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Larvik tingrett - Dom - TLARV-2018-73987

Instans Larvik tingrett – Dom
Dato 2018-06-22
Publisert TLARV-2018-73987
Stikkord Strafferett. Mishandling i nære relasjoner. Brudd på besøksforbud. Trusler. 

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf annet ledd, jf tredje ledd, jf fjerde ledd, jf § 22 
første ledd. Legemiddelloven § 31 annet ledd, jf § 24 første ledd.

Sammendrag En mann i 40-årene var tiltalt for mishandling i nære relasjoner etter straffeloven § 
282, brudd på besøksforbud etter straffeloven § 168 og for trusler etter straffeloven 
§ 263. I tillegg var mannen tiltalt for å ha ført motorvogn i beruset tilstand og for 
ulovlig besittelse av narkotika. Mannen ble funnet skyldig i disse forholdene og 
straffen ble utmålt til ubetinget fengsel i ett år. I tillegg ble han idømt 
kontaktforbud overfor fornærmede i fem år. (Sammendrag ved Lovdata).

Saksgang Larvik tingrett TLARV-2018-73987 (18-073987MED-LARV). Anke til Agder 
lagmannsrett nektet fremmet ved beslutning 13. november 2018 i sak nr. 18-
155522AST-ALAG. Anke til Høyesterett over lagmannsrettens beslutning 
forkastet, HR-2018-2402-U.

Parter Påtalemyndigheten (politiadvokat Siv Elise Kvamsdal) mot A (advokat Søren 
Øyvind Hellenes).

Forfatter Kst. sorenskriver Christine Bonnegolt.Meddommere: Erik Larsen og Karin Bjørk.
Sist oppdatert 2018-12-19
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A er født 0.0.1972 og bor i [sted1].

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud den 16. mai 2018 er han 
satt under tiltale ved Larvik tingrett for overtredelse av

I Straffeloven (2005) § 282
for ved trusler, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt å ha mishandlet sin slektning i rett 
nedstigende linje.

Grunnlag:
Fra mai 2016 og frem til fredag 9. mars 2018 i [adresse1] i [sted2] og [adresse2] i [sted3] og/eller på annet 
sted, har han ved flere anledninger ved vold eller andre krenkelser mishandlet sin datter B f. 0.0.2002, 
herunder blant annet ved at han

- ved en anledning slo henne gjentatte ganger med knyttet og/eller flat hånd mot ansiktet og/eller 
kroppen slik at hun begynte å blø fra nesen, dyttet henne inn i en kjøkkenbenk, tok tak i håret hennes 
og dro henne etter håret gjennom flere rom i boligen, spyttet henne flere ganger i ansiktet og dyttet 
henne inn i et skap og satte seg deretter oppå henne og uttalte 'skal jeg slå deg med knyttet neve i 
ansiktet' og/eller 'skal jeg dunke hodet ditt ned i gulvet' eller lignende og presset og/eller dunket hodet 
og/eller ansiktet hennes flere ganger ned mot gulvet

- ved en anledning slo henne i ansiktet og dro og/eller rev av henne en kjole, strømpebukse og truse slik 
at disse revnet og sa til henne 'når jeg får sjansen skal jeg banke deg verre enn jeg banket mamma' 
eller lignende

- ved en anledning sa til henne at han skulle drepe eller knekke ryggen på kjæresten hennes, C, dersom 
hun ikke avsluttet forholdet til ham

- ved en anledning uttalte til henne, via en pågående telefonsamtale han selv ikke deltok i, at 'dersom 
han mistet foreldreretten til brødrene hennes så skulle han komme etter henne og ta henne' eller 
lignende

- tirsdag 4. oktober 2016 ca kl. 15.30 tok kontakt med henne til tross for at han var ilagt besøksforbud 
mot henne i perioden fra 8. september 2016 til 8. mars 2017

- søndag 29. oktober 2017 ca. kl 12.00 sendte henne en forespørsel om å knytte kontakt via 
mobilapplikasjonen 'Messenger' til tross for at han var ilagt besøksforbud mot henne i perioden fra 8. 
september 2017 til 8. september 2018.

- fredag 9. mars 2018 sendte en tekstmelding til henne til tross for at han var ilagt besøksforbud mot 
henne i perioden fra 8. september 2017 til 8. september 2018

II Straffeloven (2005) § 168
for å ha krenket forbud etter straffeprosessloven § 222 a eller § 222 b.

Grunnlag:
I perioden fra onsdag 14. februar 2018 til mandag 19. februar 2018 i [adresse2] i [sted3] og/eller et annet 
sted, sendte han til sammen fem e-poster til D, til tross for at han var ilagt besøksforbud mot henne i 
perioden fra 8. november 2017 til 8. november 2018.

III Straffeloven (2005) § 263
for i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å 
fremkalle alvorlig frykt.

Grunnlag:

a) Mandag 26. mars 2018 publiserte han på sin åpne Facebook-profil to innlegg med overskriften 'Dette blir 
en satans påske, om ikke noen svarer på mine henvendelser i dag' og 'Extremt viktig' som rettet seg til en 
større krets av personer og/eller offentlige instanser hvorav noen har eller har hatt befatning med hans 
barnevern- og/eller straffesak. Ved innleggene la han ved to lydfiler der han blant annet uttalte følgende:

- 'Det må ha stopp på det her. Så det her er en krisemelding som sendes ut. Jeg har bestemt meg for at 
det stopper her. Sender dere snuten opp her ender det med satans katastrofe umiddelbart, så det vil jeg 
ikke ha gjort. Jeg ville ha unngått det for alt i verden'.

- 'Jeg begynner å drepe hvis det ikke skjer noe nå. Det er på tide at det skjer noe nå. Jeg sender dette til 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7282
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7168
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7222a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7263
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statsministeren og justisministeren og jeg sender det til alle jeg mener må ta imot dette'
- 'Hvis dere sender snut opp her, vil jeg gjøre mitt absolutt maksimale, å prøve å få ødelagt mest mulig, 

drepe mest mulig, helvetes mulig, så lenge som jeg klarer å puste. Vær klar over det. Jeg har ikke noen 
planer om å stoppe. Jeg skal ha et satans svar, og jeg skal ha det før påske kommer. Hvis dere ikke 
gjør det er dere skyldig for det som skjer etterpå.'

- 'Det her er faen meg blodig seriøst, så kommer det til å gå faen så dårlig dette her. Det er litt på tide at 
folk begynner å våkne og hør, jeg legger det her ut på nett, Facebook. Du får det derifra. Det er ferdig 
nå, jeg er faen så sint. Og jeg tuller ikke. Sender dere snuten opp hit må jeg se disse helvetes råtne 
snuten her oppe, av en satan jeg sier det: send de snutan opp hit. De forbanna helvetes terrorister av 
noen drittsekker. Jeg skal ikke ha noen av dem på døra her, og det skal dere være faen så klar over.... 
Mitt navn...tror jeg ikke jeg trenger å si til dere for dere vet faen så godt hvem jeg er..'

b) Onsdag 28. mars 2018 i [adresse2] i [sted3] eller et annet sted la han ut melding på sin åpne Facebook-
profil og sendte flere eposter til redaksjonen i avisen Verdens Gang med kopi til en rekke offentlige 
instanser herunder flere domstoler, fylkesmenn, Nav-kontorer og Sivilombudsmannen med overskriften 
'Viktig – drapsmann – viktig – drapsmann' og meldingene hadde blant annet følgende innhold:

- 'God morgen. Ekstremt viktig at dere åpner denne linken som her blir sendt. Det handler om liv. Og 
presset har ført til at eneste forsåelige oppklaring er at jeg skal drepe noen for å sette et eksempel. 
Viktig – viktig – viktig. Viktig å lese Drittpropaganda fra myndighetene. Se her for informasjon. Med 
hilsen 'A'. Intet skrevet i teksten over kan tolkes som truende eller injurierende. Enhver slik tolkning 
faller på tolkerens fantasi'.

