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PÅTALEVEDTAK

SAK NR 15096079   264/20-123

MELDING FRA ØST POLITIDISTRIKT OM VARSELSKUDD OG BRUK AV 
PEPPERSPRAY MOT MINDREÅRIG

Anmeldelsen 
Onsdag 15. april 2020 i 13.30-tiden ble Spesialenheten kontaktet av operasjonsleder i 
Øst politidistrikt og orientert om en hendelse en time i forveien hvor det var blitt brukt 
pepperspray og avfyrt varselskudd i forbindelse med pågripelse av en 14 år gammel gutt. 
Øst politidistrikt opplyste at de ville opprette straffesak med gutten som mistenkt. I 
tillegg ville politidistriktet opprette straffesak for mulig tjenestefeil, som ville bli 
oversendt Spesialenheten. 

Øst politidistrikt har 29. april 2020 oversendt saken til Spesialenheten. 

Spesialenhetens undersøkelser
Den involverte gutten var X, født 2005. Vedlagt oversendelsen fra Øst politidistrikt 
fulgte politiets straffesak mot X med saksnummer 1509xxxx. I sak 1509xxxx har politiet 
selv foretatt tre vitneavhør og skrevet en egenrapport etter samtale med X.

Øst politidistrikt oversendte også loggføringer fra politioperativt system (PO-logg) og 
identifikasjon på den involverte patruljen, som bestod av politiførstebetjent A og 
politibetjent B. Spesialenheten tok kontakt med Øst politidistrikt for å få rede på hvem 
av de to polititjenestepersonene som avfyrte varselskuddet. Øst politidistrikt opplyste at 
det var politiførstebetjent A som avfyrte skuddet. 

Både A og B er registrert som mistenkt i saken. A for overtredelse av straffeloven § 171 
for selve varselskuddet og straffeloven § 271 for bruk av pepperspray og B for 
overtredelse av straffeloven § 271 for bruk av pepperspray.
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Spesialenheten har ikke funnet det nødvendig å avhøre de mistenkte, da saken ut fra de 
foreliggende opplysningene anses tilstrekkelig opplyst for å kunne realitetsavgjøres.

Spesialenheten har også gjort undersøkelser i politiets straffesaksregister (STRASAK) 
på sak 1509xxxx. Sak 1509xxxx ble henlagt 7. mai 2020 idet mistenkte var under 15 år 
på gjerningstiden.

Nærmere om sakens faktum
Av PO-loggen fremgår det at politiet onsdag 15. april 2020 kl. 12.28 mottok melding om 
at en gutt  gikk med kniv på parkeringsplassen ved Tista senter i Halden. 
Melder ringte fra et IMEI-nummer. Han ønsket ikke å si hvem han var, og la etter hvert 
på. I PO-loggen er det stilt spørsmål ved om det var gutten med kniv som selv ringte inn. 
Patrulje EH20 bestående av politiførstebetjent A og politibetjent B kjørte mot stedet og 
meldte kl. 12.36 at de hadde observasjon på en person , som hadde et eller 
annet i hånden og som gikk mot patruljen. Minuttet etter meldte de at vedkommende 
gikk mot patruljen med kniv i hånden og sa "skyt". Kl. 12.38 meldte patruljen at gutten 
truet med å gå inn på senteret, og like etter at varselskudd var avfyrt. Kl. 12.39 meldte 
de at de hadde kontroll på personen, at han var pepret og lå på bakken. Den pågrepne 
gutten var 14 år gamle X.

Patrulje EH20 ga etter hendelsen følgende situasjonsbeskrivelse til operasjonssentralen, 
som er ført inn i PO-loggen kl. 12.43:

"EH20: kommer inn på p.plass, vinker på patr og går mot patr, har kniv i hånda, 
sier skyt meg skyt meg, deretter blir han pepret fra bilen, ingen effekt på pepper 
pga vind, patr går ut av bilen, pers løper så mot patr deretter blir varselskudd 
avfyrt."

Oppdragsleder ved operasjonssentralen, politiførstebetjent C, har i føring i PO-loggen 
kl. 12.37 opplyst at han – etter at patruljen meldte at personen hadde kniv i hånden, kom 
gående mot dem og ropte "skyt meg, skyt meg" og truet med å gå inn på Tista senter – 
leste ut at "dersom personen hadde kniv i hånda og var truende mot andre skulle 
patruljen gjøre det de kan for å stanse han".

Politipatruljen som kom til stedet etter hendelsen snakket med X. I samtalen med 
politiet forklarte X at han lenge hadde hatt tanker om å skade seg selv og at han ikke 
orket å ha det slik lenger. Han hadde sett flere videoer fra USA der gjerningspersoner 
angriper politiet med kniv slik at politiet må skyte. Det var det han ønsket å oppnå; han 
ville bli skutt av politiet. 

X ble etter samtalen med politiet kjørt til legevakten i Halden og fremstilt for lege. Av 
sakens dokumenter fremkommer det at X 

. X ble deretter frivillig innlagt på Kalnes 
sykehus.

