SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

PÅTALEVEDTAK Bok. nr. 09

SAK NR 13602478 216/16-123
A ANMELDER TJENESTEPERSONER VED SØR-ØST POLITIDISTRIKT FOR

KROPPSKRENKELSE
Anmeldelsen

Ved påtegning av 5. april 2016 oversendte Sør-Øst politidistrikt kopi av straffesak mot A
med anmeldelsesnummer 13547798 til Spesialenheten for vurdering.

Det fremgår av straffesakens dokumenter at politiførstebetjent D, politihøgskolestudent
E og politihøgskolestudent C om morgenen den 15. mars 2016 tok seg imi i huset til A.
De lette da etter en person mistenkt for innbruddstyven, bilbrukstyveri og kjøring under

ruspåvirkning. Politiet trodde mistenkte oppholdt seg i huset.
Da tjenestepersonene kom inn i huset stod A på kjøkkenet med en brødkniv i hånden.

Det ble ropt til ham at det var politi og at han måtte slippe kniven. A slapp ikke kniven,
men viftet med den. Han trodde han var i ferd med å bli ranet. Politiførstebetjent D ga
ordre om bruk av pepperspray, og E og C sprayet mot As ansikt. A slapp allikevel ikke
kniven. Da politibetjent F kom inn i huset, sparket han A i brystet slik at han falt over
ende. D og F påførte deretter håndjern på A. A ble innsatt i arrest, framstilt for lege,
avhørt og dimmitert senere samme dag.

Ved brev til Spesialenheten datert 12. april 2016 har advokat Tollef Skobba på vegne av
A anmeldt polititjenestepersonene for kroppskrenkelse.

Spesialenhetens etterforsking
Spesialenheten har avhørt A som fornærmet. Avhøret ble gjennomført i As bolig, hvor
den aktuelle hendelsen fant sted.

Daværende politiførstcbetjent (nå politibetjent) D, politibetjent F, politihøgskolestudent
E og politihøgskolestudent C er alle avhørt med status som mistenkt.
Politihøgskolestudent W og Z (As sønn) er avhørt som vitner.

Det fremgår av politiets saks dokumenter at det var Q som oppholdt seg på kjøkkenet
under hendelsen. Spesialenheten har uten å lykkes gjort flere forsøk på å komme i
kontakt med Q for avhør, herunder oppsøkt hennes bostedsadresse.

Spesiaienheten for politisaker
Besøk: Gwnnegl. 82

Post: PosAoks 93, 2301 HAMAR
Tel: 62556100 Faks: 62556102
1',-posf: post@spcsialcnhctcu.uo MWI004
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Vedlagt oversendelsen fra Sør-Øst politidistrikt fulgte logg fra politiets politioperative
register (PO) om oppdraget, og kopi av politiets straffesak 13547798 mot A for trusler
ved bruk av kniv. Spesialenheten har i tillegg innhentet politiets arrestjoumal.

Spesial enheten har innhentet kopi av straffesak 13547784 og 13547793 om brukstyveri
av bil og grovt tyveri mot den/de mistenkte som hadde gjemt seg på As eiendom.

Sør-Øst politidistrikt har opplyst at politidistriktet ikke har egen instruks for bruk av
pepperspray.

Nærmere om sakens faktum
Den 15. mars 2016 kl. 07.42 fikk politiet telefon fra en person som hadde observert det

som i politiets politioperative register ble beskrevet som "merkelige folk med bil og
tilhenger og et aggregat på tilhengeren". Det ble opplyst at personene virket ruset og at

de kjørte fra Shell Wattenberg. Meldingen ble av politiet koblet til et innbmddstyveri
hos Bjømdalen Pukkverk i Hynivegen i Skien kort tid i forveien.
Melderen fulgte etter bilen og rapporterte løpende sine observasjoner til
operasjonssentralen. Det ble meldt fra om farlig kjøring, at det ble kastet gjenstander ut
av bilen, og at tilhengeren ble koblet fra. Flere poUtipatruljer ble satt på oppdraget,

