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SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK

SAK NR 13469066 406/22-123

ETTERFORSKING AV VARSELSKUDD AVFYRT AV A VED ØST
POLITIDISTRIKT

Sammendrag og konklusjon
Saken gjelder spørsmål om A opptrådte straffbart da han avfyrte varselskudd i en
situasjon der en ukjent mann kom gående mot politiet med det de trodde var et våpen i
hånden.

Politiet rykket ut med flere patruljer og politihelikopter etter å ha mottatt melding om at
en mann gikk langs veien med våpen. Politiet hadde blant annet tatt oppstilling bak en
pansret bil, bevæpnet og med tungt verneutstyr. Blant dem var A som var innsatsleder

på oppdraget. Bilen kjørte sakte fremover mot mannen mens han ble anropt og gitt flere
pålegg om å stanse og legge fra seg det politiet antok var et våpen. Han etterkom ikke
pålegget og fortsatte å gå mot politiet. Da avstanden var ca. 40 meter avfyrte A et
varselskudd ut til siden og på en åker. Mannen etterkom etter dette påleggene ved at han
slapp våpenet og la seg ned. Da politiet hadde fått kontroll på ham, viste det seg at det
mannen ikke hadde båret på et våpen, men en paraply.

Det var ikke holdepunkter for at A opptrådte straffbart da han avfyrte varselskuddet. Ut
fra politiets situasjonsforståelse var det ikke andre og mildere måter som var egnet til å
hindre det som ble oppfattet som en trussel om en grov voldshandling. As bruk
skytevåpen ved å avfyre et varselskudd var derfor nødvendig og lå innenfor rammene
fastsatt i politiloven § 6, jf. våpeninstruksen § 4-2. Straffeforfølgingen mot A henlegges
som intet straffbart forhold anses bevist.

Sakens bakgrunn
Natt til lørdag 2. juli 2022 fikk Spesialenheten for politisaker melding fra Øst
politidistrikt om at politiet hadde avfyrt et varselskudd under et tjenesteoppdrag. Det ble
fra politidistriktet opplyst at politiet hadde rykket ut på melding om at en mann gikk
rundt med et tohånds våpen i området... Politiet hadde observert mannen og oppfattet at
han bar på et tohånds våpen mens han gikk mot dem. Da mannen ikke etterkom politiets
ordre om å legge fra seg våpenet, ble det avfyrt et varselskudd ut i en åker. Mannen
etterkom da ordren og politiet fikk kontroll på ham. Kort tid etter ble det konstatert at
mannen, som var B, ikke hadde båret et våpen, men en paraply.
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Onsdag 6. juli 2022 ble Spesialenheten gjort kjent med at B dagen i forveien hadde møtt
ved krimvakta ved xx politistasjon for å anmelde politiet.

Spesialenhetens etterforsking
B er avhørt som vitne.

Fra Øst politidistrikt har Spesialenheten innhentet lydopptak fra politiets samband og
innkomne anrop til operasjonssentralens, samt politioperativt system (PO-logg) fra
hendelsen. Videre har Spesialenheten innhentet videoopptak fra Helikoptertjenesten.
Leder for Helikoptertjenesten har i den forbindelse presisert at videoopptakene er
foretatt med avansert kamera med kraftig lysforsterkningsutstyr, og at opptakene dermed
vil gi inntrykk av at det er mye lysere enn hva som er realiteten for mannskapene på
bakken.

Spesialenheten har også innhentet politiets undersøkelsessak. I saken ligger anmeldelse
og egenrapport sh-evet av innsatsleder under oppdraget, A. Det fremgår at det var A som

avfyrte varselskuddet, og han er derfor registrert som mistenkt i Spesialenhetens sak. A
har vist til beskrivelsene av hendelsen i hans anmeldelse, og opplyst til Spesialenheten at
han ikke har behov for å forklare seg ytterligere i saken. Spesialenheten mener saken er
tilstrekkelig opplyst uten avhør av A.

Nærmere om sakens faktum

B har til Spesialenheten forklart at han daglig går turer på mellom tre og åtte timer.
Grunnet lammelser i ansiktet får han ikke lukket øynene ordentlig og er lyssensitiv. Han
liker derfor å gå tur når det er mørkt. Den aktuelle kvelden var det meldt regn, og han
tok derfor med seg en paraply da han gikk fra bopel ca. 23.45. Han hadde i tillegg på seg
en hodelykt og reflekser på armene.

