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PÅTALEVEDTAK

SAK NR 12175756   843/19-123

ETTERFORSKING AV HENDELSE DER X BLE SKUTT I LÅRET AV 
POLITIET 11. DESEMBER 2019

Anmeldelsen
Den 11. desember 2019 meldte Øst politidistrikt at X hadde blitt skutt i låret av politiet 
litt før kl. 14.00. Hendelsen skjedde under et tjenesteoppdrag hjemme hos X i xxx-veien 
i Halden. 

Spesialenheten iverksatte obligatorisk etterforsking etter påtaleinstruksen § 34-6 andre 
ledd. 

Spesialenhetens etterforsking 
Avhør
Det var politibetjent A som skjøt X i låret. Han er avhørt med status som siktet fordi det 
er tatt beslag i hans tjenestevåpen. Advokat Olsen er politibetjent As forsvarer. 
(Advokat Olsen er ifølge det opplyste i permisjon frem til 28.03.2021). 

X har avgitt forklaring med status som fornærmet. Hennes bistandsadvokat er Rødser. 

Politibetjent B og politihøgskolestudent C deltok sammen med politibetjent A på 
oppdraget. De er avhørt som vitner. 

Y, som er Xs far, er også avhørt som vitne. 

Tekniske undersøkelser/beslag 
Spesialenheten har tatt beslag i politibetjent As tjenestevåpen (en HK P30L pistol), 
prosjektiler funnet på åstedet, et balltre og en gullfarget beholder med mascara. 

Spesialenheten har fått bistand fra Kripos til kriminaltekniske undersøkelser på åstedet 
og av tjenestevåpenet. 
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Side 2
Innhentet dokumentasjon
Spesialenheten har innhentet lydfiler av kommunikasjonen på politiets samband under 
tjenesteoppdraget. 

Spesialenheten har innhentet aktuelle nedtegnelser i politioperativt system (PO-logg) og  
legejournal for X.   

Nærmere om sakens faktum 
Hendelser frem til politiet kom inn i Xs bopel
Den 11. desember 2019 ble operasjonssentralen i Øst politidistrikt kontaktet av Halden 
legevakt. Halden legevakt hadde blitt kontaktet av Y, som var bekymret for datteren, X. 
Det fremgår av lydloggen at Halden legevakt formidlet til politiet at X var "reelt" 
suicidal. 

Om bakgrunnen for henvendelsen til Halden legevakt har Y til Spesialenheten forklart at 
datteren tidligere har skåret seg på armene og liknende, og at hun hadde gjort dette også 
denne dagen. I en melding 11. desember 2019 kl. 10.56 til sin mor hadde datteren 
skrevet 

 
 
 

. Han ringte til datterens lege, men kom ikke gjennom. Han 
ringte derfor til legevakten og forklarte hva som hadde skjedd, og han refererte 
tekstmeldingen som datteren hadde sendt til sin mor. Han ba om ambulanse. Han regnet 
med at legevakten ville se i datterens journal og at det der fremkom at hun tidligere 
hadde vært "rasende", "sinna" og "psykotisk". Y antok at ambulansepersonalet ville be 
om bistand fra politiet. 

Tjenesteoppdraget ble gitt til en patrulje bestående av politibetjent B, politibetjent A og 
politihøgskolestudent C. B var sjåfør og eldstemann på patruljen. Ifølge PO-loggen ble 
de gitt oppdraget kl. 13.47. Patruljen ba om tillatelse til bevæpning fordi X trolig var i 
besittelse av gjenstand som hun hadde kuttet seg med. Det er i PO-loggen nedtegnet kl. 
13.51 at det ble gitt tillatelse til bevæpning med 1-hånds- og 2-hånds skytevåpen. 
Politibetjent B og politibetjent A bevæpnet seg med pistol. 

Politihøgskolestudent C fikk ordre av politibetjent B om å bli i bilen. Y låste opp 
inngangsdøren til Xs leilighet. Xs hund møtte dem i døren, og Y tok med hunden ut. Y 
ble ikke med inn i leiligheten. Da politibetjentene B og A gikk inn i leiligheten var de 
begge bevæpnet med pistol og utstyrt med batong og pepperspray. A hadde i tillegg 
skjold.  

