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SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK

SAK NR 13469165 569/22-123

MELDING FRA OSLO POLITIDISTRIKT OM POLITIETS BRUK AV
SKYTEVÅPEN MOT A PÅ E18 VED BYGDØYLOKKET 21. SEPTEMBER 2022

Sammendrag og konklusjon
Saken gjelder politiets bruk av skytevåpen i forbindelse med at A 21. september 2022
ble skutt i beinet i veibanen på El 8 ved Bygdøylokket i Oslo.

A gikk til fots i vestlig retning i østgående veibane på E 18 ved Bygdøylokket, og
forsøkte å stanse flere biler. Etter å ha sparket i en bil som deretter stanset, sloss han kort

med sjåføren av denne bilen før han bevæpnet seg med en medbragt kniv. Han beveget

seg deretter til fots vestover, og tok seg inn i en lastebil der han truet sjåføren. En

politipatrulje ankom, og fulgte etter A til fots vestover på El 8, der A forsøkte å ta seg

inn i en buss, før han deretter tok seg inn i en annen lastebil. A jaget ut sjåføren og

forsøkte å sette lastebilen i bevegelse.

Patruljen anropte A gjentatte ganger underveis, og varslet at politiet var bevæpnet og at

A risikerte å bli skutt. Da A ikke lykkes i å få lastebilen i gang, fortsatte han videre
vestover, med politiet etter seg. Han var også en kort periode over i vestgående løp, før

han kom tilbake i østgående løp. Politibetjent C brukte da pepperspray på A, uten at det
hadde effekt. A forsøkte så å komme seg inn i en stillestående personbil ved å hamre på

bilens vinduer med kniven. Da dette ikke lyktes, gikk han videre til neste personbil. Han

hamret også her på vinduet med kniven. I den forbindelse løsnet politibetjent B et rettet

skudd mot beinet til A. Da A forsøkte å gå videre, falt han og ble liggende i veibanen.

En politihund som ble sluppet fra en hundepatmlje som hadde stanset i vestgående

retning, bet ham i armen.

Spesialenheten mener skuddet mot A ble løsnet i en nødvergesituasjon, og at det ikke

gikk lengre enn nødvendig for å avverge angrepet og ikke åpenbart gikk utover det som

var forsvarlig. Lempeligere handlingsalternativer var forsøkt. Etterforskingsresultatet

taler med styrke mot at politiet begikk en straffbar handling ved skuddløsningen og
straffeforfølgningen er derfor henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Spesialenheten for politisaker
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Sakens bakgrunn - varsling til Spesialenheten

Onsdag 21. september 2022 ca. kl. 05.42 ble Spesialenheten for politisaker varslet av

Oslo politidistrikt om at politiet hadde avfyrt skudd. En person hadde forsøkt å ta seg inn
i en lastebil, og i den forbindelse truet sjåføren med kniv. Kort tid senere løsnet en av

tjenestepersonene et rettet skudd mot personen som hadde tmet med kniv, som ble
betegnet som et streifskudd i kneet. Identiteten på vedkommende var på det tidspunktet

ukjent, og han var transportert til Ullevål sykehus i ambulanse.

Spesialenhetens etterforsking
Politibetjent B er avhørt som mistenkt. Han ble under gjennomlesning av avhøret

informert om at han skulle ha vært avhørt som siktet, idet det ble tatt kruttslamprøve av

ham. Han fastholdt sin forklaring etter å ha blitt informert om statusendringen.

Politibetjent C, Bs kollega og makker på oppdraget, er også avhørt som mistenkt og A er
avhørt som fornærmet.

Politibetjent VI, politibetjent V2, politibetjent V3, politibetjent V4 og V5 er avhørt som
vitner.

Spesialenheten kontaktet Kripos etter å ha blitt varslet om saken, for mulig

gjennomføring av en åstedsundersøkelse. Etter en vurdering av relevante spor og

undersøkelser, sammenholdt med behovet for å få El 8 raskt åpnet i morgenrushet,

besluttet Kripos å ikke rykke ut. Mannskap fra Oslo politidistrikt tok gjenstander i
beslag, undersøkte åstedet og dokumenterte dette med bilder.