Kl. 00.11 mottok operasjonssentralen i Øst politidistrikt melding fra et ungt par som var
ute og kjørte. Melder opplyste at hun ved ... så en mann som gikk med et våpen, mulig
en rifle. Melder tok forbehold om det faktisk var et våpen, men uttalte "det så veldig...
det var ubehagelig å se hvert fall". Det ble beskrevet at mannen holdt våpenet med en
hånd og munningen vendte nedover. Han var iført sort shorts, sort hettegenser med

reflekser på armen og pannebånd og gikk i retning ... Melder fulgte med på mannen i
bakspeilet på bilen. De mente først at mannen ikke reagerte på dem, men fortalte senere
at mannen ved flere anledninger lyste på dem med lommelykt.

Operasjonssentralen sendte flere patruljer mot stedet. Samtidig ble viltnemda kontaktet,
og det ble avklart at de ikke hadde eller hadde hatt oppdrag i området. Operasjonsleder
ga bevæpning på oppdraget. Videre ble politihelikopteret rekvirert, og de fløy mot stedet
med skarpskytter om bord.

En politipatrulje kom kl. 00.28 i kontakt med melder. Mens melder ble sendt i en annen
retning, gilde flere polititjenestepersoner etter mannen til fots og meldte om posisjoner.
De stanset ca. kl. 00.35 en bilist som hadde passert mannen. Vedkommende var blitt

blendet av en hodelykt og hadde derfor ikke sett om mannen hadde noe i hendene.

Andre patruljer tok oppstilling i krysset xxveien/yyveien, og et pansret kjøretøy kom til
stedet like før politiet så at mannen kom gående mot dem med hodelykt.
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Politihelikopteret hadde på dette tidspunktet kommet frem til stedet og observerte fra
luften.

A var innsatsleder, mens aksjonsleder på oppdraget var C. Planen var å gå bak det
pansrede kjøretøyet i møte med mannen, anrope ham og få ham til å legge fra seg
våpenet. Tjenestepersonene var ikledd tungt verneutstyr med hjelm og var bevæpnet
med MP5. C og innsatsleder A gikk bak bilen på henholdsvis venstre og høyre side.

Fra As anmeldelse gjengis følgende fra det videre hendelsesforløpet, med
tidsangivelser fra lydloggen og videoopptak fra helikopteret i parentes:

"Da vi var anslagsvis 50-60 meter unna mannen begynte vi å anrope ham

(00:56:23). Vi fikk ingen synlig reaksjon hos ham, og jeg så at han bar noe som
jeg oppfattet som et tohåndsvåpen med stor munning i sin venstre hånd. Jeg
trodde dette var et haglegevær. Jeg hørte de som kjørte det pansrede kjøretøyet
melde på sambandet at mannen hadde våpenet (rifla) i venstre hånd (00:56:31).
Mannen gikk på venstre side av veien, sett i hans retning.

Jeg så at mannen løftet sin venstre arm noe, og han gikk videre mot oss. Det ble

gjentatte ganger ropt til ham at vi var bevæpnet politi, at han skulle legge ifra seg
våpenet, og at han ville bli skutt dersom han ikke etterkom våre pålegg. Det ble
også forsøkt å få mannens oppmerksomhet ved å varsle med blålys ifra den
pansrede bilen.

På dette tidspunktet var det mørkt, mannen hadde hodelykt vendt mot oss, og
området var noe opplyst av lys fra våre kjøretøy samt annen belysning i området.

Mannen gikk videre mot oss, og da han var anslagsvis 40 meter unna meldte jeg
på sambandet at jeg ville avfyre et varselskudd (00:56:41). Jeg så at jeg hadde et
stort jorde på min høyre side, og at det ville være helt trygt å sette et varselskudd
ned i bakken der.

Jeg avfyrte ett varselskudd ned i jordet, og dette førte til at mannen stanset
(00:56:45). Han slapp det vi oppfattet som et tohåndsvåpen ned på bakken,og
fulgte deretter våre pålegg. Han ble beordret noe frem og ned på bakken, hvor
han lå i ro til han ble påsatt håndjern (00:57:58)."

Utover hva som fremgår ovenfor, har A i egenrapport/vedlegg til bevæpningsrapport
opplyst at varselskuddet ble avfyrt på skrått nedover og ut på et jorde, vinklet omtrent
90 grader bort fra mannen. Det var helt kontrollert, og ble i forkant meldt på samband
for å hindre misforståelser.

