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PÅTALEVEDTAK

SAK NR 14501917 554/18-123

OSLO POLITIDISTRIKT MELDER OM MULIG UFORSIKTIG OMGANG
MED SKYTEVÅPEN ETTER VÅDESKUDD AVFYRT AV POLITIBETJENT
Å

Anmeldelsen
Torsdag 5. juli 2018 opprettet Oslo politidistrikt undersøkelsessak etter at det samme
dag ble avfyrt et vådeskudd inne på våpcnrommet på politiposten ved X. Ved påtegning av
31. juli 2018 oversendte Oslo politidistrikt saken til Spesialenheten for behandling.

Spesialenhetens undersøkelser
Vedlagt oversendelsen fra Oslo politidistrikt fulgte anmeldelsen, illustrasjonsmappe fra

åstedet, samt tomhylsen som var tatt i beslag.

Spesialenheten har ikke ansett det nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser for å avgjøre

saken.

Nærmere om sakens faktum
Politiførstebetjent B kontaktet torsdag 5. juli 2018 kl. 15.32 operasjonsleder ved Oslo
politidistrikt og meldte om at det var avfyrt et vådeskudd i våpenrommet på politiposten ved
X ca. kl. 15.15. B opplyste at skuddet hadde gått i sikker retning i deres lokaler.
Operasjonsleder varslet kriminalvaktleder kl. 15.55, som ga politibetjentene C og D i oppdrag

å undersøke åstedet.

På bakgrunn av deres anmeldelse legger Spesial enheten til grunn at vådeskuddet ble avfyrt av

politibetjent A. Ifølge B hadde politibetjent A gjort endringer på skjeftet på pistolen sin. I den
forbindelse hadde han tørrtrent med pistolen inne på våpenrommet og et skudd hadde gått av.

Det er opplyst i anmeldelsen at våpenrommet tidligere var en ventecelle. Treffpunktet var til

høyre for døren i ledningen til dørbryteren. Det ble funnet spor etter prosjektilet på ledningen.
Treffpunktet var 152 cm over gulvet og 14 cm inn på veggen målt fra dørkarmen. Prosjektilet

hadde gått skrått til høyre inn i veggen og laget et hull med dybde 5,9 cm. Inngangs åpningen
ble målt til 4x3,7 cm i lengste utstrekning. På gulvet rett under hullet lå det rester av murpuss.

Prosjektilet ble ikke funnet. Tomhylsen lå på gulvet inntil et av våpenskapene. Det var
benyttet ammunisjon av typen shortstop. Det er opplyst at veggene i våpenrommet er av mur,
og at veggen ved døren, der prosjektilet traff, er 33,5 cm tykk. Døren er av stål og 4,7 cm
tykk. Den er utstyrt med dørpumpe og lukker seg automatisk. På høyre side av døren er det en

kortleser som er tilknyttet døren. For å låse opp døren må man legge på gyldig adgangskort og
taste kode. Kortleseren avgir da et "pip" når man regisserer kortet på kortleseren, samt for



hvert tall når man taster koden. Når riktig kode er tastet, lager låsen en "klikkelyd" når den

åpnes. Dette høres tydelig når man står inne i våpenrommct med døren lukket. Deretter må

man åpne døren manuelt. Av anmeldelsen fremgår det også at det på høyre side av døren, sett

fra innsiden av rommet, står en nedspenningstønne.

Politiførstebetjent B har opplyst at han hadde informert sine ansatte om at eventuell

tørrtrening med våpen skal foregå inne på våpenrommet, da dette er ansett som sikkert

område på grunn av rommets tykke vegger.

Det er opplyst at A var alene på våpenrommet da han avfyrte skuddet. A ble ikke skadet.

Spesialenhetcns vurdering
Spesialenheten 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 og er 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 sakens opplysning finner Spesial enheten ikke bevismessige holdepunkter for

at politibetjent A har gjort seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 188. Det er opplyst at
politibetjent A var alene på våpenrommet da han avfyrte skuddet. Døren til rommet var

lukket, og vegger og døren er både tykke og av slikt materiale at skudd ikke kan gå gjennom.
Avfyringen var ikke egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

Vedtak
Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

A underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Oslo politidistrikt til orientering.

Sjefen for Spesialenhcten for politisaker, 10. oktober 2018


