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SKUDD AVFYRT I POLITIETS GARASJE I FORBINDELSE MED 
VÅPENPUSS – POLITIBETJENT A VED NORDLAND POLITIDISTRIKT

Sammendrag og konklusjon
Saken gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen. Etter endt skyting på skytebanen ble 
det ikke gjennomført riktig sjekk av våpenet (MP5) slik at en patron som var igjen i 
kammeret ikke ble oppdaget. I forbindelse med puss av våpenet ved 
lensmannskontor tok polititjenestepersonen avtrekk slik at et skudd ble avfyrt. 
Prosjektilet gikk like forbi en annen polititjenesteperson som stod ved siden av og pusset 
sitt våpen, og traff veggen like ved. Sistnevnte fikk noen fragmenter av enten betong 
eller prosjektilet på leppen sin, uten at det ble nevneverdig skade. Spesialenheten har 
funnet det bevist at polititjenesteperson A har opptrådt uaktsomt med skytevåpen og at 
hennes opptreden var egnet til å volde fare for andres liv eller helse. Hun ilegges et 
forelegg for overtredelse av straffeloven § 188 på kr 18.000, subsidiært fengsel i 20 
dager. Saksforholdet ble i medhold av påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd oversendt 
politimesteren for administrativ vurdering. 

Innledning
Skuddløsningen skjedde onsdag 16. desember 2020 ca. kl. 16.00. Lensmann B ble straks 
informert om hendelsen, og skrev samme dag en anmeldelse og rapport. Anmeldelsen 
ble oversendt Spesialenheten for politisaker ved påtegning 17. desember 2020. 
Spesialenheten har i ettertid mottatt supplerende saksdokumenter fra politidistriktet. 

Spesialenhetens etterforsking
Spesialenheten har blant annet fått oversendt følgende dokumenter fra Nordland 
politidistrikt:

02,01 – anmeldelse for avfyrt skudd
04,01 – rapport om ransaking og beslag angående sikrede fragmenter m.m
04,03 – beslutning om beslag av våpen
04,04 – rapport om ransaking og beslag angående MP5 tjenestevåpen
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05,01 – rapport om lensmannens samtaler med ansatte
09,01,05,02 – politiets egenrapport om sikring av overvåkingsvideo 09,01,06,01 
– fotomappe datert 25. desember 2020 angående C
09,01,06,02 – illustrasjonsmappe datert 25. desember 2020 angående åsted
09,01,06,03 – åstedsrapport datert 26. desember 2020
09,02,02 – undervisningsplan for IP4 datert 6. november 2020 angående
skytetrening
09,05 – rundskriv 2019/001 fra POD 12. juli 2019
09,06 – PODs brev av 30. oktober 2015 om prosedyrer for politiets håndtering av
skytevåpen

Nordland politidistrikt tok raskt hånd om og besluttet beslag av MP5 tjenestevåpenet 
med id . Spesialenheten har vurdert at det ikke var nødvendig å gjennomføre 
en våpenteknisk undersøkelse av tjenestevåpenet. Nordland politidistrikt er meddelt at 
beslaget av tjenestevåpenet kan oppheves. 

Spesialenheten har mottatt en minnepenn med overvåkingsfilm som viser hendelsen.

Politibetjent A er avhørt som siktet. As status som siktet er begrunnet i at våpenet har 
vært beslaglagt. 

Politibetjent D, politibetjent C og politioverbetjent E er avhørt som vitner. 

Nærmere om sakens faktum
Videoen fra kameraovervåkingen viser at politibetjent C og politibetjent A stod ved 
siden av hverandre ved våpenpussbenken da skuddet ble avfyrt. Om selve treffpunktet 
for prosjektilet (innskuddsmerket) er det i åstedsrapporten skrevet: 

"I garasjeveggen mot øst var det et krater i muren som på det dypeste gikk 0,7 
millimeter inn. Dette var sannsynligvis der prosjektilet hadde truffet. Ut fra dette 
var det løsnet mur ut i et område på ca. 3,5 cm bredde og 4,4 cm i høyde, målt i 
ytterkant. Viser til fotonr. 20 og 21.

Fra pussebenken og opp til nederste kant av innskuddsmerket var det 0,29 meter. 
Til overkant av innskuddsmerket var det 0,33 meter.

Fra sørveggen og til innskuddsmerkets ytterste høyre kant var det 0,15 meter. Fra 
sørveggen til innskuddsmerkets venstre ytterkant var det 0,18 meter."

I følge åstedsrapporten var As MP5 ikke demontert annet enn at det lå en bolt fra 
pistolgrepet på benken der A hadde stått. Hennes MP5 var usikret. Ladearmen hadde 
ikke vært tilbake og opp i sikret-stilling. Sikringsfløyen sto på "E", altså i usikret stilling. 