herunder patrulje B241 med politiførstebctjent D og politihøgskolestudentene W og E,
samt patrulje H341 med politibetjent F og politihøgskolestudent C.
Politibetjent F har til Spesialenheten opplyst at han og politihøgskolestudent C kjørte
sørover fra Notodden ^^^^^B og at de da møtte patrulje B241 som kom nordover.
Da ingen av dem hadde sett den mistenkte bilen, opplyste F at han kjente til en adresse i
|vegen som han visste kriminelle hadde oppsøkt ved tidligere anledninger. I
henhold til notat i politioperativt register klokken 08.14 fremkom at "Det er en aktuell

adresse med en Z, Reg på ^Bvegen | i Skien". Patrulje B241 reiste mot adressen for å
sjekke denne. Da de kom til adressen stod den aktuelle bilen på tunet med bakdørene
åpne. Ved siden av bilen stod Z.

Z har forklart til Spesialenheten at han fortalte politiet at det hadde kommet to personer i
bilen. Den ene hadde stukket rundt huset og muligens til skogs, mens den andre
personen, en dame, hadde gått inn i huset til faren hans. Verken politiførstebetjent D
eller politihøgskolestudent E har forklart at de av Z ble informert om at en av personene

fra bilen hadde stukket til skogs. D har forklart at han oppfattet at det hadde kommet en
person med bilen og at denne "fyren" nå var inne hos faren til Z. E oppfattet Z slik at det
hadde vært to personer i bilen og at begge hadde løpt hm i hovedhuset. Spesial enheten
bemerker at Z i poUtiavhør samme dag som hendelsen fant sted fortalte at han trodde at
de to personene som kom i bilen stakk inn til faren hans, men at han var usikker.

Politihøgskolestudent W løp bak huset for å sikre at ingen kom ut uten å bli sett av
politiet, mens D og E gikk mot inngangsdøren til hovedhuset.

Z fulgte i situasjonen ikke pålegg fra patmljemamiskapene om å holde seg i bakgrunnen,
men fulgte etter D og E. E ble stående alene utenfor inngangsdøren i noen minutter mens

D tok seg av Z. E hørte hele tiden lyder fra huset og hadde etter oppfordring fra D tatt
frem pepperspray.
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Etter at Z var plassert i polititjenestebilen, kom D tilbake til E. På samme tidspunkt
ankom også patruljen med politibetjent F og politihøgskolestudent C.
D var eldste tjenestemann og ble av operasjonssentralen utpekt som midlertidig
innsatsleder. D mente de var mange nok til å aksjonere og besluttet at de skulle gå inn. F
tok oppstilling på utsiden av huset for å forestå sikring sammen med W.
D orienterte politistudentene om at mistenkte kunne være ganske desperat siden han var

på flukt og ga dem beskjed om å holde peppersprayen klar. De banket på døren og hørte
at noen pratet inne i huset. Ingen svarte på tilrop. Døren var ulåst og de gikk inn.
I politioperativt register er kl. 08.24 notert at politiet er på vei inn i huset med tre mann,
samt "kniv" og "bruk av pepper". Klokken 08.25 er det notert at de har kontroll på en
mann, og at det skal være en mann til. Kl. 08.27 er notert at de trekker seg ut og isolerer.

Både D, E og C har forklart at de til høyre på kjøkkenet, rett på innsiden av døren, så en
mann med kniv. I sin nærmere beskrivelse har D forklart at de møtte en diger
mannspcrson som stod vendt mot kjøkkenbordet og kvinnen som satt der. I sin venstre
hånd holdt mannspersonen en stor brødkniv. C har forklart at A stod ved kjøkkenbenken,
ca. 2 meter unna dem, og at han med bøyd albue holdt en kniv i høyre hånd med
knivbladet pekende oppover. C har forklart at mannen stod med ryggen inntil
kjøkkenbenken og snudde seg rundt mot dem mens han holdt en kniv i hånden. Hånden
var litt hevet slik at kniven pekte oppover og i brysthøyde.
Alle tjenestepersonene har forklart at de ikke reflekterte over mannens alder. De
fokuserte på situasjonen og at dette var en tmsselsituasjon de måtte få kontroll på. Ingen
av dem mente at kvinnen ved kjøkkenbordet utgjorde en trussel, men de mente at A
kunne være en trussel overfor herme.