To av vitnene til hendelsen, som politiet avhørte et par timer etter hendelsen, satt ved 
vinduet ved cafeen Butterfly på Tista senter. De forklarte at X, før politiet kom til 
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stedet, hadde gått litt frem og tilbake utenfor vinduet og viftet med armene og truet med 
kniven ut i luften mot folk som ikke var der. 

Det ene vitnet forklarte at politiet kom og at de sirklet rundt gutten med politibilen. 
Vitnet så at gutten stod truende med kniven mot politimannen. Politimannen stod med 
hendene foran seg, og gutten fikk noe i ansiktet. Politiet fikk da dyttet gutten ned og 
sparket bort kniven. 

Det andre vitnet forklarte at politiet kjørte rundt gutten noen runder, og at det virket som 
om han truet politiet. Politimannen som satt på (politimann nr. 1) hoppet til slutt ut av 
bilen og forsøkte å gå rolig mot ham, men han viste da frem kniven slik at politimannen 
rykket bakover. Dette skjedde et par ganger, slik at gutten og politimannen gikk litt frem 
og tilbake. Det tok litt tid før den andre politimannen (politimann nr. 2) kom ut av bilen. 
Det så ut som om gutten ble sprayet med pepperspray av politimann nr. 1, fordi han på et 
tidspunkt tok seg i øynene og la seg ned på bakken med ansiktet ned. Politimann nr. 2 
stod da like bak politimann nr. 1. Hun syntes videre det så ut som om politiet sparket en 
kniv unna og la seg over ham. Hun hadde allerede lest i avisen at det ble avfyrt et skudd, 
men så ikke selv noe til dette. 

Et tredje vitne så hendelsen fra bilen sin. Han forklarte at politibilen kjørte rundt og 
rundt gutten, som var truende idet han løp etter politibilen og fektet med en gjenstand. 
Politimannen som var passasjer kom ut av politibilen, og gutten løp da mot ham. 
Politimannen skjøt da et skudd. Mens dette skjedde, ble gutten bedt om å slippe det han 
hadde ved at det ble ropt "slipp våpenet, slipp våpenet". Gutten sa da "skyt meg, skyt 
meg". Etter at skuddet ble avfyrt, gjorde ikke gutten som han ble fortalt, men fortsatte 
sin atferd. Politimannen sprutet da pepperspray mot gutten en gang, som ikke så ut til å 
fungere. Politimannen sprutet da en gang til. Etter det la gutten seg ned på bakken og ble 
påsatt håndjern. 

I forbindelse med åstedsundersøkelsene ble det sikret en tomhylse og en kniv. I en 
midtrabatt på parkeringsplassen ble det påvist merker etter kulen fra varselskuddet på en 
kantstein og i gresset bak kantsteinen. Kulen ble ikke funnet. 

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. 

Saken anses tilstrekkelig opplyst for å kunne realitetsavgjøres. Spesialenheten legger til 
grunn at det ble avfyrt et varselskudd og benyttet pepperspray. Avfyringen av 
varselskuddet er vurdert som mulig overtredelse av straffeloven § 171 om tjenestefeil. 
Uhjemlet bruk av pepperspray kan innebære overtredelse av straffeloven § 271 om 
kroppskrenkelse. Skyldkravet etter begge bestemmelsene er forsett.

Spesialenheten legger til grunn at det var politiførstebetjent A som avfyrte varselskuddet 
og overtredelse av straffeloven § 171 er derfor kun vurdert for 
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ham. Politiets bruk av makt, jf. straffeloven § 271, mot X er vurdert for både 
politiførstebetjent A og politibetjent B.

Straffeloven § 171 setter straff for den som utøver eller bistår ved utøving av 
offentlig myndighet og grovt bryter sin tjenesteplikt. Kravet om at bruddet må være 
grovt innebærer at bagatellmessige forgåelser ikke omfattes. Om dette vilkåret uttales 
det i Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) kap. 12.2.4, s. 338: 

"Vilkåret har betydning på to punkter: For det første må avviket fra korrekt 
handlemåte være grovt. For det andre må det være tale om brudd på en 
tjenesteplikt av en viss betydning."

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

Hvordan polititjenesten skal utføres og hvordan makt kan brukes, er regulert i 
politiloven § 6 og 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.

Politidirektoratet har i instruks om bruk av enkelte typer maktmidler i politiet, rundskriv 
2017/010, gitt nærmere regler for bruk av blant annet OC-pepperspray mot person. Av 
instruksens pkt. 4.3 følger det at "pepperspray kan benyttes i faresituasjoner eller når en 
tjenestehandling ellers ikke kan gjennomføres uten at tjenesteperson eller andre personer 
utsettes for fare eller skade, når bruken fremstår som nødvendig, forholdsmessig og 
forsvarlig, og når lempeligere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige 
eller forgjeves har vært forsøkt".