Vitnet politibetjent D har til Spesialenheten forklart at han rygget inn i garasjen til 
 lensmannskontor da han så C og Astå ved pussebenken i garasjen. C stod innerst, 

nærmest murveggen. A sto ved siden av ham. D hørte plutselig et smell og så mye røyk. 
Han konstaterte at ingen var skadet. A virket helt "fryst". Også C 
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var i sjokk. Han blødde litt fra underleppen. Det var et merke i murveggen som D antar 
er treff-punkt fra skuddet. 

Vitnet politibetjent C var 16. desember 2020 med på sin første IP-trening etter 
Politihøgskolen, og var sammen med politibetjent A på skytebanen  i 
Bodø. Det ble før og under treningen sagt at det var problemer med rødpunktsiktet på As 
våpen. C var på gruppe med A. Etter øvelse med pistolen skulle de skyte med MP5. C 
og en kollega skjøt med sine MP5, mens A, som hadde hatt kluss med sin MP5, i stedet 
fortsatte treningen med pistolen. Etter denne øvelsen, tømte C sin MP5, og la den fra 
seg. Etter endt skyting sa instruktøren "makkervis tømming av pistol", noe de gjorde, og 
satte pistolen i hylster. Deretter plukket de tomhylser og leverte inn lånt utstyr slik som 
hørselvern, skytebaneammunisjon og magasin. De hentet sine MP5, lastet inn i bilen og 
kjørte tilbake til  lensmannskontor. C forklarte at de ikke sjekket våpnene til 
hverandre. 

Pussebenken er plassert i hjørnet i garasjen. Han sto innerst mot veggen og A sto på 
hans høyre side. En UP-bil rygget inn i garasjen, og plutselig smalt det. Både han og A 
ble sjokkerte. C forstod etter hvert at det hadde gått av et skudd fra As MP5. Skuddet 
hadde gått rett overfor armene hans mens han holdt på med sluttstykke på sin MP5. 
Skuddet gikk inn i murveggen ved siden av ham. Han vet ikke om det var skuddet eller 
murpussen som forårsaket at han fikk rift i leppa. Han har i ettertid tenkt over hendelsen 
og funnet ut at skuddet ikke gikk mange centimeter over armene hans. Hadde våpenet 
vært vinklet litt til venstre, hadde skuddet truffet ham rett overkroppen.

Vitnet politioverbetjent E har stilling som hovedinstruktør og leder for UEH 
. E var leder for våpentreningen 16. desember 2020. E har forklart at 

deltakerne på grunn av smittevernhensyn fikk beskjed om å foreta kontroll på 
skytevåpen alene og vise hverandre at de hadde fylt og tømt våpenet. Det normale ellers 
er at man tømmer våpen makkervis. 

E hadde snakket med A om hennes problemer med rødpunktsiktet på MP5-våpene. På 
grunn av problemer med rødpunktsiktet brukte ikke A sin MP5 etterpå da de hadde 
barrikadeskyting. E forventet at alle våpnene var tømt før de dro fra skytebanen. Når det 
gjelder sikkerhetsbestemmelsene om trening og øving i politiet, så står det ingen ting om 
at de skal eller bør forvisse seg om at våpnene er tomme. Men frakt av våpen til og fra 
trening skal foregå med tomme våpen. Det står ingen ting om hvem som skal forvisse 
seg om at så er gjort. E forventer at dette er noe som tjenestepersonene passer på selv.

Når det gjelder A, så har hun hatt lite trening og lite befatning med våpen etter at hun 
gikk ut av Politihøgskolen i 2019. E hadde henne på skytebanen i juni 2020 fordi hun 
måtte ha godkjenning på våpen, med oppskyting på pistol og MP5. Da hun kom dit i 
juni hadde hun ikke tatt i et våpen siden hun gikk ut av Politihøgskolen. 

Siktede politibetjent A har forklart at rødpunktsiktet på MP5-en ikke fungerte som den 
skulle under skytetreningen 16. desember 2020. En instruktør hadde overtatt våpenet og 
skjøt med det. Hun fikk det tilbake og beskjed om å fylle et magasin til på MP5, og fylte 
magasinet da hun var inne i brakka. Hun satte ikke magasinet inn i våpenet, men la det 
ved siden. På grunn av problemet med siktet, skjøt A kun med pistol på den neste 
øvelsen. Da de skulle dra fra skytebanen hentet hun sin MP5 ut fra brakka. Hun trodde 
våpenet var tomt, at hun hadde skutt det tomt under 
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øvelsen på vollen. Imidlertid må det ha vært et skudd i kammeret. Magasinet lå ved 
siden av. Hun gjennomførte ikke tømmeprosedyre. 