Både D og C har forklart at de oppga å være politi og ropte at mannen skulle legge fra
seg kniven. D har forklart at A reagerte med å vende seg rundt og mot dem, og at han
deretter brølte høyt mens han stakk og veivet med kniven. E har forklart at A løftet
kniven høyere og rettet den ut mot dem, samtidig som han lente seg litt mer fremover og
nærmest "knurret litt". C har forklart at A klart og tydelig sa "nei!" da han fikk pålegg
om å legge fra seg kniven.
Tjenestepersonene ropte flere ganger at A skulle slippe kniven uten at han gjorde det.
D tok frem teleskopbatongen og slo den ut i ferdigstilling, og ba studentene om å bruke
pepperspray. D har forklart at de stod overfor en trusselsituasjon som måtte løses der og
da. Det var ikke aktuelt å avslutte søket etter personene som hadde kommet til stedet
med bilen som stod ute på tunet. Det kunne være flere personer i huset og han ønsket
ikke å trekke seg bakover. De stod trangt og det satt en ukjent kvinne ved kjøkkenbordet.
E har forklart at det ble truet med bruk av pepperspray og at hun "pepret" A. Hun følte
situasjonen truende og at A ble mer truende etter hvert. Etter at det ble brukt pepper mot
A, begynte A å virre litt rundt i rommet med kniven foran seg.
Da A nærmet seg E pepret hun ham på nytt. Hun mente det ville gjøre det lettere å få

konfroll på ham. A fortsatte imidlertid å tumle rundt på kjøkkenet med kniven i hånden.
PoUtihøgskolestudent C har forklart at E pepret A først en gang, deretter en gang til på
2-3 meters avstand. A snudde seg og gned seg i øynene. Han gikk vekk fra dem og mot
stuen. De gikk da lenger inn på kJøkJkenet. Deretter snudde A seg mot dem igjen. C ropte
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"Politi, slipp kniven" uten at han gjorde det. Da han kom rett mot henne og fortsatt holdt
i kniven, følte hun seg trengt opp i et hjørne. Derfor pepret også hun ham. A tok på nytt
den ene hånden mot ansiktet og gikk på ny mot stuen.

D har forklart at han gikk etter A inn på stuen med batongen klar til bruk. Samtidig kom
politibetjent F inn på kjøkkenet og ropte høyt at de var fra politiet. I følge D brølte A
opp mot der stemmen kom fra og stakk og viftet med kniven i samme retning. D
vurderte da å bruke batongen, men var skeptisk til å slå med hånden sin mot armen med
kniven. Derfor kom F ham i forkjøpet. D har forklart at benet til F kom gjennom
døråpningen. Sparket, som traff A i mage-/hofteregionen, var i følge D ikke saerlig hardt.
A ble skjøvet bortover og mistet balansen. Han falt litt forover, med armene og knærne i
gulvet. De fikk raskt kontroll på armene og bena hans og la ham helt ned på gulvet. A
holdt fast i kniven og brølte fortsatt. E kom til og tok kniven fra horn.
E har forklart at de stod og avventet situasjonen litt for å se om A ville reagere

ytterligere på sprayingen og eventuelt overgi seg da F plutselig kom inn bak dem, gikk
etter A og sparket til ham. Hun mener at A fremdeles holdt kniven i hånden da han falt
ned på magen og at hånden med kniven til dels var under ham. Kniven pekte ut fra
kroppen etter at han hadde falt. D og F la seg over A, og hun fikk tatt fra ham kniven.

