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MELDING FRA MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT OM POLITIETS 
BRUK AV SKYTEVÅPEN MOT X

Sammendrag og konklusjon
Saken gjelder politiets bruk av skytevåpen overfor en person som angrep politiet med 
kniv. To tjenestepersoner avfyrte to skudd mot vedkommende, som ble truffet i høyre og 
venstre lår. Etterforskingen har klarlagt at det forelå en åpenbar nødvergesituasjon og at 
skuddløsningen var forsvarlig og absolutt nødvendig. Mildere handlingsalternativer var 
ikke anvendelige i foreliggende situasjon. Etterforskingsresultatet viste med særlig 
styrke at det ikke var begått en straffbar handling, og strafforfølgingen mot samtlige 
involverte tjenestepersoner er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist. 

Anmeldelsen
Møre og Romsdal politidistrikt varslet Spesialenheten for politisaker den 12. august 
2020 ca. klokken 14:00 om at politiet hadde avfyrt skudd mot X i forbindelse med at de 
skulle bistå helsevesenet. X var skutt i øvre del av lår eller nedre del av mage, og ble 
transportert til Ålesund sykehus.

Spesialenheten iverksatte etterforsking i medhold av påtaleinstruksen § 34-6 annet ledd 
hvor det heter at dersom noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets 
tjenesteutøvelse, skal Spesialenheten iverksette etterforsking selv om det ikke er 
mistanke om en straffbar handling.

Advokat Y ble etter begjæring fra Spesialenheten 14. august 2020 oppnevnt som 
bistandsadvokat for X av Sunnmøre tingrett.

Spesialenhetens etterforsking
Politibetjentene A, B og C er avhørt som mistenkt. De bemannet patruljen som var på 
stedet da skuddene ble løsnet. D var operasjonsleder på tidspunktet hendelsen fant sted, 
og er avhørt som mistenkt grunnet hans rolle i oppdragsløsningen.

X er avhørt. Journaler fra sykehuset om skaden hans er innhentet.
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E var innsatsleder i Ålesund aktuelle dag og er avhørt som vitne. 

F og G bemannet ambulansen som var på oppdraget. V1 og V2 befant seg i området da 
hendelsen fant sted. Disse personene er avhørt som vitner.

Z er fornærmedes søster og har forklart seg om dette.

Kriminalteknisk seksjon ved Møre og Romsdal politidistrikt sikret åstedet og foretok 
tekniske undersøkelser der. 

To tjenestepistoler av type Heckler & Koch P30L cal. 9 mm ble benyttet av 
politibetjentene B og C. Pistolene ble sikret. Kripos har foretatt undersøkelser av 
våpnene og tomhylser/prosjektiler.

As tjenestepistol ble også sikret innledningsvis, men det er avklart at den ikke ble brukt i 
oppdraget.

Opptak av sambands- og telefontrafikk ved operasjonssentralen i Møre og Romsdal 
politidistrikt fra hendelsen er sikret.

Utskrift fra Politioperativt system (PO-logg) er innhentet.

Spesialenheten har innhentet kopi av dokumenter i politiets straffesak mot X med 
saksnummer 15200xxx om trusler.

Nærmere om sakens faktum 
Foranledning
A, B og C bemannet politipatrulje A20 og kjørte en uniformert cellebil i Ålesund 
aktuelle dag. Politibetjent A var leder på patruljen. Alle var godkjent som IP4 -
mannskap i henhold til opplysninger fra Møre og Romsdal politidistrikt.

I PO-loggen fremkommer at politiet forut for 12. august 2020 hadde loggført 5 oppdrag 
hvor X var involvert i 2019 og 2020. Samtlige av oppdragene vedrørte hans psykiske 
helse. Ved noen av disse anledningene hadde X vært "vanskelig" og helsepersonell 
hadde ønsket bistand fra politiet. 

Politiets loggføringer, sambandstrafikk og telefoni
Spesialenheten har gjennomgått politiets loggføringer og lydopptaket fra politiets 
samband og telefoni. Opplysningene er i all hovedsak sammenfallende, og gjengivelsen 
nedenfor inneholder opplysninger fra begge steder. Oppgitte tidspunkt er basert på både 
fysisk loggføring og registrerte tidspunkt for tale på samband, og kan derfor ha mindre 
tidsforskyvninger i forhold til når de faktiske forhold fant sted. Særlig vil noen 
loggføringer i PO-loggen ha mindre forsinkelser i forhold til tidspunkt for når innholdet i 
det loggførte faktisk skjedde. Spesialenheten har primært lagt til grunn tidsstemplingen 
på sambandstrafikken ved tidslinjen under.