Hendelser inne i leiligheten 
Det gikk kort tid fra politibetjentene B og A kom inn i leiligheten til politibetjent A skjøt 
X i låret. Han hadde forut for dette skutt et varselskudd. B og A har i hovedsak forklart 
det samme om hendelsen, mens X har en annen forklaring. Alle tre har imidlertid 
forklart at X hadde et balltre i den ene hånden. Etterforskingen har vist at hun ikke 
hadde en kniv i den andre hånden, men en ca. 12,5 cm gullfarget mascara. 
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Side 3
Politibetjent A har forklart at døren til leiligheten var låst, og at han ropte til X at de var 
fra politiet og at hun måtte komme ut. Han så en stor hund i leiligheten, som bjeffet. Y 
kom med nøkkelen og låste opp døra. Hunden kom da ut til ham. A fikk i døråpningen et 
kort glimt av X. Hun var iført undertøy. Det er mulig hun ropte "kom dere vekk!" 
Politibetjent B gikk inn i leiligheten, og politibetjent A, som hadde skjold, fulgte etter 
ham. De kom inn i en gang. De så at X forsvant inn på et rom til venstre. A ropte 
"bevæpnet politi!", og ba henne komme ut med hendene synlig. X kom gående mot dem 
ut fra rommet med bestemte skitt. Hun hadde et stort sort balltre i høyre hånd, hevet over 
skulderen. Politibetjent A hadde trukket våpenet. Han rygget for å få avstand til X. Han 
har anslått at avstanden mellom dem var under to meter. A så kun balltreet, hylstret 
våpenet og var på vei til å trekke batongen. Imidlertid havnet B på andre siden av en 
endevegg, og X gikk bestemt mot B. B tok et steg frem og ga X et stoppspark mot 
magen. X måtte ta et lite støttesteg. A har forklart at han da observerte at X holdt venstre 
hånd knyttet strakt foran seg og at hun holdt i noe blankt. X var i bevegelse og gikk igjen 
mot B. A trakk på nytt våpenet, da han hadde et klart inntrykk av at X holdt i en kniv 
eller annen skarp gjenstand. A har også vist til at politiet hadde fått melding om at X 
holdt på å kutte seg, samt at måten hun holdt gjenstanden på er typisk når man holder en 
kniv med bladet ut.

De anropte X, og hun svarte, uten at A nå klarer å huske hva som ble sagt. A rettet 
våpenet mot X, og ropte så høyt han klarte "slipp kniven eller jeg skyter!" X gikk mot B, 
og A skjøt et varselskudd ned til høyre for seg og bak X. Etter varselskuddet snudde X 
seg mot ham. A mener X var cirka 2,5 meter fra ham. Hun hadde ikke sluppet det hun 
hadde i hendene. Hun tok et skritt mot ham, og A opplevde det som en stor trussel mot 
ham selv. Han valgte å skyte et rettet skudd mot Xs venstre lår. Skuddet traff henne ca. 
midt i låret. Hun falt sammen, og mistet det hun hadde i hendene.   

Om bruk av alternative maktmidler, har politibetjent A forklart at han anså pepperspray 
som uaktuelt. Alt gikk fort og avstanden mellom politibetjent B og X var for kort til at 
det etter politibetjent As vurdering var hensiktsmessig å benytte pepperspray. Å bruke 
batong slo han fra seg på det tidspunktet da han oppfattet at X hadde kniv og balltre. Det 
var heller ikke aktuelt å trekke seg ut og isolere X siden hun sto mellom B og utgangen. 
Politibetjent A kunne ikke gå ut av leiligheten og la politibetjent B være igjen alene med 
X, som A anså som en farlig person. 

Politibetjent A har forklart at han avfyrte skuddet for at ikke han selv eller B skulle bli 
utsatt for alvorlig fare. Han skjøt X i låret for å begrense skaden på henne. Skuddet fikk 
ønsket effekt ved at hun falt og de fikk kontroll.

Politibetjent A erkjenner ikke straffeskyld. 