C har forklart at hun stod ved kvinnen ved kjøkkenbordet i det F kom inn døren og gikk
mot D og A som var i stuen. Hun så at F sparket med "flatfoten" og traff A i brystet slik
at han falt i gulvet. D og F tok deretter kontroll på A, mens E nærmest måtte brette ut
fingrene hans for å få tatt fra ham kniven.
Politibetjent F har forklart at han stod utenfor huset sammen med W. Han oppfattet at D,
E og C banket på og ropte "politi". Noen sekunder etter hørte han rop og skrik. Uke etter
gikk han mot inngangsdøren og hørte at det ble ropt "Det er politi, slipp kniven flere
ganger. Idet han gikk inn merket han peppersprayen, og så at D stod i døråpningen
mellom kjøkkenet og stuen med batongen mot skulderen. F så A hadde en kniv i hånden.
F b-akk seg noen meter tilbake og varslet om kniv på sambandet.

I følge F fortsatte D å rope til A at han måtte slippe kniven. F gikk bort til D som fortsatt
stod i døråpningen til stuen med batongen hevet. De to ble stående ca. to meter fra A
som holdt kniven i den ene hånden og den andre hånden for øynene. A responderte ikke

på tilropene og slapp ikke kniven. I det A snudde seg litt slik at kniven pekte vekk fra
polititjenestemennene, valgte F å sparke ham med fotsålen i brystet. Han gjorde det for
at A skulle miste balansen og snuble over en stol som stod rett bale ham. Da kunne de

lettere få kontroll på ham. Sparket traff ikke slik F ønsket fordi A beveget seg bakover.
Sparket ble derfor ikke hardere enn at A vinglet litt bakover og til siden. F så at A mistet
balansen og fikk sammen med D lagt ham ned. F tok kontroll på As høyre arm, mens D
^ikk inn i kroppen hans. Sammen la de ham ned på siden slik at han lå med venstre ann
og kniven under mage- /brystregionen.
Politibetjent F mener, selv om A kunne ha falt på kniven, at hans framgangsmåte var
forholdsvis skånsom. F mener risikoen for skade, ville ha vært større om D hadde slått
med batongen. F har forklart at han ikke hadde noen anelse om mamiens alder da han
sparket og har blant annet vist til at A holdt hånden foran ansiktet. Fs fokus var at de sto
overfor en trusselsituasjon som måtte løses der og da.

A har til Spesialenheten forklart at han nylig hadde stått opp og fyrt i ovnen da en mann
kom på døren og spurte etter sønnen hans. I-Ian ropte på sønnen som gikk ut og snakket
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med vedkommende. A gikk deretter hm på kjøkkenet og stilte seg ved kjøkkenbenken.
Han skar brød med en vanlig brødkniv og spiste frokost. Plutselig la han merke til at det
satt en dame ved kjøkkenbordet hans. Han hadde aldri sett herme før og ble redd for at
hun skulle stjele fra ham. Hun sa ingen ting. A sa at han ikke likte at hun røyket og han
serverte henne ikke noe. Q fortalte i politiavhør senere samme dag at hun hadde gått inn
i huset og fått kaffe av den gamle mannen.

A har videre forklart at han fortsatt stod og skar brød da døren plutselig gikk opp o^
noen kom inn i rommet. Han så ikke om de hadde uniform, men la merke til at de hadde
gule vester. Spesialenheten bemerker at sakens dokumenter viser at D var iført gul
refleksvest utenpå den blå unifomiskjorten, mens politihøgskolestudentcne var iført

