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SAK NR 13445603 42/16-123

ETTERFORSKING AV POLITIBETJENT A FOR UFORSIKTIG OMANG MED
SKYTEVÅPEN

Bekgrumi for saken

I påtegning til Spesialenheten 19. januar 2016 orienterte Oslo politidistrikt om at
politibetjent A 18. januar 2016 utilsiktet hadde avfyrt et skudd inne i vaktboden ved
Oslo internasjonale skole. Gamle Ringeriksvci 53, 1357 Bekkestua.

Spesialenhetens etterforsking

Vedlagt påtegningen fra Oslo politidistrikt fulgte åstedrapport, rapport om tekniske
undersøkelser og illustrasjonsmappe.

Dokumentasjonen er gjennomgått og tekniske spesifikasjoner for vaktboden er

innhentet.

Politibetjent A er avhørt med status som mistenkt.

Nærmere om hendelsesforløpet
Den Kongelige poUtieskorte utfører vakthold på Oslo internasjonale skole. Politiet leier
en vaktbu på baksiden av skolen.

Vaktbua er en brakkerigg med utvendige mål på ca. 2 x 4,8 meter. Brakken består av en

solid metallramme og er kledt med 0,7 mm tykke stålplater utvendig. Den har

inngangsdør på den ene kortsiden og vindu på den andre kortsiden. I tillegg er det to

vinduer på langsiden som vender ut mot veicn/parkeringsplassen. Mellom disse
vinduene er det en kontorpult med en PC/monitor, og til venstre for denne var det et TV

apparat. Motsatt langside ligger fysisk helt inntil skolebygningen. Inngangsdøren til
vaktboden ligger mot sydøst og vender ut mot skolens personalinngang. Alle vinduene
på vaktbua har persienner som var nedtrukket og i lukket posisjon. Veggene har 220 mm

mineralull isolasjon, og inncrveggene består av maltelO mm sponplatcr.

Politibetjent A ved den Kongelige politieskortc hadde vaktholdet på skolen 18. januar
2016. Plan var bevæpnet med politiets standard tjenestepistol av type Heckler & Koch

P30. Våpenet var ladd med short stop ammunisjon. A ankom skolen ca. kl. 08.30. Han
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gikk til resepsjonen på skolen for å vise hvem som hadde vaktholdet og gikk deretter ut i
vaktboden.

A har forklart at de oppfordres til å trene med våpen og at det er en treningskultur ved

avdelingen. Han tømte våpenet sitt og la magasinet på kontorpulten. Han sto oppreist og

hadde hylstret våpenet, før han foretok 5-6 trekk med påfølgende klikk mot langveggen
ut mot vegen. Deretter, som en automatisert handling satte han i magasinet igjen, ladet
våpenet og hylstret det. Han slo på datamaskinen for å få tilgang til
kameraovervåkningen på skolen. I påvente av at bildet skulle komme opp ønsket han å

tarene litt til. På dette tidspunktet sått han på kontorstolen foran datamaskinen. Han trakk

våpenet, siktet på en plastikkpropp til venstre på langveggen, og tok avtrekk. Da smalt

det. Hans første reaksjon var "hva var det, var det deg?". Han så hullet i veggen og

skjønte at det var ham. Han tømte våpenet, hylstret det, gikk ut og så seg rundt. Det var

ingen mennesker der. Han så deretter på vaktbua etter et eventuelt utgangshull, men fant
det ikke. Han ringte til divisjonsleder og fortalte at det hadde gått av et skudd under
trening og at ingen var skadet.

Politiets tjenestemenn som undersøkte åstedet fant et lite hull i innvendig langvegg på
nordøstlige siden av vaktbua. Det fremgår av åstedsrapporten og Ulustrasjonsmappen at
hullet var rett ved en plastikkpropp på langveggen. Det var noe til høyre for vinduet og

rett over TV apparatet. Hullet var ca. en meter over gulvet og gikk på skrå inn i veggen

fra området foran skrivepulten/inngangsdøren. Kulen hadde ikke gått gjennom veggen.