Av PO-loggen fremkommer at politiet 12. august 2020 klokken 10:50 mottok melding 
fra AMK om at X skulle til Ålesund sykehus 
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. Han skulle transporteres med tvang for å medisineres med en 
"injeksjon". Pårørende hadde forsøkt å få ham med uten å lykkes med det. Han var ikke 
utagerende, men truende. AMK skulle sende en ambulanse til bopel til X i 

 ca. klokken 12:30-13:00. X skulle da ha kommet hjem fra 
skolen. Operasjonssentralen avtalte med AMK at de skal "ringe når de nærmer seg".  
Det ble foretatt søk i "historikken" til X, jf. det ovenfor beskrevne. Videre 
fremkommer;

11:48 Innsatsleder E har sett oppdraget og kontakter 
operasjonssentralen på telefon. Hun mener at patrulje A20 kan brukes til 
oppdraget, og dette loggføres.

12:40 A20 blir knyttet til oppdraget i PO-loggen, og får samtidig melding om dette på 
sambandet. De melder at de allerede er kjent med oppdraget.

13:05 A20 og ambulansen er i kontakt på samband og avklarer ankomsttid. 
Ambulansen melder at de venter på patruljen.

13:19 A20 er på stedet sammen med ambulanse. Det loggføres at ambulanse står ved 
            døren, men ingen åpner

13:23 A20 melder at ambulansen har forsøkt å få kontakt. X ønsket ikke å åpne, og 
viste frem en stor kjøkkenkniv. Patruljen ber om bevæpning, og dette besluttes 
fra operasjonssentralen. I loggføringen av bevæpningsordningen beskrives det at 
" . Vifter med en kjøkkenkniv i vinduet." 
Patruljen UA05 med blant annet innsatsleder E melder seg og settes på 
oppdraget. Ambulansen melder at X er mer amper enn ved tidligere anledning.

13:24 Operasjonssentralen spør A20 om de har en plan, og gir beskjed om at de 
eventuelt må vente på innsatsleder.

13:25 A20 melder at det er mange personer i leilighetene ved siden av, og at patruljen vil 
få disse bort derfra. Patruljen ber operasjonssentralen om oversikt over hvem 
som bor på stedet.

13:26 Operasjonssentralen gir beskjed om at A20 skal vente på innsatsleder, med 
mindre X vil forlate leiligheten. X er en trussel mot seg selv og ingen andre, 
slik de har forstått det. Patruljen bekreftet at de avventer til innsatsleder 
kommer. De har fått nøkkel til leiligheten fra huseier, og fått beskjed om at 
det kun skal være X som bor i leiligheten. Operasjonssentralen melder at det 
bare er han som er registrert bosatt i leiligheten.

13:29 Operasjonssentralen gir tilbakemelding om antall beboere i naboleilighetene. 
Innsatsleder ber om at aktuelle leilighet isoleres, og at personene i de nærmeste 
leilighetene blir evakuert. 

13:30 A20 melder at X veiver rundt med en stor kjøkkenkniv ut vinduet. 
Operasjonssentralen spør om han har sagt at han ønsker å skade noen eller seg 
selv. Patruljen melder at dette er ukjent. Han snakker dårlig norsk. 
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13:32 A20 melder at X har to kniver ut vinduet. Innsatsleder ber om at forhandler 
blir kontaktet. Operasjonssentralen bekrefter at de gjør dette.

13:36 A20 melder at "han kom mot oss med kniv" og om "skudd avfyrt" og "en person 
skutt". Påtroppende innsatsleder forsøker å få kontakt med operasjonssentralen.

13:37 Operasjonssentralen melder at forhandler er informert. A20 gjentar at X er 
skutt i låret og at han får førstehjelp. 

13:38 Påtroppende innsatsleder melder at patruljen skal tenke på åstedet og 
arbeidsoppgaver videre. Det er to biler på vei ut. Det blir bedt om at krimteknisk 
blir varslet og det gjøres på telefon.

13:40 Innsatsleder ringer til operasjonssentralen for å planlegge transport av X til 
sykehus, åstedssikring, hvordan media skal håndteres og skjerming av involverte 
tjenestepersoner.

13:41 Operasjonssentralen ber om en situasjonsrapport. A20 melder at de foretar 
livreddende førstehjelp, at X er skutt i nedre del av kroppen, og at han kom 
løpende ut fra boligen med to kniver. Operasjonssentralen gir tilbakemelding til 
patruljen om at de må tenke på sporsikring, men at livredding har førsteprioritet.

