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X ANMELDER HUNDEFØRER A VED SØR-ØST POLITIDISTRIKT ETTER Å 
HA BLITT BITT AV TJENESTEHUND 

Anmeldelsen
X har i e-post 18. juni 2020 til Spesialenheten anmeldt politiet for at han ble bitt av 
tjenestehund ved en pågripelse 7. juni 2020. X har forklart at bilen han satt i ble stanset 
av politiet. To personer som satt foran i bilen ble tatt ut. Selv satt han en liten stund i 
baksetet før en tjenesteperson observerte ham. Tjenestepersonen hentet en hund og 
sendte hunden i angrep på ham i bilen uten forutgående forsøk på kontakt, samtale eller 
varsel. 

Det var vanskelig å forsvare seg inni bilen, og X har opplyst at hunden bet seg fast i 
armen hans, slik at det ble åpne sår og rifter. Etter at X var ute av bilen, ble han kastet i 
bakken av politiet. Til tross for at tre politibetjenter hadde kontroll på ham, bet hunden 
seg fast i nakken hans. Ifølge X sa han "er dette nødvendig? Dere har meg jo allerede, 
hvorfor er hunden på meg?"

X har anført at hunden rev og slet i ham, og spesielt i nakkepartiet. Dette gjorde at han 
mistet kroppskontroll, med strålinger nedover rygg og beina. I ettertid har X fått 
behandling for sårene på armen med plastring. Han har fått stivkrampesprøyte, men 
ellers ingen behandling for nakke/rygg. Ifølge X var han plaget av smerter over noe tid 
etter hendelsen 7. juni. 

X har forklart at han har blitt bitt av samme tjenestehund tidligere og at han fikk skader i 
beinet som følge av dette. X har fremhevet at den behandlingen han fikk av politiet 
aktuelle hendelsesdag, var unødvendig hard og har påført ham enorme smerter. 

X krever oppreisning for tort og smerte han er blitt påført. 

Advokatfullmektig Y sendte 3. juli 2020 e-post til Spesialenheten med krav om 
oppreisningserstatning. Som begrunnelse er det vist til anmeldelse fra X, og at angrepet 
av politihunden førte til bitt i arm og nakke. Det er vist til at X har sår etter hendelsen og 
har slitt med mye smerter i nakke og rygg. Det er anført at politiets bruk av makt og 
hund var uforholdsmessig, at hunden ble sendt på ham uten forvarsel og at hunden fikk 
fortsette angrepet selv om polititjenestepersonene hadde kontroll på X. Det er anslått en 
oppreisningserstatning på kr 40 000.
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Spesialenheten var den 19. oktober 2020 i kontakt med X i forbindelse med den inngitte 
anmeldelsen 18. juni 2020 og gjorde ham kjent med anmelder og vitneansvaret. X 
fastholdt sin anmeldelse. 

Spesialenhetens etterforsking 
Spesialenheten har innhentet politiets straffesaksdokumenter i sak 1514xxxx der X ble 
pågrepet, utskrift fra politioperativt system (PO-logg) fra Sør-Øst politidistrikt for 
hendelsen 7. juni 2020 og arrestjournal med opplysninger om Xs etterfølgende opphold i 
arrest.   

Politibetjent og hundefører A er avhørt som mistenkt. Det er tatt vitneavhør av 
politibetjent B og politibetjent C. 

En video fra hendelsen lagt ut på vg.no er gjennomgått av Spesialenheten og egenrapport 
er skrevet.

Nærmere om sakens faktum 
I PO-logg av 7. juni 2020 er det loggført "FORFØLGELSE KJØRETØY 
(FRIHETSBERØVELSE) og RAN AV PERSON PRIV. STED." Det fremgår av loggen 
at det var flere patruljeenheter involvert i oppdraget. 

Siktelsen av 8. juni 2020 mot X og den mannlige kompanjongen gjelder ran og 
bortføring, for at de 

"Søndag 7. juni 2020 ca. kl. 16.30 i x-veien , truet Z og 
W med en pistollignede gjenstand og/eller kniv og holdt de tilbake i Zs bolig 
mens de tok en rekke gjenstander fra boligen. Z ble deretter tvunget ut og inn i 
bilen sin og bedt om å kjøre for å ta ut penger, alt mens de truet henne med en 
pistollignede gjenstand og/eller kniv. Etter ca 40 minutter kjøring fikk politiet 
stoppet bilen på E-18 ."