Vedlagt Facebook-meldingen og epost lå lydfil med tittelen:
'Viktig melding!! Jeg blir nå drapsmann pga regjeringens inkompetanse svar i dag er nødvendig' der han 
blant annet uttalte følgende:
'Jeg skal la dere høre på noe som beviser at saken vår er falsk. Og at ungene våre er stjelt, Og hvis ikke jeg 
hører noe før påske så blir jeg drapsmann i påsken. Og, [navn], du hører hva jeg sier. Noen er nødt til å 
reagere nå, jeg skal i dag. Hvis jeg ikke får et svar i dag, dere hører hva jeg sier, jeg er så lei av å høre på 
dere små menneskene som ikke kan gjøre rede for hva dere gjør.'
'Jeg har ikke tenkt til å finne meg i det her mer. Og jeg forsvarer meg med loven i hånden. Straffeloven § 
17, 18 og 19.'
'Jeg skal ha svar i dag....Og jeg vil vite når ungene mine kommer hjem. Jeg garanterer dere, at jeg kommer 
til å få det sånn som jeg vil....Jeg begynner å bli så helvetes mektig utålmodig at det begynner å bli jævla 
farlig. 'Hører dere det. Jeg skal ha svar i dag og satan ta dere hvis dere ikke svarer meg.'

IV Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. fjerde ledd, jf. § 22 første ledd
for å ha ført en motorvogn når han var påvirket av berusende eller bedøvende midler.

Grunnlag:
Torsdag 1. desember 2016 kl. 03.15 i [adresse3] i [sted1], førte han personbil [reg.nr.] til tross for at han 
var påvirket av amfetamin og THC. Blodprøve tatt av ham 1. desember 2016 ca kl. 04.30 påviste 
amfetamin i en konsentrasjon på 1,669 mikromol per liter og THC (tetrahydrocannabinol) i en 
konsentrasjon på 0.0182 mikromol per liter blod.

V Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 24 første ledd første punktum
for å ha ført motorvogn uten å inneha gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

Grunnlag
Torsdag 1. desember 2016 kl. 03:15 i [adresse3] i [sted1], førte han en personbil [reg.nr.] til tross for at han 
ikke hadde gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

VI Legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd
for uten lovlig atkomst å ha vært i besittelse av narkotika.

Grunnlag:

a) Torsdag 9. juni 2016 ca kl. 21.00 i [adresse1] i [sted2], var han i besittelse av hasj.

b) Onsdag 5. oktober 2016 ca kl. 11.00 i [adresse1] i [sted2], var han i besittelse av hasj.

c) Forut for torsdag 1. desember 2016 kl. 03.15 i [adresse3] i [sted1], brukte han amfetamin og hasj.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A717
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A717
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A731
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A722
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A731
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1965-06-18-4/%C2%A724
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-12-04-132/%C2%A731
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-12-04-132/%C2%A724
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Hovedforhandling ble holdt 5.–7. juni, med fortsettelse 11. juni 2018, i Larvik tingrett. Møtende aktor rettet 
tiltalebeslutningen på enkelte punkt under hovedforhandlingen, og frafalt post V. Tiltalebeslutningen fremstår 
her i rettet stand, og streket over for de delene som er frafalt. Tiltalte møtte og erkjente seg delvis skyldig etter 
tiltalebeslutningen. Det vises til rettsboken.

Retten mottok forklaring fra 14 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 1 år med fradrag av 
98 dager for utholdt varetekt per 11. juni 2018. Videre la aktor ned påstand om at tiltale idømmes en bot på 10 
000 kroner, samt fradømmes retten til å føre førerkortfri motorvogn for en periode på 18 måneder. Til slutt la 
aktor ned påstand om at tiltalte idømmes kontaktforbud mot B for en periode på 5 år.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes for post I, II, III grunnlag a og b, og for øvrig og subsidiært at 
han anses på mildeste måte.

Bistandsadvokaten la ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisningserstatning til fornærmede etter 
rettens skjønn.

Rettens vurdering

Skyldspørsmålet
Ved vurderingen av skyldspørsmålet bygger retten på det grunnleggende prinsippet om at all rimelig og 
fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode, og at det er påtalemyndigheten som må bevise hans straffeskyld. Det 
kreves fullt bevis for de faktiske forhold, både i objektivt og subjektivt henseende, jf. Rt-1978-884. Det kreves 
likevel ikke at hvert enkelt moment er bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering 
av momentene ikke er rimelig tvil om konklusjonen, jf. Rt-2005-1353.

Det er påstått at det foreligger straffrihetsgrunner i form av nødverge og nødrett for forholdet i tiltalens post III. 
Retten vil vurdere dette under den aktuelle posten. For øvrig er det ikke påstått straffrihetsgrunner, og retten 
vurderer heller ikke at noen slike er aktuelle. Det skal nevnes at det er fremlagt rettspsykiatrisk erklæring av 28. 
oktober 2016 hvor det etter foreløpig rettspsykiatrisk vurdering av tiltalte er vurdert at han var strafferettslig 
tilregnelig.

Saken her gjelder flere ulike straffbare forhold som angivelig har funnet sted over flere ulike perioder. Retten 
vil først behandle tiltalens post I, som gjelder mishandling i nære relasjoner.

Post I – Mishandling i nære relasjoner, straffeloven § 282
Retten finner det hensiktsmessig å først gi en kortfattet oversikt over As (heretter kalt tiltalte eller A) liv og 
familiesituasjon i forkant av og i perioden som er omtalt i tiltalebeslutningen. Etter det vil retten gjøre rede for 
straffebudet om mishandling i nære relasjoner og hva dette nærmere innebærer, før det gjøres rede for hvilket 
konkret faktum retten har funnet bevist i saken her.

1. Familien A
A er samboer med E, og har vært det i nær 20 år. Sammen har de barna B (heretter B), som er 16 år, F (heretter 
F), som snart fyller 14 år, G, (heretter G) som er 12 år, og H (heretter H), som er 10 år. Familien har bodd en 
rekke steder, blant annet [sted4], [sted3], [sted5], [sted2] og [sted1]. I 201 2 flyttet familienergen, og bosatte 
seg i [sted1]. A har forklart at flyttingen i stor grad var motivert av å bo nærmere mor til E, D (heretter mormor 
eller D), som var syk, i tillegg til at barna skulle kunne gå på [skole]. De bosatte seg derfor først i [sted1], hvor 
barna kunne gå på [sted1] [skole og barnehage].

A arbeidet i [bedrift1], som er en attføringsbedrift, mens E jobbet ved [sted1] [barnehage]. Hun studerte også til 
å bli barnehagelærer ved [høgskole] på [sted6] mellom [sted2] og [sted7].

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1978-884
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2005-1353
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Når det gjelder utvidet familie, så bodde som nevnt barnas mormor D i [sted8]. De av As familiemedlemmer 
som har forklart seg for retten, hans mor og hans eldre bror, har forklart at de hadde lite kontakt med familien 
mens barna har vokst opp.