I det videre foretas det ytterligere praktiske avklaringer. Blant annet med transport av X 
til sykehus med luftambulanse. Krimteknikere blir sendt til stedet. Det sendes ut 
ytterligere patruljer til åstedet og til sykehuset for å ta i mot luftambulansen med X og 
politibetjent C.

Klokken 14:16 kontakter innsatsleder operasjonssentralen for å gi situasjonsrapport på 
telefon. Det gis tilbakemelding på åstedsarbeid, og opplyses at de involverte 
tjenestepersonene blir ivaretatt, og at de er skilt fra hverandre. Operasjonssentralen gir 
beskjed om at våpnene som er benyttet skal sikres. Det opplyses at to tjenestepersoner 
har avfyrt skudd. Videre gjøres det avklaringer i forhold til håndteringen av media. 

Det loggføres klokken 14:30 at to tjenestepersoner har brukt våpen, at våpnene blir 
sikret, at det blir sikret opplysninger om vitner på stedet, og gjennomført kriminalteknisk 
undersøkelse. Spesialenheten var varslet.

Klokken 15:25 loggføres det en tilbakemelding fra sykehuset om at X ikke er 
livstruende skadet, men at han fortsatt har kulen i seg.

Fornærmede
X er avhørt av Spesialenheten. Han er opprinnelig fra Eritrea, og forstår ikke norsk eller 
engelsk. På spørsmål oppgir han at han ikke har problemer med helsen. Han har blitt 
plaget av både helsevesenet og politiet i mange år, og har opplyst at han har vært 
"fengslet" i mange år i Ålesund.

Av hans forklaring fremgår videre at ambulansen kom hjem til ham 12. august 2020. De 
ville fengsle ham og gi ham medisiner. De banket på, så låste de døren hans fra utsiden. 
Han tok frem en kniv for å beskytte seg, fordi han trodde de ville drepe ham. De sier at 
han er syk, har fengslet ham og gitt ham feil medisiner.
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Politiet banket så på døren igjen. Han ble redd, tok med seg en kniv og gikk ut. Han stod 
27 meter fra politiet, og sa "ikke nærmere meg". Han var redd for at de skulle drepe 
ham, og sa at han ville drepe seg selv. Kniven hadde han med for å beskytte seg, han 
ville ikke angripe politiet. Så gikk han uten at det ble sagt noe, men de pekte på ham 
med våpnene sine. Så ble han skutt uten at de var nærme hverandre. Han skjønner ikke 
hvorfor han ble skutt. Det ble ikke skutt varselskudd. Han hørte bare ett skudd og det 
traff ham. Da falt han i bakken. 

Spesialenheten har mottatt epikrise fra Xs opphold ved kirurgisk avdeling på Ålesund 
sykehus fra 12. til 17. august 2020. Her fremkommer at X har hatt , 
og at det ble utløst  da politiet kom for å hente ham. Etter det opplyste 
var det skutt to ganger mot låret hans. Han var stabil og hadde ikke blødninger under 
transporten til sykehuset. Ved ankomst var han utagerende verbalt og fysisk, og måtte 
legges i narkose. Det ble funnet ett skudd øverst i høyre lår. Den 17. august vurderes han 
som i god somatisk form, og ble overflyttet til psykiatrisk avdeling.

Da epikrisen ikke ga et entydig svar på hvorvidt X faktisk ble truffet av ett eller to 
skudd, forespurte Spesialenheten lege H ved Ålesund sykehus om dette. Hans klare 
oppfatning var at X ble truffet av to prosjektil, ett øverst i venstre lår og ett øverst i 
høyre lår. Det ble operert ut et prosjektil fra venstre lår, mens det i høyre lår kun var 
sårskader. H antok at sistnevnte skudd hadde gått gjennom låret. Han trodde ikke at det 
var samme prosjektilet som hadde truffet begge lårene, men kunne ikke utelukke det.

Politibetjent A er avhørt som mistenkt. Hun var eldste tjenesteperson og leder av patrulje 
A20 som var uniformert. Patruljen fikk i oppdrag å bistå helsevesenet med X som skulle 
bringes til Ålesund sykehus. På pårørende oppfattet de at han var truende, men ikke 
utagerende. De gjennomgikk tidligere oppdrag med X og kunne ikke se at han tidligere 
hadde truet med våpen eller andre gjenstander. Da de nærmet seg stedet fikk de melding 
fra ambulansen om at X hadde låst døren, og da de kom frem fortalte 
ambulansepersonell at X viftet med kniver i vinduet.