henholdsvis blå uniformskjorte og sort skinnjalcke.
A har forklart at han var helt sikker på at det var ranere som kom. Han kan ikke huske
om de sa de var politi. Han hørte de sa at han skulle legge fra seg kniven. A trodde han
hadde gjort det og opplyste at han uansett ikke ville ha brukt kniven. Personene kom inn
og sprayet ham to-tre ganger i øynene slik at han ikke kunne se. Han krabbet på hender
og knær mot stuen og la seg ned. Plan kan ikke forstå at han har gått med kniven i
hånden inn mot stuen slik politiet forklarer. Inne på stuen begynte de "å kna" mye for å
få på ham håndjern. Han sa de måtte slippe før han "komnet", dvs "kreperte". A husker
ikke at han ble sparket. På forespørsel forklarer han det må ha skjedd før han segnet om
og la seg ned på alle fire.

Por øvrig har A opplyst at synet hans begynner å bli dårlig og at han ser takete. A har
videre opplyst at han hører dårlig og at han ikke bruker ikke høreapparat.
Det var først da A ble tatt med ut på gårdsplassen at han forstod at det ikke var ranere
som var hos ham. Han mener politiet burde ha snakket med ham på en ordentlig måte og
forstår ikke at de kunne opptre slik mot en gammel mann.
Spesialenheten legger på bakgrunn av sakens opplysning til grunn at A etter pågripelsen
klokken 08.25, ble overtatt av andre polititjenestepersoner som hadde ankommet stedet.
Han ble satt i en politibil mens søket etter den/de mistenkte fortsatte. En person som
hadde gjemt seg under låven ble funnet ca. kl 09.45.

Patrulje II342 meldte kl. 10.07 til operasjonssentralen at de hadde 86 år gamle A i bilen,
og at A hadde truet politiet med kniv. Klokken 10.48 meldte patrulje H341 at de
transporterte A til arresten. A ankom arresten kl. 11 .23 og operasjonslederen pratet med
ham. I følge arrestloggen følte A seg vel, men sa at nervene plaget ham. Han ville ikke at
de skulle kontakte lege og skulle si fra dersom han følte han hadde behov for legetilsyn.

Kl. 12.21 ble han fremstilt for lege på ^^^B legesenter. A har forklart at han syntes det
var "ufyselig" å måtte møte opp hos fastlegen sammen med politiet. Avjournalnotat går
fram at A var svært fortvilet over det som hadde skjedd. Han hadde vondt i korsryggen
på venstre side, hostet og nøs. A ble klinisk vurdert som "opprørt men fattet og
"psykisk upåfallende". Han ble godkjent for opphold i arrest.
A var tilbake i arresten kl. 13.13. Av notat i arrestjournalen klokken 14.34 går fram at A
oppga å ha smerter i kroppen og at han trengte medisiner hjemmefra. Det ble notert at

han ikke hadde det godt på cellen. I tidsrommet 15.59-17.20 ble A avhørt som siktet i
saken om trusler med kniv. Han ble løslatt kl. 18.33.
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Politiets straffesak (anmeldelsesnummer 13547798) ble i følge Strasak henlagt etter
bevisets stilling den 9. mai 2016.
A har forklart at han etter hendelsen sover dårlig om natten.

Spesialenhetens vurdering
Spesialenheten for politisaker hai- som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som
gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten hai- begått en straffbar

handling i tjenestenjf. påtaleinstruksen § 34-1 første ledd.
Aktuelle straffebestemmelser anses å vssre straffeloven (2005) § 271 om

kroppskrenkelse og straffeloven (2005) § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. I henhold
til rettspraksis må det for å kunne konkludere med straffansvar etter § 172 kunne bevises
at tjenestepersonen har utvist "en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger
sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet", jf. blant annet Rt. 1986 side 670 og Rt.

1993 side 1021. Dette innebærer at avviket fra en forsvarlig og riktig tjenestehandling
må være betydelig før det vil kunne bli tale om straffansvar.

Ettcrforskingsresultatet viser at det fra politiets side samlet sett ble brukt betydelig makt
mot A. Siden makt ble brukt i sammenheng med polititjenesten, blir spørsmålet om
omstendighetene allikevel var slik at maktbruken kan anses rettmessig (lovlig).