Politibetjent A har forklart at han jobber på Fellesoperative tjenester, FOT, som 
hundefører. Han har jobbet ved enheten siden 2010. Hunden hans, A1, ble godkjent i 
2012 eller 2013. Det er regodkjenning hvert andre år, og A1 har vært godkjent som 
patruljehund siden oppstart. 

A har forklart at oppdraget begynte med melding om trusler og/eller kidnapping i 
Kragerø. A og hans makker rykket ut, og kidnappingsbilen ble også fulgt av en 
patruljebil fra Kragerø. Det ble kastet ut flere gjenstander fra baksetet i 
kidnappingsbilen. Bilen ble stanset. Det kom etter hvert flere patruljer til stedet. A tok 
med A1 til førersiden av den forfulgte bilen. Der var en kvinne lagt på bakken, og det 
ble anropt til de andre i bilen. A tok med seg A1 inn i førersetet på bilen, og mannen 
som satt på passasjersiden foran gikk ut av bilen.

A har forklart at han gjenkjente X i baksetet, og så at X akte seg lenger inn i bilen bak 
førersetet, istedenfor ut av bilen til As kollegaer på passasjersiden. A ga X beskjed flere 
ganger om at han skulle vise hendene sine og at han måtte gå ut av bilen. Hvis ikke ville 
han bli bitt. X stakk da hendene ned under noe som var i baksetet.
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A så ikke hva X tok etter i baksetet. Han slapp derfor hunden "i bitt", mot den armen 
han ikke så. Dette gjorde han ved å holde i halsringen til hunden og styre den mot armen 
han ville ha kontroll på. Han holdt hunden og hadde kontroll på den hele tiden. Da A 
hadde ført ansiktet til hunden bort til armen, kommanderte han hunden til å bite.

Etter dette akte X seg ut mot passasjersiden og A kommanderte hunden til å slippe. 
Hunden slapp. A har forklart at X reagerte med å se ham i øynene og rope «kom igjen!», 
men A slapp ikke hunden flere ganger.

Ute av bilen stod X med ryggen mot As kollegaer, som var bevæpnet. A har forklart at 
han tok med seg hunden og stilte seg foran X. X ble holdt i armene av to 
tjenestepersoner. Han gjorde motstand. Da politiet etterhvert fikk lagt X ned på bakken, 
lå han med ansiktet vendt mot A og A1. A holdt hunden i bånd, men hunden fikk tak i 
hetten til Xs genser. A har forklart at hunden fikk beskjed om å slippe. Den slapp hetten 
og var i kontakt med Xs skulder. Deretter ble X påsatt håndjern og hunden plassert i 
patruljebilen. 

A har forklart at tjenesteoppdraget gikk ut på å pågripe tre gjerningspersoner i bilen, og 
at de begynte med å anrope og komme med pålegg. To av gjerningspersonene var 
vurdert som farlige, og politiet hadde informasjon om at det var skytevåpen involvert. 
Da X skjulte hånden sin og ikke etterkom pålegg, valgte A å bruke hunden. A har 
forklart at han vurderte det som ikke hensiktsmessig å bruke pepperspray inni bilen når 
han selv også var i bilen. Det var heller ikke hensiktsmessig med batong da det ikke var 
plass for ham til å slå eller sparke. Det var gitt bevæpning på oppdraget, men As pistol 
var i hylsteret hele tiden. 

A har opplyst at X har en dom for vold mot ham og hunden hans. Forrige konfrontasjon 
med X i 2017 var også et væpnet oppdrag. X gikk likevel til angrep på A1, og ifølge A 
ble hendelsen en kamp på liv og død for hundens del. Det var åpenbart at hunden den 
gang anså X som en trussel. Dommen på to år og to måneder er rettskraftig, men X har 
ikke sonet. Han har fire års prøvetid. Dommen omhandler flere forhold, blant annet 
angrepet på A1. X anmeldte også den gang til Spesialenheten at A1 bet ham. A har 
forklart at denne saken var en del av hans vurdering, da han skulle vurdere graden av 
makt. A hadde personkjennskap om X og erfart at han kunne være en utagerende og sint 
mann. A synes i ettertid at oppdraget ble løst på en veldig god måte.

Det er A som bestemmer om hunden skal brukes på et oppdrag, utfra oppdragets art og 
hundens egenskaper. Aksjonsleder og innsatsleder kan si noe om hva de ønsker, men det 
er As beslutning om hunden skal brukes eller ikke. I dette oppdraget valgte A å bruke 
A1. A har forklart at han ikke kan huske om det ble sagt noe om dette av ledelsen, men 
det er et lempeligere middel enn skytevåpen. X ble pågrepet med minst mulig skade.