Det var ikke var utskuddsåpning i den utvendige metallfasaden. Det ble ikke forsøkt å få
kulen ut av veggen igjen. Ut fra hvor A satt da han avfyrte skuddet, anslås vinkelen

mellom veggen og skuddretningen til ca 30-45 grader.

Spesial enhetens vurdering
Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som

gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar
handling i tjenesten.

S aken er vurdert! forhold til straffeloven 2005 § 188 som trådte i kraft l. oktober 2015.
Bestemmelsen rammer uforsiktig omgang med skytevåpen. Den erstatter med enkelte
endringer straffeloven 1902 § 352 og viderefører i all hovedsak gjeldende rett.

Straffansvar er betinget av at gjerningspersonen har brukt eller behandlet skytevåpenet
på en uforsiktig måte og at denne opptredenen er "egnet til å volde fare for andres liv

eller helse". Det kreves ikke at adferden faktisk har voldt fare. Det er tilstrekkelig at

adferden objektivt sett var egnet til å volde fare. Lovens ordlyd viser at fare for
lovovertrederens eget liv eller helse ikke rammes, samt at fare for materiell skade ikke

omfattes.

Skyldkravet er blandet. Det kreves forsett i forhold til den omstendighet at man

behandler et skytevåpen. Det er dog tilstrekkelig med uaktsomhet i forhold til den
"uforsiktige omgang" og kravet om at denne opptreden er egnet til å volde fare for

andre. Bestemmelsen gir uttryklc for en norm som kommer til anvendelse både i de

tilfeller hvor selve bevæpningen med skytevåpen er rettmessig og ønskelig (for

eksempel politiets våpenbruk i henhold til våpeninstruksen), og de tilfeller hvor både
bevæpningen og bruken er uønsket. Det store farepotensialet som gjelder ved uforsiktig

omgang med skytevåpen er grunnen til at aktsomhetskravet skal fortolkes strengt.
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Av politiets gmmileggende sikkerhetsregler for behandling av skytevåpen fremgår det at
man skal forholde seg slik:

Alle våpen er alltid ladd.
Hold fingeren borte fra avtrekkeren til siktene er på målet.

Ikke sikt på noe/noen du ikke er villig til å beskyte.
Vær sikker på ditt mål og hva som er bak.

Spesial enheten legger til grunn at politibetjent A satt på stolen ved PCen da han tok
pistolen og siktet på en plastknott på veggen foran seg. Han presset inn avtrekkeren og
avfyrte et skudd fordi han hadde glemt at våpenet var ladet. Spesialenheten finner det

bevist utover rimelig tvil at denne opptreden er å anse som uforsiktig omgang med

skytevåpen.

Spesialenheten finner ikke bevismessig grunnlag for at handlingen var egnet til å volde

fare for andre. Det vises til at A var alene i vaktbua. Ammunisjonen som ble brukt var av

typen "short stop". Prosjektilet ekspanderer mye mer ved anslag erm tradisjonelle

helmantlede prosjektil. Derved mister de mesteparten av energien, og gir mye mindre

fare for gjennomskyting og rikosjettfare. Prosjektilet gikk ikke gjemiom veggen i
vaktbua. Dette skyldes en kombinasjon av prosjektilets egenskaper ved anslag,

prosjektilets vinkel mot veggen, samt at veggen bestod av en 10 mm innvendig
sponplate, 220 mm isolasjonsmateriale, og en 0,7 mm stålplatc ytterst. A traff veggen

ved det punktet han sliktet på slik at det ikke var noen fare for at prosjektilet skulle treffe
vinduet.

Siden det foreligger noe bevismessig tvil om farepotensialet ved As opptreden blir saken

å henlegge på grunn av bevisets stilling. Det er bare i de tilfelle hvor
ctterforskingsresultatet med særlig styrke viser at det ikke har skjedd en straffbar

handling, at saken kan henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Vedtak
Saken henlegges etter bevisets stilling.

A underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes til politimesteren i Asker og Bærum politidistrikt o^
politimesteren i Oslo politidistrikt ved Oslo politidistrikt til orientering.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 23. mai 2016

Jan Egil Presthus

Rune Fos sum

juridisk rådgiver