Politiets bruk av skytevåpen i tjeneste er regulert i våpeninstruksen for politiet. 
Instruksens § 4-2 fastsetter nærmere regler for fremgangsmåten for bruk av våpen. Når 
omstendighetene tillater det skal polititjenesteperson før våpen brukes tilkjennegi seg 
som politi, oppfordre gjerningsperson til å etterkomme pålegg og advare om bruk av 
våpen. Videre skal farer og ulemper for utenforstående vurderes og omgivelsene 
advares, jf. første ledd. Hvis det er tid og taktisk forsvarlig, skal det etter § 4-2 andre 
ledd bokstav a) avfyres varselskudd før det avfyres rettet skudd mot person. Ved 
avfyring av varselskudd må vilkårene for rettet skudd etter § 4-3 være oppfylt. 
Varselskudd skal rettes slik at personskade ikke oppstår. Av bokstav b) følger det ved 
bruk av skytevåpen bør være slik kontroll med omgivelsene at tredjeperson ikke skades. 

Grunnvilkåret for bruk av skytevåpen er at skytevåpen bare skal brukes når det er 
absolutt nødvendig og hvor lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart 
ikke vil føre frem, jf. våpeninstruksen § 4-3 første ledd. Bestemmelsen oppstiller videre 
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uttømmende vilkår for situasjoner hvor skytevåpen kan benyttes. Aktuelt for denne 
saken er våpeninstruksen § 4-3 første ledd bokstav a); i situasjoner hvor 
"tjenestepersonen selv eller andre trues med eller utsettes for en grov voldshandling eller 
annen grov integritetskrenkelse, og bruk av våpen fremstår som nødvendig for å hindre 
tap av menneskeliv eller alvorlig personskade". 

Situasjonen ved avfyringen av varselskudd i denne saken bærer preg av å være en 
nødvergesituasjon. 

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.

Patruljen meldte løpende inn til operasjonssentralen sin oppfatning av situasjonen på 
stedet. Opplysningene er ført i sanntid i PO-loggen. Etter hendelsen meldte patruljen i 
tillegg inn en oppsummerende situasjonsbeskrivelse. Disse opplysningene underbygges 
av vitnebeskrivelsene. Spesialenheten legger derfor til grunn at X oppsøkte patruljen da 
de ankom parkeringsplassen, og at han gikk/løp etter politibilen med kniven i hånden 
mens han ropte "skyt meg, skyt meg". Patruljen kjørte rundt og forsøkte bruk av 
pepperspray fra bilen, men på grunn av vinden hadde den ingen virkning. En av 
polititjenestepersonene gikk da ut av bilen og rolig mot X og ga ham pålegg om å slippe 
kniven. X truet da med å gå inn på Tista senter og løp mot tjenestepersonen med kniven 
synlig. Tjenestepersonen rygget, og Spesialenheten legger til grunn at det var i denne 
situasjonen varselskuddet ble avfyrt og at politiets bruk av skytevåpen ble direkte utløst 
av Xs opptreden. Politiet ga så nye pålegg til X om å slippe kniven, men han etterkom 
ikke dette og fortsatte å gå mot politiet med kniven i hånden. Spesialenheten legger til 
grunn at det etter at varselskuddet var avfyrt ble brukt pepperspray mot X to ganger, og 
at X da stanset og la seg ned eller ble lagt i bakken av polititjenestepersonene. 

Situasjonen tilkjennegir en situasjon hvor det var grunn til å frykte at den bevæpnede 
gutten ville gå til angrep på politiet med kniven eller oppsøke tredjepersoner i 
tilknytning til senteret. Etter Spesialenhetens syn var tjenestepersonene utsatt for et 
ulovlig angrep og det var nødvendig å stanse X. X etterkom heller ikke politiets gjentatte 
pålegg, og politiet hadde ikke lykkes med bruk av pepperspray fra bilen. I en slik 
situasjon mener Spesialenheten at det ikke var andre og mildere måter å hindre det 
ulovlige knivangrepet på. Med dette utgangspunkt, mener Spesialenheten at 
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både bruk av skytevåpen i form av varselskudd og bruk av pepperspray mot X var 
nødvendig i situasjonen og lå innenfor rammene politiloven § 6 oppstiller. 
Spesialenheten mener videre det ikke var "åpenbart uforsvarlig", jf. straffeloven § 18, å 
bruke denne formen for maktmidler for å stanse X da han kom mot politiet med kniven i 
hånden. Maktbruken var dermed lovlig. Xs unge alder er tatt i betraktning ved 
vurderingen.

Siden Spesialenhetens undersøkelser med særlig styrke taler mot at det ble begått noe 
straffbart fra politiets side i forbindelse med hendelsen, henlegges sakene for 
politiførstebetjent A og politibetjent B som intet straffbart forhold anses bevist. 

Vedtak
Saken henlegges for A i forhold til straffeloven § 171 og straffeloven § 271 som intet 
straffbart forhold anses bevist.

Saken henlegges for B i forhold til straffeloven § 271 som intet straffbart forhold anses 
bevist.

X v/verger, A og B underrettes om vedtaket. 

Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Øst politidistrikt til orientering.  

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, 24. september 2020

Liv Øyen
juridisk rådgiver

Kaja Løhren Borg
juridisk rådgiver
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