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SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK

SAK NR 15825970 500/22-123

ETTERFORSKING AV POLITIBETJENT A VED OSLO POLITIDISTMKT
FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED VÅDESKUDD

Sammendrag og konklusjon
Politidistriktet oversendte anmeldelse av en hendelse der en tjenesteperson hadde avfyrt

vådeskudd inne på våpenrommet i garasjen på xx politistasjon.

Ved avslutning av vaktsett, skulle tjenestepersonen tørrtrene inne på våpenrommet med

sin personlige tjenestepistol P-30. A hadde før hen gikk inn på våpenrommet,

gjennomført prosedyre for tømming av våpen i en nedspenningstønne, men satt
magasinet inn i våpenet igjen. Da A skulle tørrtrene unnlot hen å gjennomføre såkalt

"press check" for å forsikre seg om at våpenet var tomt.

På kort avstand rettet tjenestepersonen våpenet mot en pappskive på murveggen, og
gjennomførte et avtrekk. Det ble da avfyrt et skudd.

Spesial enheten mener at tjenestepersonens handling representerer grovt brudd på

tjenesteplikt, og at hen har handlet uaktsomt. Tjenestepersonen ble ilagt påtaleunnlatelse

for overtredelse av straffeloven § 172.

Anmeldelsen

Oslo politidistrikt har ved påtegning 16. august 2022 oversendt anmeldelse med
beskrivelse av en hendelse hvor politibetjent A avfyrte et vådeskudd med tjenestepistol i
våpenrommet på xx politistasjon. I anmeldelsen som er skrevet av politibetjent B ved

Kriminalvakten i Oslo, fremkommer det at B og kollega politibetjent C gjorde
undersøkelser på stedet, tok bilder og hadde en samtale med politibetjent A. Videre

fremgår det av anmeldelsen at politibetjent A selv hadde varslet sin nærmeste

overordnede som også var på stedet da B ankom våpenrommet. Ifølge anmeldelsen

oppsto det ingen skader på personell og kun minimale skader på en vegg etter hendelsen.

Spesialenhetens etterforsking
Spesialenheten fikk sammen med anmeldelsen oversendt illustrasjonsmappe med bilder

fra våpenrommet, der det er tatt bilde av prosjektilets treffpunkt i murvegg, skisse og
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bilder som viser A og hens makker ved aktuelle hendelse Vis posisjoner i forbindelse

med vådeskuddet.

Spesial enheten har avhørt politibetjent A som mistenkt og politibetjent VI som vitne. I

tillegg har Spesial enheten avhørt politioverbetjent V2, som er spesialist og
hovedinstmktør på fagfelt våpenhåndtering ved Oslo politidistrikt.

Spesialenheten har i en armen sak om vådeskudd avhørt politioverbetjent V3 som vitne.

Politioverbetjent V2 er avhørt om politiets rutiner ved håndtering av våpen og trening/
undervisning relatert til dette. Avhøret av V3 er inntatt som dokument i saken.

Nærmere om sakens faktum

På bakgrunn av opplysninger fremkommet i saken legger Spesialenheten til grunn at

politibetjent A avfyrte et vådeskudd med sin tjenestepistol av typen H&K P30 pistol
(politiets personlige tjenestevåpen) i våpenrommet på xx politistasjon 15. august 2022 ca.
kl. 22.10.

Våpenrommet er ca. 15 m2 stort og inneholder flere store skap for oppbevaring av våpen.

Hvert skap har flere små skap for oppbevaring av mannskapenes våpen, magasin og

samband. Våpenskapene er plassert inntil veggene i rommet, og et skap deler også
rommet i to ved at det er plassert i midten av rommet. På en endevegg i rommet er det

plassert en pappskive, lik en slik som benyttes på skytebanen. Bak pappskiven er det en

vegg av betong/mur. Det var et tydelig merke i murveggen bak pappskiven etter

treffpunkt. Patronhylsen og fragmenter fra murpuss fra veggen ble plukket opp av
politibetjent A rett etter hendelsen.