Våren 2016 havnet A i en konflikt på arbeidsplassen, og både han og kollegaer hans J ble avskjediget i april 
2016. I samme periode mistet også E jobben, og fortsatte med studier. A brukte etter dette mye av sin tid på å 
forberede et sivilt søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver sammen med J, og var etter egen forklaring svært 
fokusert på dette. Den samme våren flyttet familien til [adresse1] i [sted2], B fikk sin første kjæreste, og 
barneverntjenesten kom for første gang i kontakt med familien etter bekymringsmelding først fra barnehagen til 
H og deretter fra Bs skole.

9. juni 2016 ble B og de tre brødrene hentet av barnevernvakten, og A pågrepet av politiet. Bakgrunnen for 
dette var at B hadde varslet barneverntjenesten om at hun ble utsatt for vold fra sin far. A ble løslatt etter kort 
tid. Barna bodde en kort periode hos mormor D, og flyttet deretter i beredskapshjem fra slutten av juli. Alle 
barna forklarte seg i tilrettelagte avhør på Barnehuset i juni 2016. De tre guttene ble tilbakeført til foreldrene i 
september 2016, før det ble fattet vedtak om omsorgsovertagelse for alle fire barna i april 2017. Alle fire barna 
bor fremdeles utenfor hjemmet i dag. A og E flyttet etter dette først til [sted3], og deretter våren 2018 tilbake til 
[sted1].

Det nevnes også at A ble varetektsfengslet i perioden 1. mars 2018 til 8. mars 2018, og deretter igjen fra 28. 
mars 2018 og fremdeles i dag.

2. Juridisk utgangspunkt
A er tiltalt for mishandling av sin datter B. Grunnlaget for dette er i tiltalebeslutningen blant annet angitt å være 
to konkrete voldsepisoder, i tillegg til trusler og brudd på besøksforbud. Det er også anført at han har utsatt 
henne for psykisk vold, ved kontrollerende adferd, nedsettende og krenkede språkbruk, og kjefting og skriking.

Mishandling i nære relasjoner er regulert i straffeloven § 282, som rammer alvorlig eller gjentatt mishandling 
av blant annet egne slektninger i rett nedstigende linje ved trusler, tvang, frihetsberøvelse eller andre 
krenkelser. Dette er handlinger som hver for seg ofte ville ha kunnet vært rammet av andre straffebud, men som 
av lovgiver er vurdert å ha en annen karakter der de er særlig alvorlige eller vedvarende og systematiske, og er 
begått mot en nærstående.

I Rt-2013-329, som dreide seg om overtredelse av tilsvarende bestemmelse etter straffeloven av 1902, uttalte 
Høyesterett følgende (avsnitt 11 flg):

Utgangspunktet etter § 219 er at det må foretas en samlet vurdering av handlingene. Det fremgår av 
Ot.prp.nr.113 (2004–2005) side 45 at:

«Bestemmelsen tar primært sikte på å fange opp mishandling som strekker seg over tid ... Det er ikke et 
vilkår at det må være samme handlingsalternativ som er overtrådt flere ganger for at det skal være 
'gjentatt'. Det kan for eksempel dreie seg om én legemskrenkelse og senere trusler om nye 
legemskrenkelser. Det stilles ikke opp noe vilkår om hvor nært i tid de ulike krenkelsene må være for at 
de skal regnes som gjentatte. Men i den konkrete straffutmålingen vil intensiteten og varigheten av 
krenkelsene få betydning, jf. også Rt-2004-844. ... Kjerneområdet til utkastet til nytt straffebud er 
nettopp det sammenhengende og vedvarende handlingsmønsteret til gjerningspersonen.»

I Rt-2004-1556 la Høyesterett på tilsvarende måte til grunn at det skal foretas en samlet vurdering av 
handlingene – det er dette som først og fremst viser alvoret, jf. avsnitt 14 i dommen. Jeg viser også til Rt-
2010-129 avsnitt 21 hvor det fremgår at det ikke er karakteren av de enkelte handlingene som er avgjørende 
ved straffevurderingen etter straffeloven § 219, men i hvilken grad handlingene «danner et 'mønster' som 
resulterer i at den som rammes må leve under et 'regime' preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for 
vold». Tilsvarende må gjelde der fornærmede lever i et regime preget av andre former for krenkelser.

Bestemmelsen rammer imidlertid ikke en enhver kritikkverdig atferd, heller ikke om den er gjentagende. 
Ordlyden «mishandling» viser at § 219 bare omfatter mer kvalifiserte forhold. Men når en atferd som 
isolert sett ikke fyller gjerningsinnholdet i bestemmelsen inngår i et «regime» preget av krenkelser som 
samlet er av en slik alvorlighetsgrad at § 219 er anvendelig, må de mindre alvorlige krenkelsene tas med i 
den samlede vurderingen.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7282
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-329
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-113-200405/s45
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2004-844
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2004-1556
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2010-129/a21
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2010-129/a21
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Også rent psykiske krenkelser omfattes av straffebudet hvis de har karakter av mishandling, jf. Rt-2013-879.

«Andre krenkelser» er i forarbeider og rettspraksis forstått til å kunne omfatte en rekke forskjellige typer 
handlinger. Både i forarbeidene (Ot.prp.nr.113 (2004–2005) side 45) og i Høyesteretts dom HR-2018-112-A er 
det uttalt at brudd på besøksforbud er en type handling som kan falle inn under gjerningsbeskrivelsen. I 
sistnevnte avgjørelse fastslår Høyesterett også at det ikke er noe vilkår at handlingene isolert sett er straffbare. 
Også lovlige handlinger vil inngå i helhetsvurderingen av om det er etablert et regime av krenkelser og frykt for 
krenkelser som nevnt ovenfor.

Selv om kjerneområdet for bestemmelsen er gjentatt mishandling, kan enkelthendelser omfattes hvis de er 
alvorlige nok. Det hitsettes fra Ot.prp.nr.113 (2004–2005) side 45:

[ ... ] Også enkelttilfeller kan omfattes, så lenge krenkelsen er grov. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er 
grov, skal det foruten handlingens objektive grovhet legges vekt på om den var egnet til å skape frykt for 
nye krenkelser. [ ... ]

Ettersom det har vært tema under hovedforhandlingen, finner retten også å nevne at den ikke er bundet av det 
faktiske grunnlaget som er benyttet i tiltalebeslutningen så lenge det dreier seg om det samme forholdet, jf. 
straffeprosessloven § 38. Det hitsettes fra lovkommentaren til bestemmelsen (Bjerke m.fl. 
«Straffeprosessloven, kommentarutgave», bind I, 4. utgave, side 131, pkt. 7):

Dreier det seg om flere handlinger som på grunn av sammenhengen blir ansett som et fortsatt straffbart 
forhold, vil retten stå fritt til å bygge på andre ledd i forholdet enn dem som går frem av tiltalebeslutningen. 
Er en person satt under tiltale for å ha mishandlet sin kone ved fem anledninger høsten 1994, vil retten også 
kunne pådømme et sjette tilfelle i samme tidsrom dersom mishandlingen anses bevist, og det kan sies å 
dreie seg om ett sammenhengende straffbart forhold, se også Rt-2001-98. Et annet spørsmål er om 
tidsrammen som er angitt i tiltalebeslutningen, vil være bindende for retten slik at den i eksempelet foran 
ikke kan domfelle for mishandling foretatt etter den perioden som er angitt i tiltalebeslutningen, med 
mindre tiltalen blir utvidet etter § 254 annet ledd. Spørsmålet har ikke fått noen klar løsning i rettspraksis 
og er omstridt i teorien [ ... ]. Derimot må det kunne legges til grunn at retten ikke vil være avskåret fra å ta 
med i pådømmelsen handlinger i tiden før den perioden som er angitt i tiltalebeslutningen så lenge det 
dreier seg om et fortsatt forhold, jf. Rt-1985-588 (med rettelse s. 911) og 2005 s. 934. Men en forutsetning 
må uansett være at de tidligere (og eventuelt etterfølgende) handlingene er betryggende opplyst under 
hovedforhandlingen. [ ... ].