Spesialenheten har innhentet og gjennomgått videoopptak tatt av to kameraer tilhørende

Vegtrafikksentralen, som dekker østgående og vestgående veibane, og som har fanget

opp hendelsen.

Opptak av sambandstrafikk og telefoni på handlingstiden fra hendelsen er sikret fra Oslo
politidistrikt, og utskrift fra politioperativt system (PO-logg) er innhentet. Spesialenheten

har også innhentet dokumentene i korresponderende straffesak mot A fra Oslo

politidistrikt, der forklaringen fra vitnet V6, forklaringen til vitnet V7, forklaringen til
vitnet V8 og egenrapport om samtale med vitnet V9 har relevans for Spesialenhetens

vurdering.

Spesialenheten har avgrenset etterforskingen til det forhold som gir obligatorisk

etterforskingsplikt, nemlig skuddløsningen med skade. Den øvrige maktbruken fra

politiets side er ikke vurdert strafferettslig, jf. merknadene om dette avslutningsvis i

vedtaket.

Nærmere om sakens faktum
Spesialenheten bemerker innledningsvis at de forklaringer som er gitt om

hendelsesforløpet i all hovedsak er samsvarende. Forklaringene er videre i tråd med
objektive bevis, og her fremheves særlig videoopptak av hendelsen fra

Vegtrafikksentralen, sambandstrafikk fra Oslo politidistrikt, åstedsundersøkelsen,

beslaglagte gjenstander og legeuttalelsen fra Oslo Universitetssykehus.

På bakgrunn av etterforskingsresultatet legger Spesialenheten til grunn at politiet ca. kl.
05.20 den 21. september 2022 fikk melding om at det befant seg en person i veibanen i
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østgående retning på E 18 ved Bygdøylokket. E 18 har på stedet to kjøre felt i hver
retning. Vedkommende skulle ha forsøkt å stanse møtende trafikk. Det kom raskt flere

meldere til politiet, som blant annet opplyste at en person i arbeidsbukse hadde forsøkt å

holde igjen vedkommende, og at vedkommende var bevæpnet med kniv. Personen ble

senere identifisert å være A.

Politibetjent B og politibetjent C bemannet den aktuelle natten patrulje med
kallesignal... De rykket ut da de befant seg i nærheten. De ankom Bygdøylokket ca. kl.

05.25, og parkerte politibilen på påkjøringsrampen til El 8 i østgående retning mot
sentrum. På bakgrunn av opplysninger om at A hadde kniv, gav operasjonssentralen

ordre om bevæpning omtrent da de parkerte bilen.

De iførte seg hjelm og B tok et skjold. Da de kom ned på veibanen på El 8, påtraffde
V 10, som opplyste at A befant seg lengre nede i veien, og var bevæpnet med kniv. A
hadde slått ham, og forsøkt å stikke ham med kniv. Vedkommende hadde deretter tatt

seg inn på passasjersiden av en stillestående lastebil, ført av V6. V6, som satt alene i

lastebilen da B og C nærmet seg, ble anropt. B og C avklarte raskt at V6 ikke var

personen de var ute etter.

B og C gikk i veibanen ned under Bygdølokket, der de så en grønn buss som sto i høyre

felt. På høyre siden av den grønne bussen, forsøkte A tilsynelatende å komme seg inn i
bussen ved at han hamret og forsøkte å knuse seg inn. B og C økte tempoet, da de antok

at dette var personen de var ute etter.

Da de kom frem, var A forsvunnet bak bussen der det stod to lastebiler i henholdsvis

høyre og venstre felt. A tok seg inn i førerkabinen til lastebilen som sto i venstre felt.

Sjåføren av lastebilen, V7, tok seg da ut av førerhuset og løp bakover langs lastebilen. B
trakk opp våpenet fra hylsteret og lyste inn mot lastebilen. De så A sittende i lastebilen

med en kniv i venstre hånd. A holdt i rattet og forsøkte å få lastebilen i bevegelse. Han
ruset motoren, men lastebilen ble ikke satt i gir. V8 har forklart til politiet at han forstod

at A forsøkte å få lastebilen i bevegelse, og han svingte derfor foran lastebilen og

blokkerte veien.