Regler om politiets adgang til å bruke makt under tjenesteutførelsen er gitt i politiloven §
6. Utfyllende regler er gitt i politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2. Det fremgår her at politiet har
adgang til å bruke fysisk makt for å løse et tjenesteoppdrag når det er nødvendig,
forholdsmessig og forsvarlig. I dette ligger at politiet til enhver tid skal anvende det
minst inngripende maktmiddel, at maktbruken ikke skal gå utover det som er påkrevd for

å få kontroll på situasjonen eller å få gjennomført tjenestehandlingen, samt at det ikke
skal brukes metoder eller grep som er farlige.

Pepperspray skal i likhet med andre maktmidler bare benyttes når lempeligere midler
forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem, jf. politiloven § 6 armet ledd.
Bruk av pepperspray var frem til l. april 2016 regulert i våpeninstruks for politiet av l.
august 1989. Instruksens § 17 bestemte at slag- og gassvåpen - herunder pepperspray bare kan benyttes "i saeriige faresituasjoner eller når tjenestehandlingen ikke kan
gjennomføres uten at politimann utsettes for skade". Pepperspray og slagvåpen er ikke

lenger regulert i den nye våpeninstruksen av 2 Juli 2015 (i kraft l. april 2016), men
Spesialenheten legger til grunn at det pr i dag ikke foreligger et nytt og endret syn på når
dette maktmiddelet kan brukes.
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Politiinstruksen § 3-2 tredje ledd bestemmer at politiet kan gjøre bruk av håndjem under
pågripelse eller transport av person som b-uer med eller gjør seg skyldig i vold, eller der
forholdene gir grunn til frykt for at vedkommende vil utøve vold eller flykte, eller som
forsøker å påføre seg selv skade.
Ved avgjørelsen av om ansatte i politiet har begått en straffbar handling ved sin
maktbruk, må forholdet vurderes etter straffeloven (2005) § 18 annet ledd, jf. første ledd.
Iler bestemmes at reglene om nødverge kommer til anvendelse i situasjoner hvor ansatte

i politiet blir utsatt for et ulovlig angrep eller når de foretar en lovlig pågripelse. Det
følger av bestemmelsen at politiets bruk av makt i slike situasjoner er rettmessig (lovlig)
såfremt maktbruken er nødvendig (påkrevet) og ikke åpenbart går utover hva som er
forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hvilken interesse som angrepet
krenker, samt angriperens skyld.

I vurderingen av om en person har opptrådt straffbart skal tas utgangspunkt i personens

oppfatoing av den faktiske situasjonen på handlingstidspunktet, jf. straffeloven (2005) §
25.

Høyesterett har i flere avgjørelser lagt til grunn at det må levnes politiet en forholdsvis
romslig ramme når man i ettertid skal vurdere lovligheten av politiets tjenesteutøvelse.
Det er blant annet begrunnet i at politiet generelt må kunne utøve den makt som anses
nødvendig for å få gjennomført tjenesteoppdragct og at vurderingen av hva som er
nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig må skje der og da. Det vises blant annet til Rt.

1995 side 664 og Rt. 2007 side 1172.

Bruk av pepperspray

På bakgrunn av sakens opplysning legges det til grunn at A hadde en kniv i hånden og at
han tidvis holdt kniven med retning mot tjenestepersonene. Det følger av

polititjenestepersonenes forklaringer at A fikk pålegg om å slippe kniven og at han da
ble oppfattet å heve den noe i retning mot dem, og at de opplevde situasjonen som
truende. Spesialenheten finner under disse omstendighetene ikke at Ds ordre om bruk av
pepperspray, og Es bruk av pepperspray å være straffbar maktbruk. Situasjonen på stedet
var uoversiktlig. Politiet hadde ikke kontroll på en eller flere mistenkte personer og
tjenestepersonene mente at A kunne være til fare for (den sivile) kvinnen på kjøkkenet.