3. Faktum i saken her
Forholdene som er omtalt i tiltalen i saken her, og som var utløsende for barnevernssaken som har gått parallelt 
med straffesaken, fant sted fra våren 2016.

Retten legger etter bevisførselen til grunn at denne våren var en svært krevende periode for familien, som nevnt 
innledningsvis. Både A og E mistet jobbene sine etter konflikter på arbeidsplassen, og familien måtte flytte fra 
[sted1] til [sted2] på grunn av den sterkt forverrede økonomiske situasjonen de da befant seg i. A brukte mye av 
sin energi på søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver i samarbeid med en tidligere kollega. Videre har både B, F 
og H fortalt i sine tilrettelagte avhør at det fra høsten 2015 var mer høylytt krangling og kjefting mellom 
foreldrene fordi A fikk en oppfatning av at E hadde vært utro. B forklarte at hun opplevde at «hele pappa» 
forandret seg da, og at han begynte å oppføre seg helt annerledes enn han hadde gjort tidligere.

I tillegg hadde B begynt på ungdomsskolen det skoleåret, og hadde fått sin første kjæreste, C. Det er ingen 
uenighet om at Bs forhold til og omgang med kjæresten skapte konflikt mellom B og foreldrene.

3.1 Vold og trusler

I tilrettelagt avhør i slutten av juni 2016 forklarte B seg om to separate voldshendelser mot henne fra A i denne 
perioden. Disse episodene er de første to strekpunktene i tiltalebeslutningen post I, og retten vil først gjøre rede 
for disse. B har forklart følgende om disse hendelsene:

3. mai 2016 skulle B etter planen reise til [sted5] for å være med i konfirmasjon til en venninne fra tiden 
familien bodde der. Flyet gikk på ettermiddagen, og hun skulle ta buss hjem fra skolen for deretter å ta tog til 

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-879
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-113-200405/s45
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2018-112-a
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-113-200405/s45
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A738
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2001-98
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7254
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1985-588
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flyplassen. Denne bussen rakk hun ikke, både på grunn av forrykning i busstidene og fordi hun stoppet og 
kjøpte seg en is. Det er ikke uenighet om at dette gjorde A både irritert og skuffet. De sendte meldinger til 
hverandre mens B var på vei hjem. Meldingene er fremlagt for retten, og det inntas følgende utdrag fra 
utvekslingen:

A: Du ser at tiden går.. Og jeg hisser meg opp!!! 1725  går flyet.
Er igrunn mest opptatt av akkurat det. En uke i  [sted5] og ingenting er pakket.
Du ser at det er knapt med tid om du allerede var hjemme ...

B: Jeg vet, jeg mistet bussen jeg feil beregnet tiden og  kjøpte en is ...
D r egt litt dumt også at du bestilte et så tidlig fly når jeg slutter  15:00 på tirsdager og da får 
jeg ikke tatt bussen som tidligst går 15:16 fra  jareteigen og da r jeg ikke hjemme før tidligst 
16:00

A: Du har nok ikke forstått hva det betyr å miste det  flyet. Og er helt sikker på at du har 
prioritert så feil i dag, at det ender  veldig kjedelig for deg dette. Dessverre for deg og C.

B: Men jeg mistet den første bussen bc jeg tok  [sted7] som var forsinket og gikk når  [sted1] 
egt skulle gå ...  
  Har mamma vasket d jeg spurte om hun kunne vaske?  
  Hvis du har mulighet til å legge d mamma vasket i kofferten og møte meg  på stasjonen Så 
rekker jeg d kanskje (hjerte)  
  Og en lader

A: Trist dette. Skikkelig nedtur. Frekkere oppførsel er  lenge siden jeg har opplevd. Gedigen 
skuffelse du er.  
  C får ikke komme til oss igjen før neste skoleår  begynner.

B: Hvorfor bestilte du egt et så tidlig fly? Når jeg  uansett hadde hatt utrolig knapt med tid selv 
om jeg hadde sluttet 14:30 for  da hadde jeg ikke vært hjemme før 16:00 og siden vi slutter 
15:00 på tirsdager  er d tidligste jeg hadde Vært hjemme 16:30 (sorry tenkte feil I stad, 
regnet  ut fra 14:45 bussen).

A: Dere har virkelig overbevist. Takk for samtalen i  går.  
  Vær helt sikker på at jeg nå står i veien for dere. Det er egentlig alt ...

B: Jeg kjøpte en is ... [sted7] bussen  var forsinket så ved en feiltagelse gikk jeg på den 
istedenfor  [sted1] siden den gikk på det tidspunktet som  [sted1] egt skulle gå. Siden bussen 
ikke kjørte vidre  fra [sted7] gikk jeg av der og kjøpte meg en is siden hvis  bussene hadde 
gått som de pleier hadde ikke [sted1]  kommet før 15 minutter etter, dette gjorde den da 
altså ikke, men kom så å si  rett etter så da mistet jeg den. Men uansett om jeg hadde rukket 
den eller  ikke hadde jeg ikke Vært hjemme før nå.

A: Samme det. Gidder ikke lese
B: Men har du mulighet til å legge klærne i kofferten og  hente meg på stasjonen Er der om 10 

minnutt
A: Ja. Hjelper lite når du likevel ikke rekker flyet.
B: Flyet går om 50 minutt rekker om vi skynder oss veldig
A: Og pakke. Hmmmm. Jeg vet ikke hvor mine klær er. Har  ikke orket å kle på meg etter 

dusjen engang.
B: De ligger i den hvite match posen eller så r de til  tørk i stua.
A: Samme det. Driter i det jeg. Nervøs for inntrykket  du ville gi der borte likevel. Grei slik. 

Penger som vi har lite av er jo  greit å bli kvitt. Og nei. Gidder ikke. Gir opp. Gir faen. Som 
deg.

B: Men har nokk klær i kofferten ... Så hvis du kunne  være så snill å pakke ned en lader og 
kjøre nå så rekker vi d kanskje (hjerte)

A: Nei. Jeg gir faen.
B: Men vi kan rekke d ...
A: Ikke med bil ...
B: Jeg hadde rukket med tog .. Hvis du hadde kjørte ned  med tingene mine hadde jeg rukket 

toget
A: Tja.
B. Jeg er vant til skuffelsene. Slik er min familie.
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Da B kom hjem mellom klokken halv fem og klokken fem snakket hun med begge foreldrene om det som 
hadde skjedd. De var begge sure på henne, men de snakket normalt sammen. E dro etter kort tid ut igjen fordi 
hun skulle på et foreldremøte i barnehagen. B og A fortsatte å diskutere hendelsen etter at hun hadde dratt, og A 
konfronterte henne med at han mente det var kjæresten Cs skyld at hun ikke hadde rukket flyet. Da B sa seg 
uenig i det, «klikket» A. Han begynte å skrike til henne, dyttet henne inn mot kjøkkenbenken og slo henne flere 
ganger. Han slo henne først med flat hånd, både på armene, i ansiktet og mot hodet. Han slo også med knyttet 
neve mot ansiktet hennes, slik at hun begynte å blø neseblod nedover klærne sine. De fleste slagene var med 
flat hånd, og hun ble slått gjentatte ganger på kjøkkenet. Deretter dro faren henne etter håret inn på badet, slang 
henne mot speilet, og skrek til henne at hun skulle se på seg selv, og at det var hennes feil at hun så sånn ut. 
Han gjorde dette flere ganger, mens han sa «se på deg selv, se hva du har gjort».