Det er utarbeidet en illustrasjonsmappe med skisse og bilder av politibetjent C ved
Kriminalvakten Oslo politidistrikt. I anmeldelsen fra politibetjent B ved Kriminalvakten,
er det ikke opplysninger om rikosjett fra prosjektilet. På gnum av mangel på mistanke
om funksjonsfeil på våpenet, ble det ikke tatt beslag i våpen eller magasin.

Om vådeskuddet har politibetjent A forklart at det ble avfyrt da hen tørrtrente i
våpenrommet i forbindelse med at hen skulle avslutte kveldsvakt ved patruljeseksjonen i

Oslo sentrum. I garasjen i kjelleren på politistasjonen forut for vådeskuddet, hadde hen

gjennomført prosedyren for tømming av våpen. Der tok hen ut magasinet og la det i en
bukselomme. Så satte hen våpenet tilbake i hylsteret og patronen fra våpenet ble

tilbakeført til det opprinnelige magasinet. Videre tok hen i henhold til lokal rutine tre
ladegrep og "press check" før hen til slutt spente ned i nedspenningstønnen. Så hylstret

hen våpenet og satte magasinet inn i våpenet igjen, slik at våpenet var halvladd.

Spesialenheten legger til grmm at det er hengt opp en pappskive på murveggen i
våpenrommet, fordi det er lagt opp til slik trening i dette rommet. Det er ikke laget noe

annet egnet sted på xx politistasjon for slik trening og det er plassert nedspermingstønne

også inne på lokasjonen.

Da politibetjent A kom inn på våpenrommet, ønsket hen å "tørrtrene". Fokus den aktuelle

kvelden var å trene på målbehandling i bevegelse. Politibetjent A har
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forklart at hen tok opp våpenet av hylsteret og tok ladegrep for å få en "klikk effekt". A

ladet for å få "klikk effekten", slik at treningen skulle være så realistisk som mulig. Hen

siktet deretter på pappskiven og beveget seg mot denne. Politibetjent A har videre
forklart at hen på en avstand på rundt 2 til 3 meter fra pappskiven gjennomførte et

avtrekk og pistolen ble avfyrt. At skudd ble avfyrt kom som et sjokk på politibetjent A
da hen trodde våpenet var tomt. Fordi hen trodde våpenet var tomt foretok hen ikke
rutinen "press check" før avbrekket.

Etter at skuddet var avfyrt tømte A våpenet på nytt og fulgte de samme prosedyrene som
han hadde gjennomført.

Til stede i våpenrommet sammen med politibetjent A, befant hens makker, politibetjent

VI seg. De har i det vesentlige forklart seg sammenfallende om hendelsesforløpet og

deres plassering i rommet.

Politibetjent A har forklart at hen hadde kontroll på mål og omgivelser i forbindelse med
tørrtreningen. Politibetjent VI oppholdt seg hele tiden bak A, i motsatt ende av

skyteskiven. VI har opplyst at hen ikke oppfattet at hen var i fare under treningen i

våpenrommet og var veldig klar over våpenretningen.

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 som mulig overtredelse av straffeloven § 172 om grovt uaktsom

tjenestefeil. Den strafferettslige vurderingen er avgrenset mot straffeloven § 188 om

uforsiktig omgang med skytevåpen. Det vises til at straffansvar etter denne

bestemmelsen er betinget av at gjerningspersonens opptreden er "egnet til å volde fare
for andres liv eller helse". Spesialenheten legger til grunn at politibetjent As våpen ikke

var i konflikt med politibetjent Vis plassering. A avfyrte vådeskuddet rett fram midt på
veggen mot en vegg i betong, og det er ikke holdepunkter for fare for rikosjett gitt
avstanden mellom veggen og politibetjentene VI og As plassering. På denne bakgrunn

mener Spesialenheten at vådeskuddet ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller

helse.