B anropte A med "bevæpnet politi, slipp kniven, kom ut med hendene synlig ellers

risikerer du å bli skutt". A tok seg ut av lastebilen, og løp videre vestover på E 18 i

østgående løp. Han tok seg deretter over i motsatt kjørefelt, og var nær ved å bli påkjørt.

B og C fulgte hele tiden etter og fortsatte å anrope ham, og som kort tid etter kom seg

tilbake i østgående kjørefelt. B og C fulgte på, og hadde A omkring syv meter foran seg.
A stod på dette tidspunkt med kniven i hånden, og ropte og skrek. B fortsatte å rope
"bevæpnet politi, slipp kniven ellers risikerer du å bli skutt". A reagerte ikke på dette. C

var hele tiden bak lyggen til B, som gikk med skjold og pistol. C tok frem pepperspray,
og tømte hele boksen mot A. Peppersprayen hadde ingen effekt, og han etterkom fortsatt

ikke pålegg.

A løp videre nedover veibanen, og da han var omtrent ved utgangen av Bygdøylokket på
vestlig side, stoppet han ved V9s personbil, som stod stille i veibanen. V9 har til politiet

forklart at A forsøkte å ta seg inn i bilen ved å ta i dørhåndtaket, og at han hamret på
bilruten med kniven på ruta.
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A fortsatte å løpe i veibanen, ned mot en hvit personbil stående i høyre felt. Inne i bilen

satt V5, som har forklart at A holdt en kniv og at han holdt denne høyt på en måte som

V5 oppfattet truende. V5 hørte politiet flere ganger rope at A skulle slippe kniven, noe A

nektet.

På dette tidspunktet hadde en politipatrulje bemannet av politibetjentene VI og V2,
ankommet i østgående løp. De parkerte bilen, og gikk til fots i retning mot A.

B hadde skjold og pistol, og fokuserte på A. B så at patruljen nærmet seg hans
skuddkanal, og forsøkte å vinke patruljen til side. Samtidig løp A til den hvite bilen ført
av V5, og begynte å hamre på bilvinduet. Patruljen oppfattet å potensielt være i veien for
et eventuelt skudd fra B, og gikk derfor bak en lastebil stående i det venstre kjørefeltet.

Om dette har V5 forklart at A dro i handtaket på bilen og forsøkte å komme seg inn. A

slo også gjentatte ganger på rutene på passasjersiden og hadde en truende opptreden
overfor politiet ved at han hadde kniven i hånden som var høyt hevet.

B ropte igjen "bevæpnet politi, slipp kniven ellers blir du skutt". A etterkom ikke dette,

og fortsatte å hamre løs, nå på bakvinduet på passasjersiden og forsøkte også å åpne
døren. V5 kjørte sin bil noen meter frem, omtrent to meter ut i midten av veibanen, for å

komme seg bort fra situasjonen.

På dette tidspunkt, omkring kl. 05.28, avfyrte B ett skudd som traff A i det venstre beinet

ved kneet. Omtrent samtidig med skuddløsningen, bmkte politibetjent V2 pepperspray på
A fra sin posisjon. A gikk et par skritt bakover, og satt seg på en betongkant, før han
forsøkte å gå noen skritt til sin venstre side. Deretter falt han ned midt i veibanen. A

hadde fortsatt kniven i hånda da han falt, men mistet denne kort tid etter fallet. En

hundepatrulje bemannet av politibetjentene V3 og V4, hadde stanset i vestgående løp.

Politibetjent V4 slapp sin tjenestehund over betongkanten som deler østgående og

vestgående løp etter at A hadde mistet kniven. Hunden bet A i annen.

A ble pågrepet av politibetjentene B, C og V3. De fjernet en annen kniv han hadde i sin

bukselomme, før de iverksatte pasientundersøkelse.

A skrek og sparket med beina, og begynte å dunke hodet i asfalten. B la derfor skjoldet
under hodet hans for at han skulle slutte å banke hodet i asfalten. B tok av As bukse for å

undersøke skuddskaden, og så et inngangssår ved venstre kne. Det var ingen stor

pågående blødning, og de fortsatte pasientundersøkelsen. Politibetjent V3 bandasjerte
hodet til A, ettersom han blødde etter å ha dunket hodet i asfalten. Politiet hadde kontroll

på A frem til ambulansen kom til stedet.

