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PÅTALEVEDTAK

SAK NR 14371676 158/18-123

MELDING VRÅ SØR-VEST POLITIDISTRIKT OM UTILSIKTET AVFYRING
AV SKYTEVÅPEN

Anmeldelsen

Sør-Vest politidistrikt ringte 31 Januar 2018 til Spesialenheten for politisaker og opplyste at
et vådcskudd samme dag var avfyrt i garasjen på X politistasjon i forbindelse med våpenpuss.

Det oppsto ingen personskade eller materiell skade.

Sør-Vest politidistrikt oversendte saken til Spesialenheten ved påtegning 26. februar

2018.

Spesialenhetens etterforsking
Politibetjent A er avhørt som mistenkt. Politibetjent B og politibetjent C er avhørt som vitner.

Vedlagt påtegningen fra Sør-Vest politidistrikt fulgte fotografi av skuddmerke i betonggulvet
i garasjen, samt fotografi av området i garasjen hvor pussebenken befinner seg.

Spesialenheten har innhentet Sør-Vest politidistrikts spesialinstruks for bevæpning -

oppbevaring av våpen og ammunisjon ~ rapporteringsmtiner.

Nærmere om sakens faktum
På bakgrunn av opplysningene fremkommet i saken legger Spesialenheten til grunn
følgende:

Politibetjent A ble uteksaminert fra politihøgskolen i X (PHS), har IP3-utdanning og arbeider
som operativ politibetjent ved X politistasjon. Før han begynte på PHS var han i xxxxxx i
flere år, og var således erfaren med å håndtere våpen. A er xxxxxx, har personlig
tjenestepistol og MP5, og er godt kjent med sikkerhetsbestemmelsene knyttet til håndtering av
politiets skytevåpen.

Onsdag 31. j anuar 201 8 hadde det vært skytetrening i ufyselig vær på skytebanen. Da

politibetjent A kom tilbake til politistasjonen, startet han med å pusse pistolen. Deretter hentet

han MP5-en for å legge den i våpenskapet på våpenrommet. På vei fra bilen med MP5-en
passerte han to kollegaer som sto ved pussebenken i garasjen. Kollegaene, politibetjent B og

politibetjent C er ganske nye i politidistriktet, og politibetjent A stanset for å prate med dem
og høre hvordan de opplevde skytetreningen. Politibetjent A hadde MP5-en hengende rundt
halsen og bestemte seg for å demontere våpenet og pusse det. Han stilte seg ved pussebenken

slik at politibetjent B sto en til to meter fra ham til høyre, og politibetjent C sto til høyre for B
igjen, to til tre meter fra politibetjent A.



Politibetjent A har til Spesialenheten forklart at når MP5-en fraktes i tjenestebil, står våpenet
vanligvis med magasin i og med ladearmen i bakre stilling. Magasinene er fulle. Det var også

tilfellet denne onsdagen. Omstillerknappen står alltid på S (sikringen er på). Da politibetjent A
bestemte seg for å demontere våpenet og pusse det ved pussebenken, spente han ned
ladearmen. Idet han gjorde det, tenkte han at han hadde glemt å ta ut magasinet. Det som da
skjer, er at våpenet blir ladd. Han tok derfor ut magasinet. Deretter dro han ladearmen tilbake

samtidig som han holdt foran utkasteråpningen. Det som da skal skje, er at patronen som
ligger i kammeret blir kastet ut gjennom utkasteråpningen. Han holdt hånden foran

utkasteråpningen for å fange opp patronen. Han hadde hele tiden våpenet rettet i sikker

retning, og omstillerknappen på "S". Han så også ned i kammeret uten at han så noen patron.
Han tenkte at våpenet var tomt for ammunisjon. Han slo ladearmen ned igjen, stilte

omstilleren på E (enkcltskudd) og tok et avtrekk mens han rettet våpenet i sikker retning på
skrå ned mot betonggulvet. Han trykket på avtrekkeren, og ble svært overrasket da et skudd

gikk av. Han var sikker på at våpenet var tomt.

Magasinet til MP5-en var ladet med "short stop" aimnunisjon. Ifølge politibetjent A er dette

en type ammunisjon som ekspanderer og nærmest pulveriseres når den treffer noe av en viss

hardhet. De kunne se nedslagsmerket i betonggulvet. Selv om han trodde våpenet var uladd,

håndterer han det alltid av sikkerhetshensyn som om det er ladd når han foretar kontrollert

avtrekk. Løpet pekte altså i en sikker retning på skrå ned mot betonggulvet, slik at der ikke
var fare for at politibetjentene B eller C kunne bli truffet. Han spurte dem likevel om de var

uskadd.

Politibetjentene B og C har forklart at de ikke ble skadet. De hadde begge kjent "noe" som
kan ha vasrt lufttrykk, fragmenter av betong, fragmenter av rikosjett eller tomhylsen. B hadde

kjent dette i kinnet, hun fikk ikke vondt og ble ikke skadet. C kjente dette i den ene hånden,
og har i ettertid konkludert med at det må ha vært fragmenter av betonggulvet

Politibetjent A har forklart at han må ha begått en bmkerfeil før skuddet utilsiktet gikk av.
Han skulle ha tatt ut magasinet før han slo ned ladearnaen. Da han gjorde sikkerhetsrutinen i

feil rekkefølge, og forsøkte å rette dette opp, begikk han en ny feil. Han forvisset seg ikke
tilstrekkelig om at en patron ble kastet ut i hånden hans da han trakk tilbake ladearmen igjen.
Han hadde en opplevelse av at en patron ble kastet ut i hånden hans, men dette skjedde nok

ikke.

Spesialcnhetens vurdering

Spesialenheten for poUtisaker 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 er for politibetjent A vurdert etter straffeloven § 188 om uforsiktig omgang
med skytevåpen.

Det følger av Ot.prp. nr.8 2007-2008 at bestemmelsen med enkelte endringer erstatter

straffeloven av 1902 § 352, og i hovedsak viderefører gjeldende rett. Straffansvar etter

straffeloven § 188 er betinget av at gjerningspersonen har brukt eller behandlet

skytevåpenet 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.



Med bakgrunn i mistenktes og vitnenes forklaringer legger Spesialenheten til gmnn at

politibetjent A holdt tjenestevåpenet i sikker retning og at avfyringen ikke var egnet til å volde
fare for andres liv eller helse. Vilkårene for straffansvar etter straffeloven § 188 er således

ikke oppfylt.

Saken henlegges for politibetjent A idet intet straffbart forhold anses bevist.

Vedtak
Saken henlegges for politibetjent A som intet straffbart forhold anses bevist.

A og politimesteren i Sør-Vest politidistrikt underrettes om vedtaket.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 30. august 2018