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.

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 § 172 er grov
uaktsomhet, noe som innebærer at handlingen må være svært klanderverdig og at den

som handler må være sterkt å bebreide.

Spesialenheten vil i det følgende redegjøre for de tjenesteplikter politibetjent A var
pålagt ved håndteringen av våpenet og deretter vurdere om hens opptreden representerte

grovt brudd på disse pliktene.
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Av Sikkerhetsbestemmelser for opplæring, trening og øvelse i politiet, utgitt av

Politidirektoratet 12. juli 2019, fremgår følgende sikkerhetsregler ved all behandling av
skytevåpen:

" l. Alle våpen er alltid ladd:
Alle våpen behandles alltid som om de er ladd, også etter at tilstand er verifisert.

2. Hold finger borte fra avtrekker til siktene er på målet:

I praksis betyr dette at finger kun skal på avtrekker når skudd kan avfyres.

3. Aldri la våpenet peke på noe du ikke er villig til å skade/ødelegge:
Løpet regnes som våpenets viktigste sikring, og det er uakseptabelt å peke på

noen, (eller seg selv) uten god grunn.

4. Vær sikker på ditt mål og hva som er bak:

Identifiser målet sikkert og ta hensyn til øvrig personell/objekter i målområdet.
Rikosjettfare, gjennomskyting og eventuell risiko ved bomskudd skal hensyntas

og dersom noen av de ovennevnte faktorer kan inntreffe skal opplæring, trening
eller øvelsen flyttes til sikkert område."

Politioverbetjent V3 har forklart at opplæringsprogram for håndtering av pistolen politiet
bruker i dag, Heckler & Koch P-30, ble innført ved Politihøgskolen i 2008.
Politihøgskolen har ansvar for opplæringsprogrammet og godkjenningsprøvene på
oppdrag fra Politidirektoratet, og alle våpeninstruktørene fra politidistriktene deltok.

Instruktørene gjennomførte videre en tilnærmet identisk opplæring for mannskapene i

løpet av 2008. Programmet besto av fire dager med våpentrening og en dag med taktikk

og situasjonsvurdering. Programmet er revidert og justert, men alle hovedmomentene

består i dag. Det første studentene går gjennom er en hel dag med våpenkjennskap,

tøn-trening og våpenbehandling. Alle våpeninstruktører i politidistriktene er godkjent og
har gjennomført utdanning ved Politihøgskolen. Fra 2017 har man hatt et to ukers kurs

mot tidligere en uke, som en påbygning på opprinnelig instruktørkompetanse. Det er et

krav i sikkerhetsbestemmelsene at godkjenningsprøver skal gjennomføres med godkjent

våpeninstruktør.

Om tømmeprosedyrer for pistolen har politi overbetjent V3 forklart at når man mottar

våpenet skal tilstanden kunne verifiseres. Sleiden skal hektes opp i bakre stilling, man

skal sjekke at magasinet ikke er i våpenet og kontrollere at kammeret er tomt for

patroner. Deretter skal sleiden slippes frem. Det er ønskelig at våpenet er nedspent når
det ikke er ladd, og dette gjøres ved avtrekk. Det er i tillegg innført såkalt "press check"

for å fange opp andre feil før nedspenningen, for eksempel at magasinet settes inn igjen i

våpenet. Dersom dette skjer, sleiden slippes frem fra bakre stilling og man tar avtrekk,
vil skudd gå av. Et "press check" betyr at sleiden skal åpnes ca. l cm slik at man kan

observere at kammeret er tomt, og skal foretas før nedspenningen og som en del av hele

prosedyren. Dersom magasinet settes i etter et "press check" vil ikke patroner komme

inn i kammeret.

Ifølge politioverbetjent V3 er de tydelige på at våpen og magasin skal oppbevares adskilt.