Da de fikk beskjed om at han viftet med kniver anmodet de om bevæpning. Bakgrunnen 
var at de var tett oppe i situasjonen og at det var tredjepersoner i området rundt bygget. 
De fikk beslutning om bevæpning, og beskjed av operasjonssentralen om å ta det med 
ro, observere, isolere og evakuere eventuelle andre. De tok ikke noen form for kontakt 
med X. Politibetjent C hadde politiets skjold, og posisjonerte seg for å få mest mulig 
innsyn i leiligheten til X. A ga kollegaene beskjed om å holde tilstrekkelig avstand med 
tanke på at det var fremvist kniv, og beveget seg rundt bygget for å få oversikt og 
kontakt med en nabo.

Mens hun forsøkte å få kontakt med beboeren hørte hun at X ble anropt av kollegaene. X 
hadde kommet ut, og uttalte noe hun ikke forstod. Han "veivet" med knivene og løp 
rundt på plassen, før han løp inn i leiligheten igjen. Etter et par sekunder kom han ut 
igjen. Han var fortsatt bevæpnet med kniver og beveget seg rundt. Så hørte hun ett 
skudd, og så to raske skudd til. Hun oppsøkte kollegaene og X som lå på bakken nær 
dem. De begynte med førstehjelp sammen med ambulansepersonellet. Under dette så 
hun at X var truffet to steder.

A forklarer at politiet trener på valg av type maktmiddel i forhold til avstanden til 
objektet. Ved kort avstand der noen kommer mot en med kniv, er bruk av skytevåpen 
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mest effektivt. Å trekke seg tilbake var ikke et alternativ da de ville kunne risikere å få 
en psykotisk person med to kniver løpende rundt i boligområdet. De måtte stå der de 
stod for å ha tilstrekkelig kontroll hvis X for eksempel skulle ha løpt mot nabohuset.

Politibetjent B er avhørt som mistenkt. Hun har forklart seg likelydende som 
politibetjent A om selve oppdraget og situasjonen da de ankom boligen. 

Hun og politibetjent C stod og sikret døren til Xs leilighet på ca. 10 meters avstand da 
den plutselig ble åpnet med en brå bevegelse. X kom ut med en eller to kniver i hendene. 
Hun ropte "Bevæpnet politi!", samt "Slipp kniven!" eller lignende. X sa ikke noe, men 
løp direkte mot der hun og C stod. Hun trakk pistolen, samtidig som hun rygget bakover. 
Plutselig bråsnudde X, og løp inn i leiligheten. Noen sekunder senere kom han ut igjen 
og løp mot dem. B mener at han da hadde tre kniver. Blant annet en kniv som var svært 
stor, og det ble gjort "huggbevegelser" med den. Hun tenkte at de måtte stoppe ham, 
ellers tar han dem eller andre personer i nærheten. Derfor måtte hun å skyte mot X for å 
stanse ham. 

B mener hun først skjøt et varselskudd i bakken og deretter et rettet skudd mot beina 
hans. Hun er imidlertid usikker på om hun traff ham, og mener hun hørte ett skudd fra 
C. X stanset og hun ropte "Sett deg ned" e.l og han satte seg på bakken.

B mener at dersom de hadde forsøkt mildere maktmidler først, ville en eller flere av dem 
blitt alvorlig skadet eller drept. Hun viser til at avstanden var under 10 meter da hun 
skjøt. Ved å løpe fra stedet ville andre personer i området blitt satt i fare.

Politibetjent C er avhørt som mistenkt. Også han forklarer seg likelydende til 
politibetjent A og B når det gjelder den innledende fasen på oppdraget. 

Plutselig "smalt" inngangsdøren opp og X kom raskt mot dem med en ganske stor kniv i 
hånden. Han rygget bakover og trakk pistolen, mens han ropte blant annet 
"Bevæpnet politi!". Han gjorde det for at X skulle stoppe og slippe kniven. X stoppet 
opp, gikk tilbake i leiligheten, men etter få sekunder kom han mot dem igjen. Denne 
gangen hadde han minst to kniver. C rygget og prøvde å komme i posisjon for å skyte 
uten at det var til fare for andre. Etter kort tid hørte han at politibetjent B skjøt et skudd. 
Skuddet hadde ingen effekt utover at X stanset et kort øyeblikk for så å fortsette mot 
dem. Da X var ca. 4-5 meter unna skjøt han selv ett skudd mot nedre del av Xs kropp. 
Da stanset X, slapp knivene, og satte seg ned.