A var svært sint mens dette pågikk, og kjeftet kontinuerlig. Det var flere opphold i voldsbruken, før han igjen 
dyttet eller slo B. På et tidspunkt la han henne i bakken, satte seg overskrevs over henne, og spurte om han 
skulle slå hodet hennes i gulvet. Hun ba ham om å ikke gjøre det. B har beskrevet at det «svartnet» for ham, og 
at han løftet hodet hennes og slo det i gulvet, mens hun forsøkte å holde hodet sitt så nært gulvet som mulig for 
at det ikke skulle bli så hardt. Han kalte henne «E» og beskyldte henne for å ha vært utro, og spyttet på henne. 
B oppfattet det som at han faktisk i det øyeblikket trodde hun var moren, og ble veldig redd.

Episoden opphørte ikke før moren kom hjem etter foreldremøtet, som etter både B og Es forklaring var noe 
over to timer senere. Det var ikke kontinuerlig voldsbruk hele den tiden, men pauser underveis.

Da moren kom hjem ba hun B gå ned i kjelleren, og overtalte faren til å dra til en kamerat i Oslo. B har forklart 
at moren så henne med blod nedover pysjen da hun kom hjem, og så at hun var hoven i ansiktet. Hun hadde 
vondt i ansiktet, hodet, kjeven og armen. Moren kom ned og snakket med henne etterpå, og skal ifølge B ha 
overtalt henne til å ikke si fra til noen om det som hadde skjedd ved å fortelle henne at da ville ting bli veldig 
farlige, og at moren var redd for sitt eget liv. Hun skal ha fortalt B at selv om faren kom i fengsel ville han 
slippe ut igjen, og at de da ville måtte leve i frykt for ham resten av livet. De skulle derfor samarbeide med ham 
og holde ting rolig til de kunne flytte fra ham. Slik B forstod disse uttalelsene fra moren, hadde de sammenheng 
med at moren hadde blitt «banket opp» av ektemannen ved to anledninger høsten 2015.

Den andre hendelsen fant sted noe over en måned senere, 9. juni 2016. To dager tidligere hadde B og faren 
møtt C og faren hans på en matbutikk. Dette var på et tidspunkt A hadde nektet B å ha kontakt med C, og han 
ble derfor sint på henne etterpå. Han forlangte at hun skulle gjøre det slutt med C dagen etter, og fremsatte 
trusler mot C overfor B ved å si at han ikke var redd for å gå i fengsel hvis det var det som skulle til. Han hadde 
også ved andre anledninger truet C overfor henne, blant annet ved å si at han skulle knekke ryggen hans hvis de 
ikke forholdt seg til hans regler. B følte seg presset, og sendte SMS til C hvor hun gjorde det slutt. Hun ble 
deretter fratatt mobiltelefonen sin av A slik at hun ikke kunne ta kontakt med ham.

Morgenen 9. juni var B sliten og lei seg, og usikker på om hun ville leve lenger. Hun forklarte at hun følte at 
det var mye bråk og krangling i familien på grunn av henne, og at hun ikke orket mer. Hun bestemte seg for at 
hun ville se an dagen, og gi det en sjanse før hun vurderte om hun skulle ta livet sitt. Hun ville derfor kle seg 
pent, så hun ikke skulle måtte dø i joggebukse hvis det var slik det ble.

Hun gikk inn på badet for å sminke seg. Da hun stod der kom A inn og kjeftet på henne fordi han ikke likte 
hvordan hun så ut og hva hun hadde på seg. Basert på forklaringene fra B og foreldrene, og fremlagte bilder, 
legger retten til grunn at B hadde på seg en knelang rosa kjole og en grovmasket svart nettingstrømpebukse. A 
skrek og kjeftet på henne, slo henne én gang i ansiktet med flat hånd inne på badet, og forlangte at hun skulle 
skifte. Slaget var ikke så hardt at hun fikk merke.

B forklarte at hun ble veldig redd for at han skulle «banke» henne som han hadde gjort tidligere, og hun gikk 
derfor på rommet sitt for å skifte. Faren fulgte etter henne mens han kjeftet, og grep tak i kjolen hennes og rev i 
den. Kjolen revnet. Han rev også av henne strømpebuksen, som hun var i ferd med å ta av seg, og en g-streng 
hun hadde på seg. Disse revnet også. B ble både redd og sjokkert. E stilte seg da foran B, mens A truet med at 
han skulle banke B «verre enn han banket mamma».

Situasjonen endte med at B skiftet til andre klær, og måtte bli med moren til studiestedet hennes på [sted6] i 
stedet for å gå på skolen. B oppfattet at dette var for at hun ikke skulle få møte C eller snakke med noen av 
vennene sine. Hun hadde fremdeles ikke mobiltelefon, men fikk tilgang til datamaskin på [sted6] og kontaktet 
C via læringsplattformen «It's learning». B fortalte hva som hadde skjedd og at hun var livredd for å dra hjem 
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og møte faren, og de avtalte å møtes i et skogholt i nærheten. B snek seg unna moren, og ble med C hjem, hvor 
C kontaktet barnevernvakten. Dette førte til at B og brødrene ble plassert utenfor hjemmet, og til at A ble 
pågrepet av politiet.

Tiltalte har på sin side forklart at Bs forklaring ikke stemmer, og at han aldri har brukt vold mot henne. Både 
han og E har forklart at disse hendelsene må ses i lys av at B var i en sterkt nedadgående spiral på tidspunktet, 
og at de som foreldre var bekymret for henne og nødt til å sette grenser for henne. De har anført at det var stor 
grunn til bekymring for hennes forhold til C, som førte til at B helt sluttet å følge deres grenser om innetider og 
var «helt ute av kontroll». De har også anført at det var grunn til å tro at B begynte å bruke narkotika i denne 
perioden, og at hun plutselig hadde begynt å få høyt skolefravær til tross for at hun alltid tidligere hadde vært 
både pliktoppfyllende og skoleflink. De har vist til at skolen delte deres bekymringer, og at det var igangsatt et 
samarbeid mellom skolen og hjemmet for å håndtere situasjonen. De har begge fastholdt at det ikke er riktig 
verken at E hadde vært utro, eller at det i det hele tatt var noe tema i familien på dette tidspunktet, og at det ikke 
er riktig at A noen gang har vært voldelig mot sin samboer.

Når det gjelder hendelsen 3. mai, har A forklart at han oppfattet det som en ren sabotasjeaksjon fra B og 
kjæresten hennes at hun ikke rakk flyet til [sted5]. Han var sint og skuffet over det han mente var gjentagende 
regelbrytende adferd fra henne, og at familien hadde kastet bort penger på flybilletter. Dette ga han uttrykk for. 
Han var imidlertid ikke voldelig mot henne på noe vis, verken ved dytting, slag eller annet, og har vist til at de 
tre andre barna var hjemme uten å ha forklart seg om at de har sett at B skal ha blitt banket opp. Etter at E kom 
hjem fra foreldremøtet dro han til Oslo, men dette handlet ikke om noe mer enn at han skulle arbeide videre 
med søksmålet mot sin tidligere arbeidsgiver. E har benektet at hun så at B hadde blod på seg, eller noen andre 
tegn til skader, og hun har benektet å ha snakket med B om at faren var voldelig.