Etter å ha fått kontroll på B ble det konstatert at han hadde båret på en sammenrullet

paraply og ikke et våpen. A har i sin anmeldelse opplyst at enden på paraplyen som
vendte mot politiet hadde et mørkere felt omgitt av et lysere parti, som feilaktig ble
tolket som en munning. Videre er det opplyst at B hadde ørepropper, og at dette kunne
ha vært medvirkende til at han ikke fulgte politiets pålegg.
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Etter at situasjonen var avklart ble B forklart hva som hadde skjedd og hvorfor. Han ble
gitt tilbud om å snakke med helsepersonell, men ønsket ikke dette. Han ønsket primært å
gå videre, men A besluttet at politiet skulle kjøre ham hjem.

A ringte kl. 01.02 til operasjonssentralen og redegjorde for hendelsesforløpet. Det som
fremgår av lydopptak av samtalen er i overensstemmelse med hva A har skrevet i
anmeldelsen og egenrapporten i saken.

B har i avhør med Spesialenheten forklart at han så at det kom en del lys og derfor
skrudde på hodelykten slik han vanligvis gjør når det kommer biler imot. Det kom ingen
bil, men da han kom rundt svingen så han "masse fjernlys". Han tenkte det kunne være

traktorer, og han skrudde lysstyrken på hodelykten til maks. Han gjorde dette for å
signalisere at det ikke var greit at han fikk fjernlysene rett mot seg. Et av kjøretøyene
som lyste mot ham dempet lyset, og han dempet da selv lyset på lykten.

B er moderat tunghørt og bruker som regel høreapparat, men denne natten hadde han i
stedet øreplugger til musikk i ørene. Han hadde ikke på musikk under hendelsen, og
ørepluggene har ikke støyreduksjon. Han hørte roping og lurte på om det kunne være
noen som hadde kjørt i grøften eller som kranglet. Han hørte ikke hva som ble ropt. Han
beveget seg relativt rolig nærmere, før han hørte et skudd som gikk av og at noen ropte
"legg fra deg våpenet". Det var først da han skjønte at det var ham det var fokus på. Han
ropte tilbake at det var en paraply, og slang fra seg denne da det ble ropt "legg fra deg
våpenet eller så skyter vi". Det ble så ropt "legg deg ned". Han la seg etter hvert ned og
lå stille til noen kom bort og "aggressivt" spurte om han hadde våpen på seg. Det var
først etter at han hadde lagt seg ned og så den ene bilen fra siden, at han så det var en
politibil. Han ble påsatt håndjern. Da politiet så at han hadde båret på en paraply, ble
tonen fra tjenestepersonene kameratslig og han ble forklart hva som hadde skjedd.

Ifølge B ble det ikke brukt blålys. Han mener han raskere ville ha skjønt at det var
politiet dersom de hadde brukt blålys og tydeliggjort hvem de var. B har stilt spørsmål
ved politiets avfyring av varselskudd når de ikke så hva han holdt i hånden. Det var ikke
noe unormalt eller truende verken ved ham eller ved det å ha paraply i det været. Det
eneste som kanskje kunne ha blitt oppfattet merkelig, var at han var ute og gikk såpass
sent. B syntes for øvrig at politiet burde ha latt ham få gå videre etter hendelsen, og ikke
insistert på å kjøre ham hjem. Han følte seg umyndiggjort.

Spesialenhetens vurdering
Innledning og avgrensning
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.

Politiets oppgaver er beskrevet i politiloven § 2. Det fremgår av bestemmelsen at politiet
blant annet skal beskytte person, eiendom og fellesgoder, opprettholde offentlig orden
og sikkerhet, forebygge kriminalitet og andre krenkelser av offentlig orden og sikkerhet

og yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner.

Politiloven § 6, jf. politiinstruksen § 3-1, gir grunnleggende regler for hvordan
polititjenesten skal utføres. De midler som anvendes må være nødvendige og stå i
forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig. I
medhold av politiloven § 6 fjerde ledd, jf. politiinstruksen § 3-2, kan politiet under
tjenesteutførelsen anvende makt mot borgerne i den utstrekning det er nødvendig og
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forsvarlig. Kjernen i bestemmelsen er at politiet i sin oppdragsløsning alltid skal
anvende det minst inngripende virkemiddelet eller maktmiddelet.