C mener at de stod ovenfor en svært alvorlig trussel idet X kom mot dem og ville bruke 
kniven på dem. Andre og mildere maktmidler var uegnet i situasjonen, og kunne 
medført at de ble skadet.

Operasjonsleder D er avhørt som mistenkt. Han forklarer at de ble kontaktet av 
helsevesenet som ønsket bistand til å hente en person som skulle inn til tvungen 
medisinering. Personen ville ikke reise frivillig. Helse skulle oppsøke ham i boligen og 
ønsket politiet i bakhånd. Dette var således en ordinær bistandsanmodning. Søk på Xs 
historikk hos politiet ga ikke opplysninger som tilsa at de iverksatte særskilte tiltak. D 
var i dialog med innsatsleder i Ålesund om hvilken patrulje som var best egnet til 
oppdraget. De ble enige om å bruke patruljen A20 som dessuten kjørte cellebil.
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Da patruljen kom frem meldte de at X hadde motsatt seg transporten, fremvist en kniv 
og opptrådt truende. A20 anmodet om bevæpning og D besluttet dette. Samtidig ble en 
patrulje med blant annet innsatsleder E sendt mot stedet. Patrulje A20 fikk beskjed om å 
sikre området frem til innsatsleder ankom.

Imidlertid gikk det bare noen få minutter før de fikk melding om at X løp mot patruljen, 
og sekunder senere at patruljen hadde skutt ham. Han var truffet i foten og førstehjelp 
var iverksatt. 

D mener politiet hadde en forsiktig og passiv tilnærming til hendelsen, og at det var Xs 
opptreden som nødvendiggjorde bevæpning og at det deretter var nødvendig å skyte 
ham.

Vitner
Innsatsleder E er avhørt som vitne. Den aktuelle dagen oppdaget hun at 
bistandsanmodningen fra helsevesenet lå som et ventende oppdrag. Hun gjorde søk på X 
i politiets systemer, og så at det hadde vært tilsvarende oppdrag tidligere som var løst 
uten problemer. Oppdraget ble så gitt til patrulje A20 som var tre politibetjenter og som 
hadde cellebil. Politibetjent A var dessuten den eldste tjenesteperson av de operative 
mannskapene som var disponibel.

Da hun hørte på sambandet at det ble viftet med en kniv på stedet, rykket hun ut sammen 
med sin makker. På veien dit ba hun patrulje A20 om å isolere leiligheten. Hun ba også 
om at forhandler ble varslet. Så ble skuddene løsnet før de rakk frem til stedet.

F er avhørt som vitne. Hun var på stedet som ambulansepersonell. Oppdraget var 
planlagt og politiet skulle bistå. De kjente X godt, og hadde vært der flere ganger uten å 
ha problemer med ham. Da de kom frem banket de på døren. X åpnet døren, men lukket 
den raskt igjen og låste. Hun og kollegaen satte seg i bilen i påvente av at politiet kom. 
Etter at politiet ankom holdt X en kjøkkenkniv på ca. 20-30 cm ut av vinduet og virket 
mer aggressiv enn tidligere. Hun og kollegaen trakk seg unna. Politiet jobbet med å 
forsøke å få folk bort fra stedet.

Plutselig kom X "busende" ut av døren med en eller muligens to kniver. Han løp raskt 
mot politibetjentene som ropte flere ganger at han måtte legge seg ned. Så hørte hun to 
skudd. Hun så ikke skytingen da hun stod bak en bil. 

G er avhørt som vitne. Hun jobber også som ambulansepersonell, og jobbet sammen 
med vitnet F. G forklarer seg tilsvarende F når det gjelder den innledende delen av 
hendelsen. Hun forklarer at plutselig løp X ut og viftet med hendene. Han hadde en eller 
to kniver, virket veldig truende, og kom raskt. Politiet ropte "Legg deg ned!" eller 
lignende før de skjøt. Det var i hvert fall ett skudd og så ett til. Hun er usikker på om det 
var ett, to eller tre skudd. Avstanden personene imellom var ikke veldig stor.