Når det gjelder hendelsen 9. juni, så er As forklaring på flere punkter lik Bs. Han har forklart at både han og E 
oppfattet Bs antrekk den morgenen som helt upassende for en 13-åring, og at hun hadde sminket seg som om 
hun skulle på nattklubb. Etter å ha bedt henne om å skifte og fått motstand på det, tok han grep rundt livet 
hennes for å sende henne inn på rommet hennes for å skifte. B vred seg unna mens han holdt i henne, og dette 
førte til at kjolen fikk en rift. A kunne ikke huske å ha dratt av henne verken strømpebukse eller truse, men 
mente han nok kunne ha kommet med kommentarer om at hun ikke fikk ha dem på seg, og at han oppfattet det 
som promiskuøst å gå med nettingstrømper og g-streng. Han har benektet å ha kommet med trusler mot 
kjæresten hennes, og å ha slått henne i ansiktet for å få henne til å skifte.

Retten kan ikke se at disse forklaringene gir grunnlag for å tvile på det B har fortalt, og oppfatter dem ikke som 
troverdige. Bs tre brødre var til stede i huset under begge hendelsene, og det er riktig at de alle tre har forklart at 
de ikke så noen slik voldsbruk som B har beskrevet i de tilrettelagte avhørene. Det er imidlertid ikke riktig, som 
tiltalte har hevdet, at de tre andre barna ikke har forklart seg om noen voldsbruk fra faren overhodet. G forklarte 
i sitt avhør om en episode hvor han hadde sett pappa slå storebror F på låret med et plastikksverd gjentatte 
ganger. F bekreftet episoden, men mente slagene traff veggen og ikke ham selv. G forklarte også at han og flere 
av søsknene kunne bli dratt etter håret inn på badet for å få kjeft av pappa når han ble sint. Alle tre guttene har 
forklart at pappa kunne bli veldig sint, og banne og kjefte til dem og B. Særlig gjaldt dette Bs forhold til C. Når 
det gjelder de konkrete voldsepisodene mot B i saken her, har brødrene dels forklart at de ikke husker hva som 
har skjedd, og dels at de har hørt at det var krangling, men ikke sett noe. Retten er enig i at det er lite sannsynlig 
at ingen av de andre barna har fått med seg noe av voldsbruken, særlig ved hendelsen 3. mai som må ha vært 
relativt høylytt. Retten finner det imidlertid ikke oppsiktsvekkende at barna, som på tidspunktet for avhørene 
var 12, 10 og 8 år gamle, ikke har gitt opplysninger om dette til politiet. Slik retten vurderer det, fremstod alle 
tre guttene tydelig ubekvemme da de ble spurt om disse hendelsene. Deler av forklaringene deres bærer også 
etter rettens syn preg av å være påvirket av andre, antagelig foreldrene. Retten viser som eksempel til at både G 
og H uttalte seg påfallende likt om at B pleide å være smart før hun møtte C, men at det etter det gikk nedover 
for henne og at hun begynte å tenke rart og kle seg annerledes.

Retten finner Bs forklaring både nøktern, detaljert og troverdig, og legger den til grunn i sin helhet. Hun har 
opprettholdt forklaringen sin uten endringer av betydning eller utbrodering både til barneverntjenesten, til 
barnevernvakta, til politiet, til den oppnevnte sakkyndige i barnevernssaken, og gjennom to tilrettelagte avhør 
med ett års mellomrom. K fra barnevernvakten var den første personen B snakket med etter at hun hadde 
varslet barneverntjenesten den 9. juni, og hun var også med B i politiavhør samme dag som hennes verge. I sin 
forklaring for retten fortalte K at hun vurderte Bs forklaring som svært troverdig, og sjeldent detaljert sett i lys 
av at B bare var 13 år på tidspunktet. Ut fra Ks erfaring etter 20 år i barneverntjenesten, ville man i 
utgangspunktet ikke få denne typen detaljerte beskrivelser av voldsepisoder fra barn hvis de ikke bygget på 
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egne opplevelser, og historien ville sjelden vært konsekvent over tid eller når den ble gjenfortalt til flere 
personer.

Det er også andre forhold som underbygger hennes forklaring. Under politiavhør 9. juni ga B politiet tilgang til 
bilder hun oppga å ha tatt av seg selv etter voldsepisoden i mai. Bildene ble fremlagt for retten, og viser slik 
retten ser det tydelig at hun hadde hevelser og røde merker på høyre side av ansiktet, et rødt kutt eller merke 
ved venstre kinnben, og blåmerker ved håndleddene. Tiltalte har forklart disse bildene med at B på den tiden 
brukte hjemmelagede ansiktsmasker som ga henne hevelser, og at de røde merkene i ansiktet hennes antagelig 
er kviser. Disse bildene er ikke datert, og det er ikke bevist nøyaktig når de er tatt. B har forklart at hun tok dem 
i dagene etter hendelsen. Hun hadde ikke tilgang til egen mobiltelefon, men brukte lillebrorens nettbrett til å ta 
bildene, sende dem videre til C, og deretter slette dem fordi hun var redd for å bli oppdaget. Både politibetjent 
Stine Therese Nekstad Jensen og K har forklart å ha sett bildene den 9 juni 2016, i tillegg til at C har forklart at 
han mottok bildene rundt 5. mai 2016. Han har videre forklart at han så store blåmerker i hodebunnen hos B, i 
tillegg til kuler og hevelser, da hun kom tilbake på skolen påfølgende uke. Retten finner det etter dette ikke 
tvilsomt at bildene er tatt ikke lenge etter hendelsen 3. mai. At Bs utseende på disse bildene skulle skyldes bruk 
av ansiktsmaske finner retten så lite plausibelt at det kan ses helt bort fra. Retten legger også vekt på at Bs 
kontaktlærer på tidspunktet, L, forklarte at han ble kontaktet av andre elever på skolen som fortalte at de var 
bekymret for at B ble utsatt for vold i hjemmet. Dette førte til at han ringte barneverntjenesten for en muntlig 
drøftelse med dem, som han anslo at fant sted 17. mai 2016.

Når det gjelder hendelsen 9. juni, viser retten til at det under politiets ransaking av familiens bolig ble funnet en 
revnet kjole og en revnet strømpebukse. Det er vanskelig å fastslå ut fra politiets bilder nøyaktig hvor store 
skadene på kjolen er, men det fremgår tydelig at kjolen i alle fall har revnet tvert av i ryggen ved venstre erme.