A ble gjort kjent med at X har anmeldt til Spesialenheten at han ble bitt i nakken. A har 
forklart at han tror det ble tatt bilder av X. Bitt i nakke/rygg vil være veldig alvorlig, og 
ville da ha gitt synlige skader og krevd sykehusbehandling. Ved bitt over skulder og 
nakke/rygg vil det være punkteringsskader, samt tegn etter hundens jeksler. A trener 
aldri A1 til å bite i nakken, og han styrer aldri bitt dit, da dette er et farlig sted å bite. A 
har opplyst at X ble påført et bitt i venstre underarm og et kloremerke på høyre skulder. 
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I egenrapport datert 11. juni 2020 har A protokollert følgende: 

"Skader på mistenkte:
Et bitt i venstre underarm
Et klor på rygg/skulder" 

Politibetjent B har forklart at det var totalt fire patruljer involvert i pågripelsen 7. juni 
2020. 

Etter at de to personene foran i bilen var tatt ut, gikk B til bilen for å bistå med å få ut X, 
som satt i baksetet. B var ikke involvert i den innledende delen av pågripelsen av X. 
Ifølge B nektet X å vise hendene sine til tross for at politibetjent A hadde kontakt med 
ham og patruljehunden stod og bjeffet. Det oppstod et basketak for å få X til å vise 
hendene og for å påføre håndjern. 

X klaget på at han hadde blitt bitt i nakken. B så at han hadde ei skrape i nakken. 
Ambulanseenhet på stedet undersøkte X, men det ble ikke gjort noe mer på bakgrunn av 
undersøkelsen. 

B har forklart at dette oppdraget er et av de tøffeste og skarpeste han har deltatt på, og 
synes i ettertid at oppdraget ble løst godt.

Politibetjent C har forklart at han var del av hundepatruljen sammen med kollega A. Da 
fluktbilen stanset, var hans første oppgave å få personen i passasjersetet foran, ut av 
bilen. Deretter bisto C med å få kontroll på X, som var passasjer i baksetet på fluktbilen. 
C er usikker på om X på dette tidspunkt var inni bilen eller på vei ut. 

Da X var ute av bilen, opptrådte han overhode ikke medgjørlig. Ifølge C hadde politiet 
på dette tidspunkt våpen fremme, uten at X tok inn over seg alvoret eller etterkom 
pålegg om å vise hendene eller legge seg ned på bakken. Da de øvrige tjenestepersonene 
hadde delvis kontroll på X, som lå på bakken, kom hundefører A bort med hunden. A 
fungerte som støtte med hunden for de andre tjenestepersonene, som var i ferd med å få 
kontroll på X. Ifølge C lå X og vred seg på bakken, og han observerte at hunden i et kort 
øyeblikk fikk tak i hetten på jakken til X, før A dro hunden vekk. C observerte ikke at X 
ble bitt i nakken.  

Politiet har laget illustrasjonsmappe som viser fotografier tatt av X umiddelbart etter 
pågripelsen 7. juni 2020. Bildene viser bittmerke i venstre underarm og et skrapemerke 
på høyre side, øvre del av ryggen opp mot overgang til nakken. 

Det fremgår av arrestjournalen at det ble konferert med legevakt i forbindelse med 
hundebittet, men ikke funnet nødvendig med fremstilling for legeundersøkelse. 
Legevaktlege utstedte resept på antibiotika. 

Analyse av Xs blod- og urinprøver påviste amfetamin, alprazolam, THC, kokain, 
oxazepam (sobril) og metamfetamin.  

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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Med bakgrunn i fotografier av X etter hendelsen, legger Spesialenheten til grunn som 
bevist at X ble bitt i armen, mens merket i nakken er et kloremerke, ikke et bittmerke. 
Bittet på armen ble tilsett av ambulansepersonell på stedet og krevde ingen medisinsk 
behandling på legevakt eller sykehus. Etter noe tvil har Spesialenheten vurdert at bittet 
X ble påført i armen og kloremerket i nakken ikke samlet sett utgjør en skade i 
straffelovens forstand. Saken er vurdert etter straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 
Skyldkravet er forsett. 

Av politiloven § 6 følger at politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen. Hvordan 
tjenesten skal utføres og hvordan makt kan brukes, er regulert i denne bestemmelsen og 
bestemmelser i 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. 