Politibetjent B har forklart at han observerte X i døråpningen etter at hennes far hadde 
låst opp døren og tatt hånd om hunden. Hun hadde på seg truse og BH. B så at hun 
hadde gamle og nye kutt på begge armene. De nye var ikke spesielt dype, og det var ikke 
fare for at hun skulle forblø. X gikk inn i leiligheten da hun så tjenestemennene. 
Poltibetjent B fulgte etter, og politibetjent A kom rett bak ham. X gikk inn på et mørkt 
rom, og kom raskt ut igjen. Hun holdt da et svart balltre i sin høyre hånd. Politibetjent A 
ropte "slipp kniven!". Politibetjent B hadde på dette tidspunktet ikke sett noen kniv, men 
trakk 
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Side 4
tjenestevåpenet da han hørte hva A sa. Også politibetjent A trakk våpen. X kom 
nærmere, og B trakk seg litt unna. Han så da at hun også hadde noe i venstre hånd, som 
hadde noe sølvfarge. Hun hadde også tre armbånd som var sølvfarget. Det så han først 
etterpå, men armbåndene gjorde at det "glinset" mye nede ved hånden. B så ikke at det 
var en kniv, men gikk ut fra at det kunne være en kniv, siden A hadde sagt "slipp 
kniven". X kom sakte mot ham mens han hadde våpenet rettet mot henne. Politibetjent B 
har forklart at han sa "Nå må du slippe balltreet eller så skyter jeg deg!" X reagerte ikke 
på det på noen spesiell måte. Hun svarte ikke og sa ingenting. Hun kom enda nærmere, 
og politibetjent B valgte å ta et "stoppspark". Han traff henne med sitt venstre ben i 
hennes venstre side av magen. Hun tok ett eller to skritt bakover, men falt ikke. Hun 
begynte å gå mot ham igjen. Politibetjent B hørte da et smell, og skjønte at politibetjent 
A hadde skutt. Politibetjent B så ikke noe effekt av skuddet. Ikke lenge etter det første 
skuddet, skjøt politibetjent A en gang til. X falt og var truffet i venstre lår. Da hun slapp 
det hun holdt i venstre hånd, så B at det var en type sminkeemballasje med sølvfarget 
kork. 

X har forklart at hun var på badet og hadde dusjet. Klokken var ca. 14.00. Hun hørte at 
ytterdøren ble låst opp og at hennes far tok ut hunden. Deretter kom det to politimenn. 
Hun ba politiet gå ut fordi hun sto i undertøyet. Politiet gikk ikke ut. Hun gikk da inn på 
soverommet og hentet balltreet. Hun kom ut i stua. Politimennene var på vei inn med 
skjold og pistol. Hun sto i stua og støttet seg til balltreet, og ba dem gå fordi hun syntes 
det var ubehagelig å ha dem inne i leiligheten siden hun sto i undertøyet. 

Politiet ropte 1-2 ganger: "Stå i ro, slipp kniven!", og pekte med pistol mot henne. Hun 
svarte: "Ikke skyt, jeg er gravid!" Det sa hun ganske høyt 1-3 ganger. Like etter ble hun 
skutt og hun falt. Hele hendelsen gikk ganske raskt. Det hadde ikke vært noen berøring. 
Hun sto og støttet seg til balltreet. De ba henne om å slippe kniven, men hun holdt ingen 
kniv. Etter å ha snakket med bistandsadvokaten, skjønner hun at hun skal ha holdt en 
mascara eller liknende. 

X begjærer tjenestemannen tiltalt og straffet. Hun mener politiet håndterte oppdraget 
meget dårlig, og tjenestemannen absolutt ikke bør få bære våpen. 

Y har forklart at han sto på utsiden og hørte hendelsen. Politiet stormet inn i leiligheten 
og skrek noe til datteren. Han husker ikke hva politiet ropte. Han husker at datteren 
skrek at hun var gravid. Det gikk ikke mange sekundene etter det før det smalt to ganger. 
Det var bare "bang-bang" i tett rekkefølge. 

Hendelser etter at X var skutt i låret
Tjenestemennene ga X førstehjelp, og hun ble transportert til sykehus for medisinsk 
behandling av skuddskaden låret.  

. Lårskaden måtte opereres, og har krevd langvarig 
behandling.

Spesialenhetens 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. 
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Side 5
Spesialenheten legger til grunn at politibetjent A avfyrte et skudd mot X i den hensikt å 
treffe henne, jf. straffeloven § 22 om forsett. Skuddet traff X i låret og hun ble skadet. 
Bruk av skytevåpen anses å være et "særlig farlig redskap". Det foreligger derfor 
objektivt sett en overtredelse av straffeloven § 274 om grov kroppsskade. 

En handling som i utgangspunktet rammes av en av straffelovens bestemmelser, kan 
være lovlig dersom det foreligger en nødvergesituasjon og de øvrige vilkårene for 
nødverge er oppfylt, jf. straffeloven § 18. Bestemmelsen oppstiller tre vilkår for at en 
nødvergehandling skal være lovlig. For det første må den som utøver 
nødvergehandlingen være utsatt for et rettsstridig angrep. For det annet må handlingen 
ikke gå lenger enn nødvendig. Endelig må nødvergehandlingen ikke åpenbart gå utover 
hva som er forsvarlig. Forsvarlighetskravet gir anvisning på en helhetsvurdering der 
sentrale momenter er hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker 
og angriperens skyld. 

Det er mistenktes bedømmelse av den faktiske situasjonen som skal legges til grunn ved 
vurderingen av om vilkårene for nødverge er oppfylt. Det gjelder både ved vurderingen 
av om angrepet var nødvendig og forsvarlig. Ved vurderingen av hvordan mistenkte 
oppfattet den faktiske situasjonen skal rimelig tvil komme ham til gode. 