V2 er avhørt som vitne. Han bor i nærheten av stedet hvor hendelsen fant sted, og kunne 
se hendelsen fra sin veranda. Først kunne han se at det kom en ambulanse, og så en 
politibil. Deretter åpnet en mann døren og stormet ut med en ganske stor kniv eller 
lignende i hånden. Han løp rett mot politibetjentene, skrek og fektet med kniven, og var 
"helt vill". V2 hørte to skudd, og anslår avstanden mellom mannen og politibetjentene til 
mellom fire og fem meter da skuddene ble løsnet.
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V1 er avhørt som vitne. Han arbeidet i nærheten og ble oppmerksom på en ambulanse 
utenfor huset. Noe etter kom også en politibil til stedet, og han ble stående og se mot 
stedet. Etter hvert hørte han roping, uten at han kan si hva som ble ropt eller hvem som 
ropte. Så løp en mann mot politibetjentene og mot der ambulansen stod. Han kunne se at 
mannen holdt "noe" over hodet og det var antakeligvis en kniv. Politibetjentene rygget, 
samtidig som han hørte noen rope "Stans!" flere ganger. Deretter hørte han ett kraftig 
smell, og så en munningsflamme fra hånden til den kvinnelige politibetjenten. To-tre 
sekunder senere kom et nytt smell. Mannen var skjult for ham idet skuddene ble løsnet. 
Han antar at avstanden mellom mannen og politibetjentene var ca. 10 meter da det ble 
skutt. Alt skjedde veldig fort, og han tenker situasjonen var svært farlig.

Z er avhørt som vitne. Hun er søster av X, og er hans nærmeste pårørende i Norge. Hun 
forklarer at broren har slitt med psykiske utfordringer etter at han kom til Norge. Han har 
fått behandling for dette på sykehuset i Ålesund. Siden han snakker dårlig norsk og 
engelsk, har hun ofte fungert som tolk. Han mener selv at han ikke er syk, og ønsker 
ikke å bli behandlet slik sykehuset vil.

Den 12. august 2020 ble hun kontaktet av sykehuset, som fortalte at de skulle hente X, 
og ta ham med til sykehuset for behandling og medisinering. Hun kunne ikke selv være 
med, men ringte broren og informere ham på forhånd. X sa da at han ikke var syk, og at 
han ikke ville være med. Dette videreformidlet hun til sykehuset.

Tekniske undersøkelser
Hendelsen fant sted utenfor  og det er gjennomført åstedsundersøkelse 
der. Det er gjort flere funn, men siden det ble utført førstehjelp m.m. der etter at 
skuddene falt, kan det ikke utelukkes at gjenstander er borte eller flyttet på. 

I tillegg til Xs klær ble det funnet tre kniver. Dette var kjøkkenkniver, hvor to hadde ca. 
20 cm bladlengde og én hadde ca. 10 cm bladlengde. Det ble funnet én tomhylse på 
stedet, og et spor i asfalten som kan stamme fra et prosjektil. Ett prosjektil ble noe senere 
funnet i Xs lår.

De to pistolene som ble benyttet, samt tomhylsen og prosjektilet er undersøkt av Kripos. 
Prosjektilet har ikke spor som viser hvilken pistol det stammer fra. Tomhylsen kan med 
stor sikkerhet sies å være fra pistolen som ble brukt av politibetjent B.

Politiets tjenestevåpen, Heckler & Koch P30L, har magasin som maksimalt kan 
inneholde 15 patroner. Pistolen tilhørende politibetjent B hadde til sammen 14 patroner. 
Pistolen tilhørende politibetjent C hadde til sammen 14 patroner. Han hadde også et 
ekstra magasin med 15 patroner. Pistolen til politibetjent A hadde til sammen 15 
patroner. 

Spesialenhetens vurdering:
Spesialenheten for politisaker skal etterforske og påtaleavgjøre saker der det er spørsmål 
om ansatte i politiet eller påtalemyndighet har begått straffbare handlinger i tjenesten, jf. 
påtaleinstruksen § 34-1. Selv om det ikke er grunn til mistanke om en straffbar handling, 
skal etterforskning settes i verk dersom noen dør eller blir alvorlig skadet mens de er tatt 
hånd om av politi eller påtalemyndighet, jf. påtaleinstruksen § 34-6 annet ledd.
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På bakgrunn av sakens opplysninger legger Spesialenheten til grunn at politiet 12. 
august 2020 sendte en patrulje til  for å bistå helsevesenet. Bakgrunnen var at X 
skulle transporteres til Ålesund sykehus for psykiatrisk behandling med tvang. Det 
hadde også tidligere vært liknende bistandsoppdrag uten at det hadde medført bruk av 
makt fra politiets side. Patrulje A20 ble sendt til stedet. Den bestod av politibetjentene 
A, B og C. Etter kort tid viftet X med en eller flere kniver ut gjennom vinduet på 
leiligheten, og patruljen anmodet om bevæpning med skytevåpen. Operasjonsleder D 
besluttet bevæpning med pistol. Det ble også besluttet å sende en patrulje med blant 
annet innsatsleder E til stedet, samt å varsle politiets forhandler.