Av RPOD-2017-10, instruks om bruk av enkelte typer maktmidler i politiet, pkt. 5 går 
det frem at patruljehund som maktmiddel

"kun kan brukes av tjenestepersoner som har gjennomført nødvendig opplæring.
Med bruk av patruljehund som maktmiddel menes situasjoner hvor 
patruljehunden brukes aktivt i politiets tjenesteutførelse/handling for å sikre
kontroll over person, samt i situasjoner hvor hunden på eget initiativ forsvarer
hundeføreren eller seg selv mot angrep fra andre.

Patruljehund kan brukes som maktmiddel for å redde liv, begrense skade på 
person eller eiendom, sikre bevis, anholde/pågripe/innbringe personer, og ivareta
politiets ansvar for beskyttelse av offentlig orden eller samfunnsinteresser, når
lempeligere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige eller forgjeves
har vært forsøkt.

Når omstendighetene tillater det, skal hundefører tydelig oppfordre til å 
etterkomme pålegg, og varsle at patruljehund kan bli benyttet som maktmiddel
dersom pålegg ikke etterkommes.

Det skal løpende foretas en vurdering av om bruken av patruljehund er 
nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig. Bruk av patruljehund skal opphøre når
politiets anvisninger er etterkommet. Ved bruk av patruljehund skal 
skadevirkningene begrenses i størst mulig grad."

Fra Auglend og Mæland, politirett, 3. utgave side 696 flg. gjengis:

"Som maktmiddel benyttes hund først og fremst for å etterspore og pågripe
kriminelle som har flyktet eller stukket seg bort […] Tjenestehund er klassifisert
som et "skarpt" redskap og kan utrette stor skade hvis den kommer ut av kontroll.
Således må det utvises stor forsiktighet når hunden brukes som maktmiddel, 
særlig ved massetjeneste."

Ved vurderingen av om politibetjent As handlemåte og bruk av hund som maktmiddel 
var lovlig, har spørsmålet om hvilke alternativer som fremstod som aktuelle for ham i en 
åpenbart krevende pågripelsessituasjon, betydning. A har forklart at oppdraget var 
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vurdert å ha høy risiko. Flere personer skulle pågripes for alvorlige handlinger som ran 
og kidnapping, og politiet hadde informasjon om at det var skytevåpen involvert. A har 
tidligere vært i skarp pågripelsessituasjon med X der hunden måtte brukes, og hans 
erfaring med X fra tidligere var også en del av vurderingen. Situasjonsvurderingen 
støttes også av forklaringer til øvrige tjenestepersoner involvert i oppdraget, og av 
sakens opplysning.

Spesialenheten mener det kan leges til grunn at X fikk flere tydelige oppfordringer av 
hundefører A om å etterkomme pålegg om å vise hender og komme ut av bilens baksete, 
og at manglende etterfølgelse ville føre til bruk av hunden. I henhold til As forklaring, 
ble andre maktmidler vurdert som utilstrekkelige eller uhensiktsmessige. 

På bakgrunn av sakens opplysninger, legger Spesialenheten til grunn at politibetjent A 
var i en tidskritisk og farlig situasjon, hvor det var avgjørende å få raskt kontroll på X. 
Handlingsrommet og maktbruken må ses i sammenheng med den konkrete 
trusselsituasjonen, hvor politiet hadde opplysninger om at det kunne være våpen i bilen. 

Spesialenheten legger til grunn at A gjennomførte en kontrollert bruk av hunden, ved å 
styre den mot Xs arm, som er ett av de stedene som hundene læres opp til å bite i. Ut fra 
As forklaring, sammenholdt med de øvrige tjenestepersonenes forklaringer om det 
videre hendelsesforløpet, kommanderte A hunden til å slippe da X akte seg mot 
passasjersiden. Det er ikke bevismessige holdepunkter for at A lot hunden "bite seg fast" 
i nakken til X etter at han var påført håndjern og lå på bakken utenfor bilen. 

Spesialenheten mener bruken av makt ikke har overskredet grensene for det som var 
nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av Xs egen 
opptreden.  

Etterforskingsresultatet taler med særlig styrke mot at det er begått et straffbart forhold, 
og saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist. 

X har fremmet krav om oppreisningserstatning. I og med at saken henlegges, er det ikke 
grunnlag for å ta Xs krav til behandling, jf. straffeprosessloven kap. 29, jf. § 3.

Vedtak 
Straffeforfølgingen mot A for mulig overtredelse av straffeloven § 271 henlegges som 
intet straffbart forhold anses bevist.

X v/advokatfullmektig Y og A underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes politimesteren i Sør-Øst til orientering.

Saksbehandler er juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 4. mai 2021

Terje Nybøe
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