Politioverbetjent V2 har i sin forklaring presisert at våpen enten skal være ladd med
skudd i kammeret og magasin satt i, eller så det skal være tomt uten
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magasin. Ifølge V2 opererer ikke politiet lenger med halvladde våpen, ved at magasinet

settes tilbake i pistolen. Dette er feil prosedyre.

I forhold til tørrtrening har politioverbetjent V2 forklart at de følger retningslinjene som
er gitt av Politidirektoratet. Tørrtrening skal skje på et anvist sted og det skal være

minimum to polititjenestemenn sammen som skal sjekke hverandre. Det skal også settes
inn "oransje pinner" og tørrtrene med det.

Etter Spesialenhetens mening har politibetjent A brutt flere plikter for håndtering av
våpen. Hen satte for det første magasinet tilbake i pistolen slik at våpenet var halvladd og

unnlot å oppbevare våpen og magasin adskilt. Ved den etterfølgende tørrtreningen i

våpenrommet, gjennomførte hen ikke "press check" mtinen før treningen startet. Hen

unnlot også sette inn oransje pinne og tørrtrene med det.

Regelverket for politiets våpenhåndtering er strengt på grunn av skytevåpens

alminnelige skadepotensiale, og de plikter som i den forbindelse tilligger
tjenestepersonene må anses som sentrale. Korrekt håndtering av våpen er av samme
grunn svært viktig, og det skal da som utgangspunkt lite til før avvik må karakteriseres

som grovt. Det vil også gjelde i situasjoner der det ikke har vært fare for liv og helse.

Samlet sett har Spesialenheten kommet til at politibetjent As handlinger representerer

grovt bmdd på tjenesteplikt, og de objektive vilkår for straffer oppfylt.

Av samme grunner som nevnt ovenfor mener Spesialenheten at politibetjent As

handlinger er svært klanderverdige. Håndtering av våpen krever særskilt oppmerksomhet

på grunn av farepotensialet.

Vådeskuddet fremstår som et resultat av en forglemmelse fra politibetjent As side. Hen

har også erkjent at det var menneskelig svikt som gjorde at skuddet gikk av. Det må

legges til grunn at hen var bevisst på, og hadde aktiv kunnskap om, at hen den aktuelle

dagen bar et ladd våpen. I en situasjon uten tidsnød og uten stresspåvirkning, mener

Spesialenheten at hen er sterkt å bebreide da hen unnlot å gjennomføre de foreliggende

rutiner som gjelder for tørrtrening før hen trakk av. De subjektive vilkår for straffer etter

dette oppfylt.

Spesialenhetens saker om vådeskudd har tidligere i hovedsak vært vurdert etter

straffeloven § 188, og bestemmelsene om tjenestefeil har i mindre grad vært benyttet. At

Spesialenheten nå vurderer vådeskuddet som en grovt uaktsom tjenestefeil, innebærer en

viss endring og skjerping i vår praksis.

Denne endring må både politidistriktene og den enkelte tjenesteperson få en viss
mulighet til å innrette seg etter. Spesialenheten har av denne grunn kommet til at det i

foreliggende sak er tilstrekkelig at det reageres med påtaleunnlatelse for overtredelse av

straffeloven § 172. Vedtaket sendes til Politidirektoratet som forutsettes å gjøre kjent for

Nasjonal ledergruppe at Spesialenheten nå har utferdiget flere påtaleunnlatelser for denne

type vådeskudd. Ved fremtidige lignende saker vil det etter hvert legges til grunn at

Spesialenheten følger en streng praksis på området, og det vil kunne reageres med

forelegg.

Saksbehandler er juridisk rådgiver Kaja Løhren Borg.
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Vedtak
A ilegges påtaleunnlatelse for overtredelse av straffeloven § 172. Påtaleunnlatelsen

utferdiges på eget dokument.

A underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Oslo politidistrikt til orientering.

Politidirektoratet orienteres ved gjenpart av vedtaket.

Spesialenheten for politisaker, 28. februar 2023

Terje Nybøe
sjef
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