasjonen ville ut fra Es syn ikke være under 
kontroll før X var påsatt håndjern, og det var ønskelig at det skjedde så raskt som mulig. 
Det var heller ikke avklart om X var bevæpnet eller ikke. Spesialenheten mener at siden 
det er noe bevistvil om dette forholdet rammes av straffelovens bestemmelse om ulovlig 
bruk av makt, henlegges denne delen av saken for politibetjent E etter bevisets stilling. 
Forholdet sendes til politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt til administrativ 
vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 andre ledd.

Hva gjelder politioverbetjent B og politibetjent Cs bruk av makt mot X, er det ikke 
holdepunkter i saken for at de brukte mer makt enn nødvendig for å få gjennomført 
tjenestehandlingen. Det vises til at X aktivt motsatte seg pågripelsen og ikke ville at B 
skulle få frem armen hans. C brukte ikke annen form for 
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Saken henlegges for E i forhold til straffeloven § 171 om bruk av skytevåpen som intet 
straffbart forhold anses bevist.

Saken henlegges for B og C i forhold til straffeloven § 271 om bruk av makt under 
pågripelsen som intet straffbart forhold anses bevist. For E henlegges saken etter 
bevisets stilling.

Saken henlegges for D i forhold til straffeloven § 273 om bruk av makt under 
pågripelsen som intet straffbart forhold.

X, A, B, C, D og E underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes advokat Z, og statsadvokatene i Møre og Romsdal til 
orientering.

I medhold av påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd sendes saken til politimesteren i Møre 
og Romsdal til administrativ vurdering.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 12. november 2019

Liv Øyen
fungerende sjef

Rune Fossum
     juridisk rådgiver
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