I påvente av dette skulle patrulje A20 isolere X. Kort tid etter kom X løpende ut av 
leiligheten bevæpnet med flere kniver. B og C rygget bakover og trakk pistolene sine. 
De ropte at X måtte stanse og/eller legge knivene fra seg. X løp tilbake til leiligheten, 
men kom raskt ut igjen med flere store kniver. Han holdt en eller flere av disse mot B og 
C. På mindre enn 10 meters avstand skjøt først B og så C mot nedre del av kroppen til X
som ble truffet i lårene.

For politibetjent B og politibetjent C er saken vurdert som mulig overtredelse av 
straffeloven § 274 første ledd bokstav f om grov kroppsskade med særlig farlig redskap. 
Objektivt sett er ordlyden i straffebudet overtrådt idet begge politibetjentene forholdt seg 
slik som ovenfor beskrevet. Dette var en villet handling fra begge politibetjentenes side. 
Således er også det subjektive skyldkravet om forsett til stede, jf. straffeloven § 22.

Imidlertid var politibetjentenes bruk av skytevåpen direkte utløst av at X kom mot dem 
med en eller flere kniver i hendene "klar til angrep". Spørsmålet blir derfor om B og C 
handlet i nødverge slik at aktuelle bruk av makt var lovlig, jf. straffeloven § 18 og 
normen i politiloven § 6b.

Bestemmelsen oppstiller tre vilkår for at en nødvergehandling skal være lovlig. For det 
første må den som utøver nødvergehandlingen være utsatt for et rettstridig angrep. For 
det annet må forsvarshandlingen ikke gå lenger enn nødvendig, og til slutt må 
handlingen ikke åpenbart gå ut over hva som er forsvarlig. Forsvarlighetskravet gir 
anvisning på en skjønnsmessig helhetsvurdering der sentrale momenter er hvor farlig 
angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker og angripers skyld.

I denne vurderingen tas det utgangspunkt i mistenktes bedømmelse av den faktiske 
situasjonen om det forelå et ulovlig angrep og om nødvergehandlingen var nødvendig 
for å avverge angrepet. Det skal så foretas en rettslig (objektiv) vurdering av om disse 
vilkårene var til stede i aktuelle situasjon. For nødvergehandlingen betyr dette at andre 
og mildere handlingsalternativer – som også ville ha avverget angrepet – må kunne 
utelukkes.

Ved denne vurderingen gis mistenkte en forholdsvis romslig ramme. Det vises til 
følgende uttalelse av Høyesterett inntatt i Rt. 1995 side 661 avsnitt 35:

«Det som deretter må vurderes er hvorvidt As handling er rettstridig, 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 
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føre til strafferettslige reaksjoner. Dette er helt nødvendig for at politiet skal 
utføre sin rolle som ordensvern og det legges generelt til grunn at politiet må 
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.»

Spesialenheten legger innledningsvis til grunn at politibetjent B og C ble utsatt for et 
rettsstridig angrep idet X løp mot dem og med en eller flere kniver som det ble gjort 
huggende bevegelser med. Både B og C skjøt deretter X i lårene. Spesialenheten mener 
at dette var nødvendig for å hindre at X nådde frem til dem, og han stanset ikke opp før 
etter det andre skuddet. Det legges til grunn at politibetjentene skjøt idet X var mindre 
enn 10 meter fra dem - og fortsatt var på vei fremover. Ut fra en totalvurdering av 
opplysningene i saken om antall skudd som ble avfyrt og tekniske funn, mener 
Spesialenheten – uten at det er avgjørende for sakens utfall - at begge politibetjentene 
skjøt ett skudd hver. Forut for at de skjøt hadde de muntlig oppfordret X til å overgi seg. 
Andre og mildere handlingsalternativer enn det å skyte X i nevnte situasjon forelå ikke. 
Det var også viktig for politiet å forhindre at X fikk gå videre og eventuelt knivstikke 
andre personer i nærheten. Det vises også til forklaringene fra flere andre personer som 
observerte hele eller deler av hendelsen på stedet.