Siktede B har om skuddet og mulige handlingsalternativer forklart at A ble forsøkt
stanset med lempeligere midler, i form av pålegg og pepperspray, uten at det hadde
effekt. Det var nødvendig å stanse A før han klarte å komme seg inn i en bil. Da kunne

han knivstukket noen, eller begynte å kjøre av sted.
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B vurderte å avfyre varselskudd da de var rundt den hvite bilen, men fant ikke noe sted å

sette varselskuddet på grunn av morgentrafikken og fordi det var folk overalt. Da de var
rundt den hvite bilen var det en betongkant bak, og han vurderte å sette et varselskudd i

betongen. Han anså imidlertid det for farlig på grunn av vinkelen og muligheten for
rikosjett mot A eller sine kollegaer. Han kunne da også ha truffet biler lengre ned i veien.

Varselskudd var også uaktuelt på grunn av avstanden til A, som kun var fire-fem meter

unna. Han valgte derfor å plassere skuddet i beinet, som han der og da anså som den

beste muligheten fordi det var en betongkant som dekket nedre del av As bein. Betongen

ville fanget kula dersom han bommet.

B forklarer at A tmet både V5, som befant seg inne i bilen, og C og ham selv. Han hadde

en motorisk og aggressiv atferd, og responderte ikke på dialog. B forklarer også at han

ikke skjøt A tidligere, eller avfyrte varselskudd, fordi A beveget seg i trafikken hele
veien. Å løsne skudd da ville kunne medført fare for tredjeperson.

Mistenkte C har forklart at han hadde tjenestevåpenet ute da han anropte den første

lastebilen, for så å hylstre våpenet igjen. Han oppfattet at A tmet B og ham selv,
ettersom A hevet kniven foran dem rett forut for skuddet. A hadde ingen umiddelbar

reaksjon på skuddet, han snudde seg og gikk bakover før han deretter falt ned på
veibanen. C oppfattet at A ikke hadde særlig oppmerksomhet rettet mot dem, men dette

endret seg da han brukte pepperspray på A.

Fornærmede A har forklart seg i det vesentlige sammenfallende med de øvrige

forklaringene. Han har ellers forklart at han ikke reagerer veldig på pepperspray, og at
han mener det var unødvendig at politiet skjøt ham i kneet. Han ville heller bli skutt i

skulderen, da sannsynligheten for å bli invalidisert er mindre. Han forstod at B, som

hadde skjold og våpen, var politi. Men han oppfattet ikke at C, som stod bak B og brukte

pepperspray på ham, var politi.

A forklarer ellers at han mener det var riktig av politiet å skyte ham, ettersom han ikke
ville slippe kniven. I ettertid har han likevel tenkt at en annen politipatrulje kunne

kommet bak ham og tatt kontroll på ham, fremfor at politiet skjøt ham.

I legeuttalelse datert 16.januar 2023 fra Oslo Universitetssykehus fremgår det blant annet

at A, da han ankom sykehuset 21. september 2022, hadde et overfladisk sår i pannen på

høyre side og hudavskrap på høyre overarm. I høyre ben var det et sår på utsiden av

høyre kneregion. Utredning viste splintringsbrudd i kneskjellet og i lårbenets nedre del
og røntgentette fremmedlegemer. A ble operert for skadene i kneregionen, og overflyttet

for videre behandling ved et sykehus to dager senere.

Spesialenhetens vurdering

Innledning
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.

Saken er vurdert som mulig overtredelse av straffeloven § 273 om kroppsskade.

Objektivt sett er ordlyden i straffebudet overtrådt, idet A ble skutt i beinet. Skuddet
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var en villet handling, og det subjektive skyldb-avet om forsett til stede, jf. straffeloven §

22.

Politibetjent Bs bruk av skytevåpen var direkte utløst av at A truet politiet med kniv og

samtidig forsøkte å ta seg inn i en stillestående bil på stedet. Spørsmålet blir derfor om
bruken av skytevåpen var lovlig, jf. straffeloven § 18 om nødverge og politiloven § 6 b

som setter vilkår for politiets bruk av skytevåpen.