Spesialenheten kan ut fra omstendighetene ikke se at politiet kan kritiseres for ikke å ha
anvendt lempeligere tiltak emi pepperspray, for eksempel ved å trekke seg tilbake.
Det ses ikke å være grunnlag for å betvile Es forklaring om at A, etter å ha blitt sprayet
med pepperspray, virret rundt i rommet mens han viftet med kniven og at hun av den
grunn sprayet ham en gang til. Spesialenheten vektlegger også Cs forklaring om at A

ikke etterkom politiets pålegg om å slippe kniven og at han beveget seg mot henne slik
at også hun fant det nødvendig å bruke pepperspray.
Spesial enheten ser ikke at tjenestepersonene kan bebreides for ikke å ha vært bevisst As
høye alder. Ingen synes å ha oppfattet ham som alders svekket. De hadde ut fra det som
er forklart sin oppmerksomhet mot hans atferd og den faren den utgjorde.
Sparket:

Spesialenheten legger til grunn som ubestridt at politibetjent F sparket A i brystet. F har
forklart at han sparket for at A skulle miste balansen, slik at han kunne pågripes uten å

Side
gjøre bruk av kniven. Det legges til grunn at sparket ikke var særlig hardt. Flere
tjenestepersoner har forklart seg om dette og A kan ikke selv huske at han ble sparket.
Fra Anders Lohne Lie og Pål Lagestad, An-estasjonsteknikk på side 13 hitsettes:
"Slag og spark er i motsetning til de andre maktmidlene ikke definert som et
maktmiddel. Hvis først maktanvendelsen både i art og styrke er nødvendig og
forsvarlig ut fra situasjonen, kan slag og spark benyttes. Når politiet tar i bruk
slag og spark, er dette i situasjoner hvor politibetjentens liv eller helse, eller
publikums liv eller helse, er truet. Det vil da være hensiktsmessig at personen må
treffes med full styrke på kroppens sårbare punkter, slik at trusselen opphører
raskt."

F hadde overhørt kollegaenes gjentatte pålegg til A om å slippe kniven og var innforstått
med at det var benyttet pepperspray mot A. Det legges ut fra Fs forklaring til grunn at

det gikk noe tid fra han først så at A hadde kniv til han valgte å bruke spark mot A. Det
vises til Fs forklaring om at han først gikk inn og stod ved siden av D, og dernest trakk
seg noen skritt tilbake og meldte på sambandet: "kniv, kniv", før han gikk fram igjen og
spontant besluttet å sparke mot A i det A vendte seg med kniven bort fra ham selv og D.
Selv om Fs bruk av spark kunne innebære risiko for skade på A, ses det ut i fra hans
oppfatning av situasjonen der og da ikke å kunne bebreides ham at han sparket. Det må
ha fortonet seg hensiktsmessig å sørge for at faren for knivbruk effektivt ble bragt til
opphør. F ses i situasjonen, i likhet med sine kollegaer, ikke å kunne bebreides at han
ikke var bevisst As høye alder.

Det er ikke holdepunkter for at A ble utsatt for straffbar maktutøvelse i forbindelse med
den videre pågripelsen og innbringelsen til arrest.

Spesialenheten er av Sør-Øst politidistrikt og gjennom media gjort kjent med at
politidistriktet allerede har gjennomført en evaluering av tjenesteoppdraget. Det anses på
denne bakgrunn ikke nødvendig å oversende saken til politimesteren for administrativ
vurdering Jf. påtaleinstruksen § 34-7 andre ledd.

Vedtak
Saken henlegges for F, D, E og C som intet straffbart forhold anses bevist.
A v/advokat Tollef Skobba, D, E, C og F underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes politimesteren i Sør-Øst politidistrikt til orientering.
Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 26. september 2016

Jan Egil Presthus

Rune Fossum

juridisk rådgiver