Etter en samlet vurdering av sakens opplysninger, legger Spesialenheten til grunn at X 
gikk mot politibetjentene B og A med et hevet balltre. Politibetjent A trodde hun også 
holdt i en kniv. Det er ikke bevismessige holdepunkter for dette. Spesialenheten mener 
uansett at Xs opptreden var et rettstridig angrep. 

Hvorvidt politibetjent A lovlig kunne løsne skudd i den foreliggende situasjonen beror 
på om handlingen var nødvendig for å kunne avverge angrepet og den ikke åpenbart 
gikk ut over hva som var forsvarlig. Vilkåret om at nødvergehandlingen må være 
nødvendig, innebærer et krav om at politibetjent A ikke kunne avverget angrepet med 
lempeligere midler. Ved denne vurderingen skal han levnes en forholdsvis romslig 
ramme. Det vises til følgende uttalelse av Høyesterett fra en avgjørelse i Rt. 1995 s. 
661:

"Det som deretter må vurderes er hvorvidt As handling er rettsstridig, m.a.o. 
hvorvidt han i sin stilling og situasjon straffritt kunne fjerne B på den måten som 
ble gjort. I den forbindelse er det grunn til å understreke at politiet er det organ 
som kan utøve maktanvendelse overfor borgerne uten at dette uten videre skal 
føre til strafferettslige reaksjoner. Dette er helt nødvendig for at politiet skal 
utføre sine roller som ordensvern og det legges generelt til grunn at politiet må 
kunne utøve den makt som anses nødvendig for å få gjennomført 
tjenesteoppdraget. Vurderingen må skje der og da, og det må levnes politiet en 
forholdsvis romslig ramme når man skal vurdere handlingen i ettertid."

Både politibetjent A og politibetjent B anropte X. De har også forklart at politibetjent B 
rettet et spark mot X og traff henne i magen. Hun holdt fortsatt i balltreet og i (den 
tilsynelatende) kniven, og beveget seg mot politibetjentene. Politibetjent A skjøt så et 
varselskudd i gulvet ved X, uten at hun stanset eller slapp det hun hadde i hendene. 
Politibetjent A skjøt da X i låret. Spesialenheten legger til grunn at det var kort avstand 
mellom X og politibetjentene, og at de var plassert slik i forhold til hverandre og X at de 
ikke kunne trekke seg ut av leiligheten. Politibetjent A oppfattet det slik at de ble truet 
med kniv, og 
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Side 6
Spesialenheten mener forsvarshandlingen med å skyte X var nødvendig med bakgrunn i 
situasjonen og As oppfatning av denne. Spesialenheten legger også vekt på at A har 
handlet overensstemmende med reglene i politiloven, politiinstruksen og 
våpeninstruksen §§ 4-2 og 4-3. Lempeligere midler var forsøkt, X ble advart om 
våpenbruk, og det ble avfyrt varselsskudd før det rettede skuddet.

Spesialenheten mener videre at det å skyte mot låret ikke var åpenbart uforsvarlig.

Det er Spesialenhetens vurdering at vilkårene for nødverge var oppfylt. Politibetjent As 
opptreden var derfor rettmessig, det vil si lovlig. 

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

Det er gjennom etterforskingen blitt kjent at politibetjent B sparket X i magen. Bruk av 
spark er et lempeligere maktmiddel enn å avfyre skudd. Det går frem av saken at sparket 
ble gjort i forsøk på å avverge angrepet, uten at det ga ønsket effekt. Det er ikke 
iverksatt etterforsking for politibetjent B, da det ikke er sannsynlig at han har opptrådt 
straffbart. 

Administrativ vurdering
Spesialenheten har hatt flere saker til behandling, hvor politiet har avfyrt skudd i 
forbindelse med bistand til helsevesenet. På denne bakgrunn bør saken administrativt 
vurderes i politidistriktet i læringsøyemed, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

Vedtak 
Saken henlegges for A etter straffeloven § 274 som intet straffbart forhold anses bevist. 

X v/advokat Rødser og A underrettes om vedtaket.

Saken oversendes politimesteren i Øst politidistrikt for administrativ vurdering. 

Saken er avgjort med delegert påtalekompetanse fra Sjefen for Spesialenheten, jf. 
påtaleinstruksen § 34-3 annet ledd, jf. første ledd.

Vedtaket er godkjent uten signatur.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 21. september 2020

Liv Øyen
juridisk rådgiver

Mona Skaaden-Bjerke
juridisk rådgiver
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