Rettslig utgangspunkt
Politiloven § 6 b oppstiller vilkår for politiets bruk av skytevåpen. Av bestemmelsens
første ledd bokstav a) fremgår at skytevåpen bare kan brukes når det er "absolutt

nødvendig og hvor lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart ikke vil

føre frem", 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".

Bestemmelsen i straffeloven § l 8 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. 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 det forelå et rettsstridig angrep og ved vurderingen av om

angrepet var nødvendig og forsvarlig.

Når det gjelder etterfølgende rettslige vurderinger av om polititjenestepersoners

tjenestehandlinger er lovlige etter nødvergebestemmelsen og/eller etter politiloven § 6,

har Høyesterett i flere avgjørelser påpekt at disse må ses i lys av situasjonen

tjenestepersonene befant seg i på handlingstidspunktet. Det er uttalt at politiets
vurderinger må skje der og da og at de «må levnes politiet en forholdsvis romslig ramme

når man skal vurdere handlingen i ettertid». Videre at det «i noen grad må gis rom for

feilvurderinger uten at det derved kan konstateres at vedkommende tjenestemann har

gjort seg skyldig i noe straffbart». Det vises her til Rt. 2007 side 1172 avsnitt 35 og 36,
med videre henvisninger til Rt. 1995 side 661 og Rt. 2003 side 948.

Vurdering av straffansvar

Hva gjelder tidspunktet for skuddet, er Spesialenheten ikke i tvil om at V5, politibetjent
B og politibetjent C da ble utsatt for et rettsstridig angrep av A. Det er heller ikke
tvilsomt at A fremstad som en alvorlig trussel, som potensielt kunne påført V5 alvorlig

skade dersom han hadde lykkes i å ta seg inn i bilen V5 satt i. A kunne også ha tatt
kontroll over kjøretøyet og forlatt stedet, med de farer det ville kunne representert for
tredjeperson, noe han kort tid forut for skuddløsningen hadde vist vilje til å gjøre da han
satte seg inn i en lastebil som han forsøkte sette i bevegelse. Videre utgjorde han en fare

for politibetjent B og politibetjent C, ved å være bevæpnet med kniv som han holdt høyt
hevet.

Politibetjent B
Om B lovlig kunne løsne skudd i situasjonen beror etter dette på om handlingen var

nødvendig for å avverge angrepet, og om den ikke åpenbart gikk utover hva som var

forsvarlig.
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Sentralt i nødvendighetsvurderingen er hvilke handlingsalternativer B hadde. Ut fra

etterforskingsresultatet vurderer Spesialenheten at det forelå flere omstendigheter som

tilsier at handlingsrommet var svært begrenset. For det første stod B og C, og også V5,
overfor en umiddelbar og alvorlig trussel om å bli angrepet med kniv.

B og C hadde forsøkt å håndtere situasjonen med dialog, ved å fortløpende anrope A

mens de beveget seg til fots vestover på El 8. A etterkom ikke de gjentatte påleggene, og

slapp heller ikke kniven han hadde i hånden. Han ble også forsøkt stanset med

pepperspray, som ikke hadde noe effekt.

Andre tjenlige maktmidler var etter dette ikke tilgjengelige for å avverge angrepet og
ville medført uforholdsmessig risiko, sett i forhold til den fare A utgjorde. Dersom A

hadde lykkes i å ta seg inn i bilen til V5, ville tilgjengelige maktmidler hatt en større og
mer uforholdsmessig risiko for politiet, for V5, samt for øvrige trafikanter. Det samme

gjelder dersom A hadde klart å ta seg videre nedover El 8 og inn i et av de andre

stillestående kjøretøyene.

Spesialenheten mener det i en slik situasjon var nødvendig å avfyre skudd mot As bein

for å forhindre A i å komme seg inn i bilen til V5, men også forhindre ham i å angripe
politiet og/eller komme seg ytterligere bort fra dem, da dette ville kunne medføre fare for

tredjeperson.