Skytevåpen er maktmiddelet med størst skadepotensiale og står derfor øverst på politiets
maktstige/maktpyramide. Om noen blir skadet eller dør som følge av politiets bruk av
skytevåpen, utløser det en etterforskingsplikt hos Spesialenhetenjf. straffeprosessloven
§ 67 åttende ledd, jf. påtaleinstruksen § 34-6 andre ledd og riksadvokatens rundskriv nr.
3/2006 avsnitt VI, punkt 2 nr. 2.2.1 riksadvokatens rundskriv er det på samme sted
fastslått at Spesialenheten verken er eller skal være et alminnelig kontrollorgan for
politiets generelle metodebruk eller virksomhet. Bruk av skytevåpen uten skade- eller
dødsfølge, som for eksempel avfyring av varselskudd som ikke medfører skade eller fare
for skade på person, etterforskes derfor normalt ikke av Spesialenheten. Det kan likevel
være omstendigheter som i enkelte tilfeller gir rimelig grunn til å undersøke om det har
skjedd et straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

Bakgrunnen for at Spesialenheten i dette tilfellet opprettet sak og iverksatte
etterforsking, er at varselskuddet ble avfyrt for pågripelse av det som viste seg å være en
ubevæpnet person. Etterforskingen har vært avgrenset mot øvrige forhold knyttet til
oppdraget. Det bemerkes likevel at Spesialenhetens gjennomgang av saken ikke gir
holdepunkter for at det i forbindelse med meldingsmottak eller den operative
planleggingen og utførelsen av oppdraget ble handlet i strid med lover eller instrukser
som regulerer politiets operative virksomhet. Det er ikke tvilsomt at politiet måtte agere
etter å ha mottatt meldingen om den angivelig bevæpnede mannen og at det var et
oppdrag som ga grunnlag for bevæpning av mannskapene.

Varselskuddet
Den strafferettslige vurderingen av saken vil etter dette knytte seg til As bruk av
skytevåpen ved at han avfyrte et varselskudd.

Den aktuelle straffebestemmelsen vil være straffeloven § 172, 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. Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
kap. 12.2.4, fremgår at straffansvar først inntrer når avviket fra korrekt handlemåte er
grovt og det er tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning. Skyldkravet etter
bestemmelsen er grov uaktsomhet.

Politiets bruk av skytevåpen i tjeneste er regulert i politiloven § 6 b og våpeninstruks for
politiet. Det bemerkes at politiloven § 6 b er likelydende våpeninstruksen § 4-3, som
omhandles nedenfor.

Våpeninstruksens § 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. Hvis det er tid og taktisk forsvarlig, skal det avfyres varselskudd før det avfyres
rettet skudd mot person. Ved avfyring av varselskudd må vilkårene for rettet skudd etter
instruksens § 4-3 være oppfylt. Varselskudd skal rettes slik at personskade ikke oppstår.

Grunnvilkåret for å avfyre et rettet skudd er at det er absolutt nødvendig og at
lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem, jf.
våpeninstruksen § 4-3 første ledd. Bestemmelsen oppstiller videre uttømmende vilkår
for i hvilke situasjoner skytevåpen kan benyttes. Aktuelt for foreliggende saken er
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våpeninstruksen § 4-3 første ledd bokstav a) som bestemmer at skytevåpen kan brukes 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".

Ved vurderingen av om As bruk av skytevåpen var lovlig, må det tas utgangspunkt i
hvordan han der og da oppfattet situasjonen. Dette følger av straffeloven § 25 første
ledd.

Ut fra politiets situasjonsforståelse da de kom til stedet, deres egne observasjoner og
oppfatningen om at B unnlot å etterkomme politiets pålegg, fremsto B å utgjøre en
trussel med stort skadepotensiale da han fortsatte mot politiet. I denne situasjonen mener
Spesialenheten at det ikke var andre og mildere måter å reagere på. As bruk skytevåpen
ved å avfyre et varselskudd må dermed anses nødvendig og innenfor rammene i
politiloven § 6, jf. våpeninstruksen § 4-2. Spesialenheten bemerker videre at
varselskuddet hadde umiddelbar effekt, ved at B kastet fra seg det han hadde i hånden og
etterkom videre pålegg fra politiet.

Spesialenheten har merket seg at det er gitt motstridende forklaringer om bruk av blålys.
Ifølge A ble det varslet med blålys fra det pansrede kjøretøyet, mens B mener dette ikke
ble gjort. Spesialenheten har ikke funnet det nødvendig å søke og avklare dette ettersom
bruk av blålys uansett ikke er avgjørende for vurderingen av lovligheten av
varselskuddet.