Etter bevisførselen finner retten ikke tegn til at B var i noen slik sterk negativ endring som foreldrene har 
forklart. Bs kontaktlærer for skoleåret 2015/2016, L, forklarte for retten at B var en skoleflink jente som skolen 
oppfattet som et positivt tilskudd til klassen. Han avkreftet at skolen hadde hatt bekymringer for henne, ut over 
det at de fikk tilbakemelding fra andre elever om at hun ble utsatt for vold i hjemmet. Hun hadde ikke særlig 
høyt skolefravær, og det var ikke bekymringer for at hun skulket skolen. Når det gjaldt forholdet hennes til C, 
hadde L hatt en samtale med dem om at det var viktig at de var sammen med resten av gruppa på skolen selv 
om de var kjærester, men dette var ifølge L noe de gjorde med alle elever som ble kjærester på skolen og ikke 
knyttet særlig til de to. Skolen hadde ikke oppfatning av at hun var i noen negativ utvikling, men heller at hun 
var i faglig fremgang og var i behov av nye utfordringer. Heller ikke i beredskapshjemmene hvor B bodde etter 
plassering – det første fra 27. juli 2016, og det andre fra slutten av september 2016 – er det registrert noen 
grenseutfordrende eller annen sosialt bekymringsfull adferd hos henne. Ut over foreldrenes forklaringer, er det 
ingen tegn til at B på noe tidspunkt har brukt narkotika eller hatt et problematisk forhold til rusmidler.

Det skal nevnes at B selv har erkjent at hun var involvert i en alvorlig hendelse på skolen den våren, da hun var 
med flere andre på å legge hvitt pulver som det var antatt at var narkotika i tomatsuppen til en lærer på skolen. 
Læreren ble som følge av det sykmeldt en kort periode. Dette er helt klart en alvorlig hendelse som det var 
grunn til å bekymre seg over, og retten finner det noe påfallende at kontaktlæreren hennes i liten grad så ut til å 
være kjent med detaljene rundt hendelsen. B har satt episoden i sammenheng med den vanskelige situasjonen 
hun var i hjemme, og forklart at hun fant pulveret hjemme i huset hos foreldrene. Hun har forklart at hun ikke 
trodde det kunne skade læreren på noe vis, og at hun ikke visste nøyaktig hva slags pulver det var snakk om. 
Slik retten ser det gir ikke denne episoden noe grunnlag for å tro at B selv brukte narkotika. Selv om det klart er 
bekymringsfullt at en ungdom er med på noe slikt, fremstår dette for retten som en enkeltstående episode som 
likevel ikke gjør at det bildet tiltalte har tegnet opp av B som en ungdom ute av kontroll fremstår troverdig.

Det nevnes også, ettersom det har vært et tema under hovedforhandlingen, at retten ikke har grunnlag for å 
mene noe om hvorvidt det er riktig at E har vært utsatt for vold fra sin samboer. Det sentrale for retten i saken 
her er at det vurderes som utvilsomt at B trodde det var slik og at A var klar over det, og at dette hadde stor 
betydning for hvordan hun oppfattet As utsagn om at han skulle «banke henne verre enn han banket mamma».

3.2 Andre krenkelser

Etter bevisførselen finner retten det også bevist at tiltalte gjentatte ganger har omtalt B på negative og 
nedlatende måter, og opptrådt svært kontrollerende overfor henne i perioden det her er snakk om. B har forklart 
at faren kunne kalle henne «fitte», «hore», «taper», gi uttrykk for at han skulle ønske hun ikke var født, og på 
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andre måter gi uttrykk for at hun ikke var verdt noe, og at alle i huset måtte følge farens regler til punkt og 
prikke. I det andre tilrettelagte avhøret av henne i juni 2017 beskrev B det som å leve «i et minidiktatur» hvor 
pappa var gud, og hvor man ikke nødvendigvis merket at det var sånn mens man stod i det fordi man fikk et 
helt forstyrret bilde av virkeligheten. Han avkrevde full lojalitet, ellers var de «svikere» mot hele familien. Hun 
beskrev i avhøret at hun i ettertid har forstått at dette ikke var normalt, og at faren behandlet henne som en ting 
han eide og kunne styre, men at hun fortsatt følte seg «virkelighetsforstyrret» av alle de tingene hun var blitt 
fortalt.

Tiltalte har benektet både å ha brukt slike ord om B, og generelt at han har kontrollert henne eller familien. E 
har også benektet at det var slik i hjemmet.

Retten mener Bs forklaring om dette understøttes av flere forhold i saken, blant annet fremlagte tekstmeldinger 
mellom A og B, og mellom A og Bs daværende kjæreste C. Retten viser til de allerede siterte tekstmeldingene 
mellom A og B fra 3. mai 2016, hvor han blant annet omtalte henne som en «gedigen skuffelse», og ga uttrykk 
for at han var usikker på hvilket inntrykk hun ville gi på besøk i [sted5].

Det er fremlagt et omfattende materiale, og retten vil derfor bare vise til enkelte eksempler. Slik retten vurderer 
det, er det gjennomgående i kontakten mellom A og C som gjelder B at A gir uttrykk for et regime av skiftende 
regler og grenser som går langt ut over det som er vanlig, også for foreldre til ungdom som snart er 14 år. 
Retten vil først vise til en hendelse 21. april 2016, hvor B hadde besøkt C og skulle være hjemme klokken åtte. 
Tiltalte har forklart seg om meldingsutvekslingen her, og det er ingen uenighet om at forsentkomming var 
konteksten for meldingene. Den første meldingen ble sendt kl. 20:21.

A: Er usikker på hva dette betyr, men jeg er helt  sikker på at dette ikke er særlig lurt. Nå legger 
jeg på 2 uker hver halvtime.  Kl. 21.00 ringer jeg snuten.

C: B sitter på bussen nå. Hun blødde  igjennom så hun måtte kjøpe tamponger. Beklager om 
jeg har skapt noe drit. Hun  gikk antagelig tom for strøm utifra at hun hadde 5% med alt av 
programmer  kjørende i bakgrunnen.  
  Er B kommet hjem?

A: Det er synd. Men uten betydning for avtalen hun  gjorde med meg i morges.  
  Og jeg vil holde mitt ord denne gang, for å vise at jeg virkelig setter  lite pris på at dere 
ikke evner å forstå at uærlighet bare fører til manglende  tillitt. Dere har ikke tillitt hos meg 
lengre. E stoler heller  ikke på dere, og da må vi som foreldre reagere. Min metode er å ta 
fritid.  Utetid. Tid med typen. Og den er redusert til skoletiden kommende måned. Neste  
gang B får stoppe i [sted7] er altså etter  17. mai.  
  Jeg kan ikke annet enn håpe at dere syntes det var verdt den ekstra timen  i dag. For tenkt 
litt fornuftig forstår dere begge at dagens 60 minutter  ekstra koster dere 3600 minutter. 
Investerer dere slik som voksen, vil det bli  katastrofalt. For det er ganske dumt å betale 
3600 kr for 60 kroner ... enig?  
  Jeg mener nå det.

C: Enig i den.
A: Bra. Fornuftig svar
C: Så må jeg beklage også fordi jeg var ikke klar  over hvordan saken var og ville at B skulle 

være der så lenge  som mulig. Tenkte ikke over det at B kanskje skulle hjem  tidlig. Så da 
får jeg ta på meg mye av skylden. Beklager at jeg ødela det jeg  hadde klart og bygge opp av 
tillit.

A: Vel! Da får vi vel se om det er mann nok i deg til  at du forstår hva som skal til for å få tillitt 
tilbake. Jeg er i stand til å  se begge veier. Og jeg, Overlord, har vært tålmodig, men vil ikke 
mer nå.  
  Så inntil jeg igjen føler tillitt, vil jeg tvile på inngåtte avtaler.  Tviler jeg, tenker jeg mer. 
Og tenker jeg mer synes jeg dere er noe unge. Osv.  Til slutt vil jeg nok konkludere med at 
nok er nok.  
  Tillitt unge mann.  
  – og dette har du hørt/lest før. Jeg vet, for jeg er kilden.