Ved ankomst  lensmannskontor stilte A og C seg ved pussebenken. A har forklart 
at C sto til venstre for henne. De pusset pistolen og gjorde nødvendig vedlikehold. Da 
hun skulle starte med pussing av MP5-en, hadde C allerede demontert kolben på sitt 
våpen. Da A skulle demontere sin MP5 så lot ikke bolten seg løsne. Hun konkluderte 
med at den lå i spenn og at et avtrekk ville gjøre at hun fikk løsnet våpenet eller 
demontert det. Hun tok et avtrekk. Det smalt. En kollega kom til og spurte hva som 
hadde skjedd. C var ikke truffet. A har forklart at hun alltid er bevisst våpenreglene – at 
pipa aldri peker på noen eller noe man ikke er villig til å ødelegge.

A erkjenner straffeskyld og er villig til å vedta forelegg. 

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 er vurdert etter straffeloven § 188. Bestemmelsen rammer uforsiktig omgang med 
skytevåpen.

Straffansvar er betinget av at gjerningspersonen har brukt eller behandlet skytevåpenet 
på en uforsiktig måte og at denne opptredenen er "egnet til å volde fare for andres liv 
eller helse". Det kreves ikke at adferden faktisk har voldt fare. Det er tilstrekkelig at 
adferden objektivt sett var egnet til å volde fare. Lovens ordlyd viser at fare for 
lovovertrederens eget liv eller helse ikke rammes, samt at fare for materiell skade ikke 
omfattes.

Skyldkravet er blandet. Det kreves forsett i for den omstendighet at man behandler et 
skytevåpen. Det er tilstrekkelig med uaktsomhet i forhold til "uforsiktig omgang" og at 
den er "egnet til å volde fare for andres liv eller helse". Det store farepotensialet som 
gjelder ved uforsiktig omgang med skytevåpen er grunnen til at aktsomhetskravet skal 
fortolkes strengt.

Politidirektoratet har i rundskriv av 12. juli 2019 gitt reviderte sikkerhetsbestemmelser 
om opplæring, trening og øvelser i politiet, og omhandler blant annet våpen og 
skytetrening. Ifølge punkt 5 skal våpen transporteres tomt til og fra skyteøvelse, og 
våpen skal tømmes i sikker retning/område. Det skal gjennomføres makkersjekk ved 
tømming av våpen. 

Det er ikke tvil om at A avfyrte skuddet da hun skulle gjennomføre våpenpuss. 
Spesialenheten legger til grunn at hun trodde våpenet var tomt. Samtidig er det på det 
rene at hun ikke hadde gjennomført tømmeprosedyre etter at våpenet ble brukt på 
skytebanen. Det viste seg da også at våpenet ikke var tomt. Skuddet traff ikke 
politibetjent C, men var klart egnet til å volde fare for ham. Det er ikke tvil om at 
prosjektilet passerte nær ham, og at han fikk rift i leppen etter fragment fra veggen eller 
prosjektilet. Det er åpenbart at politibetjent A heller ikke har fulgt den grunnleggende 
regel ved avtrekk, nemlig at våpenet ikke skal være rettet mot noen. I 

12,01

MWI004 19.03.2021 12:14 opprettet i sak: 15321050     dokumentid: 467431



Underskrevet digitalt
Terje Nybøe (TNY004) 02.03.2021

side 5 av 5

dette tilfellet var våpenet reelt sett rettet mot kollegaen som stod ved siden av ettersom 
prosjektilet passerte så nærme ham. 

Spesialenheten finner det bevist utover rimelig tvil at objektive og subjektive vilkår for 
straff er oppfylt. Reelt sett har A brutt to grunnleggende sikkerhetsbarrierer ved sin 
våpenhåndtering, nemlig manglende sjekk ved avreise fra skytebanen og manglende 
kontroll på våpenet da hun tok avtrekket.  

Saken kan passende avgjøres med et forelegg på bot. Spesialenheten mener at saken er 
noe mer alvorlig enn de sakene vi har hatt til behandling tidligere, hvor boten gjerne har 
blitt satt til kr. 10.000,-.  Botens størrelse må i denne saken reflektere alvoret ved at det 
reellt sett forelå to brudd på våpenprosedyrene, og det åpenbare skadepotensialet 
skuddløsningen hadde overfor politibetjent C. Boten settes etter dette til kr. 18.000, 
subsidiært fengsel i 20 dager. 

Administrativ vurdering
Saken har avdekket svikt ved politiets kontrollrutiner, selv om det på tidspunktet forelå 
endrede rutiner av smittevernhensyn. Saken sendes til politimesteren i Nordland 
politidistrikt for administrativ gjennomgang med hensyn til prosedyrer for tømming av 
våpen/makkersjekk. 

Vedtak 
A ilegges forelegg. Forelegget fremgår av eget dokument. 

Vedtaket oversendes politimesteren i Nordland politidistrikt for administrativ vurdering i 
medhold av påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

A underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes Politidirektoratet til orientering.

Saksbehandler er juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 2. mars 2021

Terje Nybøe
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