I denne saken, hvor hele trusselsituasjonen var basert på en misforståelse og uheldige
omstendigheter knyttet til Bs begrensede muligheter for å høre påleggene som ble gitt,
hadde det vært dypt tragisk om situasjonen ikke ble løst som den ble, mens avstanden
fremdeles var tilstrekkelig stor til at de bevæpnede tjenestepersonene hadde tid til å
observere og vurdere neste steg i oppdragsløsningen. Dersom B hadde kommet

nærmere, er det ikke gitt at de tidsnok hadde sett at det kun var en paraply han bar på, og
ikke minst dersom han gjorde en trussellignende bevegelse med paraplyen.

Spesialenheten har stor forståelse for at hendelsen var dramatisk for B og at også de
etterfølgende tankene omkring hva som kunne ha skjedd har vært vanskelige. Det
samme må antas å være tilfellet for tjenestepersonene som deltok i oppdraget. De
handlet alle ut fra kunnskapen de hadde der og da og måtte forholde seg til at de hadde
med en bevæpnet person å gjøre. At det i etterkant ble bragt på det rene at B ikke bar på
et våpen, kan imidlertid ikke vektlegges i den etterfølgende strafferettslige vurderingen.

Etterforskingsresultatet indikerer med særlig styrke at A ikke handlet straffbart da han
avfyrte varselskuddet, og straffeforfølgingen mot ham henlegges derfor som intet
straffbart forhold anses bevist.

Administrativ gjennomgang, jf. påtaleinstruksen § 34-7 andre ledd:
Saksforholdet aktualiserer en problematikk Spesialenheten har tatt opp i tidligere,
nemlig at varselskudd ifølge våpeninstruksen § 4-2 andre ledd bokstav a) bare kan
avfyres når vilkårene for rettet skudd etter § 4-3 er oppfylt. Det er ikke tvilsomt at
skadepotensialet er langt høyere ved avfyring av et rettet skudd mot person, enn ved et
varselskudd i ufarlig retning. Ut fra prinsippene i politiloven § 6 fjerde ledd, jf.
politiinstruksen § 3-2, mener Spesialenheten at terskelen for å avfyre varselskudd reelt
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sett både er og bør være noe lavere enn for å avfyre et rettet skudd mot person. Dette

gjenspeiles imidlertid ikke i våpeninstruksens ordlyd.

I tilknytning til dette bemerkes at Spesialenheten gjennom tidligere saker hvor det er
avfyrt rettet skudd mot person har erfart at avstanden mellom politiet og trusselutøver
raskt har blitt så kort at politiet ikke har funnet tid eller mulighet til å avfyre varselskudd,
og av og til heller ikke skadebegrensende skudd.

Det er i dag stor oppmerksomhet om å skape eller opprettholde avstand til trusselutøvere
gjennom treningen til innsatspersonell. Det er i denne sammenheng ikke tvilsomt at As
taktiske løsning med varselskudd bidro til en løsning uten skade for vedkommende som
ble oppfattet som enn trussel, selv om den konkrete avstanden strengt tatt ikke var slik at
det var hjemmel for rettet skudd. Hvordan situasjonen ville blitt løst dersom
vedkommende kom enda nærmere, uten at det på det tidspunkt var avklart at det faktisk
var en paraply han bar på, er selvsagt vanskelig å ha en sikker formening om. Men at
man kunne kommet i en situasjon med direkte skudd med dødelig eller alvorlig skade til
følge, er ett av alternativene det i denne saken må tas høyde for.

Saksforholdet er derfor meget egnet til å illustrere hvordan en vellykket taktisk løsning
til en viss grad ikke direkte samsvarte med en snever fortolkning av våpeninstruksens
ordlyd.

Vedtaket oversendes derfor både til Politidirektoratet og Politihøgskolen, både for
erfaringslæring og mulig regelverksendring. Spesialenheten bidrar gjerne med ytterligere
momenter om ønskelig.

Saksbehandler er juridisk rådgiver Camilla Lie.

Vedtak
Straffeforfølgingen mot A for mulig overtredelse av straffeloven § 172 henlegges som
intet straffbart forhold anses bevist.

A og B underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Øst politidistrikt, Politidirektoratet og
Politihøgskolen for mulig administrativ oppfølging.

Sjefen for Spesialenheten, 23. januar 2023
Terje Nybøe
sjef
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