Forsvarlighetskravet gir anvisning på en skjønnsmessig helhetsvurdering av om aktuelle 
nødvergehandling er etisk berettiget. I Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) er det uttalt følgende:

"Den som forsvarer seg, bør ha et visst spillerom for sitt forsvar. Dagens 
straffelov nytter uttrykket "ei… ubetinget utilbørligt", mens den tilsvarende 
formuleringen i kommisjonens utkast bruker uttrykket "åpenbart ikke går ut over 
det forsvarlige". Forslaget avviker fra gjeldende rett ved at loven etter forslaget i 
noe mindre grad vil tolerere overskridelser. Selv om grensene for hva som skal 
aksepteres snevres noe inn, er det fremdeles meningen at den angrepne skal ha 
rikelige marginer i sin vurdering av hva som er etisk forsvarlig."

Spesialenheten viser her til at angrepet fra X var meget farlig og at han utviste stor grad 
av skyld, samt at det farlige angrepet han utførte var rettet mot flere mennesker. 

Spesialenheten finner etter dette at både politibetjent B og politibetjent C handlet i 
nødverge. Det var således rettmessig (lovlig) å skyte X i lårene for å stanse angrepet 
hans.

Siden etterforskingsresultatet med særlig styrke viser at det ikke har skjedd en straffbar 
handling, henlegges saken for politibetjent B og politibetjent C som intet straffbart 
forhold anses bevist.

For politibetjent A som leder av patrulje A20 og operasjonsleder D er saken vurdert som 
mulig overtredelse av straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

Anvendelsesområdet for § 172 er handlinger som objektivt sett omfattes av straffeloven 
§ 171, som 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:
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«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.»

Det følger av straffeloven § 23 at «den som handler i strid med kravet til forsvarlig 
opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er 
uaktsom. Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er 
grunnlag for sterke bebreidelser.»

Spesialenheten finner at det verken for politibetjent A eller operasjonsleder D er 
holdepunkter i saken for at de kan bebreides for sin opptreden i saken. 

Spesialenheten mener at vilkårene for å gi bevæpning på oppdraget var til stede, jf. 
våpeninstruksen § 3-2. Videre var politiets tilnærming til oppdraget korrekt håndtert da 
det ble foretatt tilstrekkelige undersøker i forhold til farligheten ved oppdraget med å 
bistå helsevesenet med å transportere X til sykehus. 

Det korte tidsforløpet, fra politiet ankom stedet til skuddene ble løsnet, medførte at det 
ikke var tid og anledning til å planlegge videre oppdragsløsning. Det viktigste var å 
beslutte at X ikke skulle forlate leiligheten slik at han eventuelt kunne skade andre 
personer. Dette ble gjort ved at politibetjent A forsøkte å få oversikt over området, og å 
evakuere naboer, mens politibetjentene B og C skulle besørge at X ikke skulle forlate 
stedet.

Saken blir dermed å henlegge som intet straffbart forhold bevist for politibetjent A og 
operasjonsleder D.

Avslutningsvis bemerkes at saken gjelder politiets bruk av skytevåpen. For det tilfelle at 
saken ikke allerede er vurdert av politimesteren i læringsøyemed, sendes vedtaket til 
politimesteren for administrativ vurdering etter påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd. 

Spesialenheten har som det fremgår over ikke funnet grunn til kritiske merknader til 
politiet fremgangsmåte. Til en eventuell administrativ gjennomgang bemerkes at det 
som kan vurderes på generelt grunnlag er kommunikasjon mellom to 
polititjenestepersoner som begge har anledning til å avfyre skudd. I en operativ situasjon 
hvor avgjørelsen skal tas raskt vil det være en fordel å ha tenkt gjennom på forhånd om 
det er mulig å avgjøre hvem som skal avfyre skudd. Det tilføyes for ordens skyld at den 
foreliggende situasjon utviklet seg så raskt at dette ikke var mulig ved denne konkrete 
hendelsen. Spesialenhetens merknad er således kun som en betraktning for fremtidig 
oppdragsløsning.  

Vedtak
Saken henlegges for B, C, A og D som intet straffbart forhold anses bevist.

X v/advokat Y, B, C, A og D underrettes om vedtaket.

I medhold av påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd sendes saken til politimesteren ved 
Møre og Romsdal politidistrikt til administrativ vurdering.
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Kopi av vedtaket oversendes Politidirektoratet til orientering.

Saksbehandler er juridisk rådgiver Rune Fossum

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 25. januar 2021

Terje Nybøe
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