Spesialenheten mener videre at B ikke gikk utover det som var åpenbart forsvarlig da

han avfyrte skudd. Ved vurderingen har Spesialenheten særlig lagt vekt på at B ved å
rette skuddet mot As bein, søkte å begrense skadevirkningene mest mulig. Det er også

lagt vekt på at A ved sin atferd, ga B og C grunn til å tro at både V5 og dem selv befant
seg i en akutt trusselsituasjon.

Bruken av skytevåpen i foreliggende situasjon var samlet sett absolutt nødvendig og i

tråd med vilkårene oppstilt i politiloven § 6b første ledd bokstav a.

Spesialenheten har etter dette kommet til at politibetjent B handlet lovlig og i tråd med
sine tjenesteplikter da han løsnet skudd mot A.

Spesialenheten bemerker også at våpeninstruksen § 4-2 annet ledd bokstav b) gir

anvisning på at politiet ved bruk av skytevåpen «så langt det er mulig» skal ha slik
kontroll med omgivelsene at ikke tredjeperson blir skadet. Spesialenheten legger til

grunn at skuddet var kontrollert, og at ingen andre personer enn A ble utsatt for fare som

følge av avfyringen av skuddet. Det er Spesialenhetens oppfatning at B ikke kunne valgt

et annet sted og tidspunkt for å avfyre skuddet, da han først fant at å avfyre skudd var

nødvendig. Saken er derfor avgrenset mot straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med

skytevåpen.

Etterforskingsresultatet taler etter dette med styrke i retning av at B ikke har opptrådt

straffbart. Skuddløsningen var åpenbart en forsvarlig og en lovlig tjenestehandling.

Straffeforfølgingen mot ham for mulig overtredelse av straffeloven § 273 henlegges

derfor som intet straffbart forhold anses bevist.
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Politibetjent C
Spesialenhetens etterforsking har avdekket at C på tidspunktet for skuddet hadde
tjenestevåpenet sitt hylstret. Videre at han av taktiske hensyn befant bak B under

forfølgelsen og engasjeringen av A.

Etterforskingsresultatet taler derfor med styrke mot at også C har opptrådt straffbart, Han

har deltatt ved en forsvarlig og lovlig tjenestehandling, og straffeforfølgningen mot ham

for mulig overtredelse av straffeloven § 273 henlegges som intet straffbart forhold anses

bevist.

Politiets øvrige maktbruk overfor A

Spesialenhetens etterforsking har, som det fremgår ovenfor, avdekket at politiet i tillegg

til at det ble avfyrt skudd også benyttet pepperspray og tjenestehund overfor A. A ble
ikke påført skade i straffelovens forstand som følge av denne maktbruken. Maktbruk i

form av bruk av pepperspray og tjenestehund vil i utgangspunktet anses som en objektiv

overtredelse av straffeloven § 271 om kroppskrenkelse, og de nærmere vilkårene for

politiets bruk av pepperspray og patruljehund er regulert i politidirektoratets rundskriv
2017/010.

Spesialenheten har ikke funnet grunnlag for særskilt etterforsking av politiets øvrige

maktbruk idet det ikke var rimelig grunn til å anta at det ved denne var begått straffbare

handlinger. I denne vurderingen er det lagt vekt på at bruken av pepperspray var et

lempeligere middel og var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. Bruken av tjenestehund

umiddelbart etter skuddløsningen må vurderes på samme måte. Både etterforskingen og
dette påtalevedtaket er derfor avgrenset mot å behandle politiets øvrige maktbruk

nærmere.

Saksbehandler er juridisk rådgiver Kaja Løhren Borg.

Vedtak
Straffeforfølgingen mot B og C for mulig overtredelse av straffeloven § 273 henlegges
som intet straffbart forhold anses bevist.

A ved bistandsadvokat X, B ved advokat Y og C ved advokat Z underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Oslo politidistrikt til orientering.

På grunn av den offentlige interessen saken er gjenstand for, vil avgjørelsen bli gjort

tilgjengelig for pressen og offentligheten for øvrig så snart Spesialenheten har mottatt en

bekreftelse om at sakens parter er kjent med vedtaket. Avgjørelsen vil for pressen og

andre være anonymisert.

Spesialenheten for politisaker, 17. februar 2023

TerjeNybøe
sjef
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