[ ... ]
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Retten siterer også fra meldinger utvekslet mellom A og C den 27. april 2016, etter at B hadde besøkt C under 
en sykehusinnleggelse. Emojis (grafiske tegn, smilefjes og lignende) er ikke gjengitt med mindre de antas å 
kunne ha betydning for forståelsen av teksten.

C: Hei! Da går B til bussen som skal  være ved [sted1] stasjon 17.10. Takk for at  B kunne 
komme innom nå som jeg venter på videre behandling. Så  får dere ha en flott dag videre

A: hei unge mann. Nå begynner dere å forstå Overlord.  Flink gutt, og takk for meldingen. God 
bedring. Når jeg vet, og stoler på  B først og fremst, men også deg kompis, er jeg rolig. Når 
jeg  er rolig, er jeg enkel å ha med å gjøre.

C: Takk. Må passe på litt ekstra så jeg får all den  tiden jeg kan få med B.
A hehe. Ja. For du har en «svigerfar» som ikke er  enkel å ha med å gjøre når han føler seg 

lurt. Kan tenke meg B  har fortalt om pappan. Jeg er ikke særlig å være i krangel med ...:) 
men kan  synes som at dere begynner å forstå. Da blir jeg enkel igjen å.

C: Ja. Så skal jeg heller tenke over saken 2 ganger  fra nå av.
A: Lurt, for jeg er en god venn i nøden, jeg kan flytte  fjell.
C: Den er grei.

[ ... ]

Følgende utveksling fant sted mellom C og A 1. mai 2016:

C: Hei igjen. Vi lurte på om B en gang  i nærmere fremtid kanskje kunne ha mulighet til og bli 
med på besøk til  storebroren min. Om det ikke går før slutten av mai tar vi det inn i  
betraktning, men synes det er hyggelig å få møte flere i familien deres og  håper B tenker 
det samme og vil møte flere i min familie utifra  at de har veldig lyst og hilse på hun.

A: Tja. Mitt første spørsmål blir da. Hvor bor bror, og  hvor gammel er han? --- og hva gjør 
bror mer enn å være broren din (dette er  altså en vandelstest:)  
  Og når du har svart skal jeg tenke litt på det. Nå i begynnelsen av mai  blir det ikke.

C: Han bor i [sted9] på grensa til  [sted10]. Han er nå 27 år og jobber som  
barnevernskonsulent med spesialisering innenfor innvandrere. Pappa kjører oss  da og blir jo 
med da. Så har han 2 barn som er grunnen til at han ikke kunne  bli politi etter at han var 
ferdig og jobbe for forsvaret. Håper det er ok  innsikt i hvordan han er.

A: Ta. Tilfredsstillende. Kan virke som en mann jeg kan  godkjenne. Han må jo selvfølgelig gis 
en innføring i Overlords regler, men de  kan jo du, så da stoler jeg på deg ... enda en gang ... 
ikke misbruk  muligheten denne gang. Men vi venter altså til etter at B har  vært i [sted5].

C har i tilrettelagt avhør i august 2016 forklart at han opplevde at A behandlet B som en eiendel, og at B flere 
ganger i denne perioden (april og mai 2016) fortalte om at han kunne kjefte på henne i flere timer i strekk hvis 
hun gjorde noe faren ikke hadde godkjent på forhånd, eller ikke fulgte skiftende innetider og andre regler som 
han fastsatte. C forklarte at han selv hadde opplevd at A ringte B og skrek til henne i telefonen, og ga henne 
ulike former for forbud. Han forklarte seg om noen av situasjonene meldingsutvekslingene som er inntatt her 
handlet om i avhøret, blant annet episoden hvor B kom for sent hjem fordi hun måtte kjøpe tamponger. Cs 
opplevelse av dette var at det ikke hadde hatt noen betydning hvordan de hadde løst den situasjonen, fordi det 
uansett ville ført til at tiltalte ble sint. C forklarte at det var svært viktig at alle grenser tiltalte satte ble fulgt, 
men at disse alltid endret seg underveis, og at verken han eller B noen gang kunne være sikker på hva reglene 
var. Han forklarte også at han personlig hadde hørt B bli kalt «hore» av sin far, og at B fortalte om at hun ble 
kalt stygge ting hele tiden, som «drittunge» og «feilet abortpille». C oppfattet at dette var vanlig for henne å 
oppleve.

Retten mener både de fremlagte tekstmeldingene og Cs forklaring underbygger det B har fortalt om at hun ble 
utsatt for svært nedsettende ordbruk fra sin far, og et regime av stadig skiftende og svært rigide regler som hun 
ikke fikk noen mulighet til å leve opp til, og som gjorde henne redd for konsekvensene. Tiltalte har forklart at 
hans bruk av kallenavnet «Overlord» om seg selv må ses som humoristisk, og ikke noe mer enn et uttrykk for at 
han er Bs forelder med rett til sette grenser for henne. Ut over dette har han forklart at han mener disse 
utvekslingene er høflige og innenfor det normale. Retten ser dette annerledes, og mener ordbruken gir et 
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realistisk bilde av hvordan A utøvde sin autoritet overfor B på en måte som retten vil betegne som krenkende. 
Retten er ikke i tvil om at Bs forklaring om dette er riktig, og legger den til grunn.

Retten finner det videre bevist at A ved tre anledninger har brutt besøksforbud han var ilagt overfor B, som 
angitt i tiltalens tre siste strekpunkter i post I. Det er på det rene at A rent faktisk var ilagt besøksforbud mot B 
på alle disse tre tidspunktene, og at han var klar over det.

Den første hendelsen fant sted en gang på høsten i 2016. B bodde i beredskapshjem, men hadde til tider 
telefonsamtaler med sin mor. B forklarte i retten at under en slik samtale med moren hadde A ropt over E at 
hvis han ikke fikk brødrene tilbake så skulle han «komme etter henne» eller lignende. Han ropte også til henne i 
telefonen mens hun snakket med moren ved en annen anledning samme høst.

B forklarte at disse episodene gjorde henne veldig redd, og at hun følte at besøksforbudet ikke faktisk kunne 
beskytte henne. Hun ble redd for at faren skulle oppsøke henne, og for at han skulle gjøre henne noe fysisk. 
Hun følte seg ikke lenger trygg i beredskapshjemmet, og opplevde at hun måtte se seg over skulderen når hun 
var i offentligheten.

A har forklart at dette ikke stemmer, og at han aldri har henvendt seg til B mens hun har snakket med moren 
selv om han har vært i huset mens telefonsamtalene har pågått. Han forklarte i retten at han tror B har funnet 
opp dette fordi hun har dårlig samvittighet for å ha løyet og splittet familien, og at hun «trenger» disse bruddene 
på besøksforbudene for å kunne opprettholde den historien hun har fortalt. Hans forklaring samsvarer med Es 
forklaring om dette, som også benekter at det har skjedd.

Bs forklaring understøttes av forklaringen til beredskapsmor M, som hun har boss hos siden september 2016. 
Hun forklarte i retten at hun var ute og gikk tur med hunden en dag den høsten, og at hun møtte B oppløst i 
tårer og svært fortvilet. B hadde da fortalt henne om telefonsamtalen med mor, hvor faren hadde ropt til henne 
at han skulle komme etter henne hvis brødrene ble tatt av barneverntjenesten. M anslo i retten at dette var i 
oktober eller november 2016, og at da hun møtte B hadde det gått ikke mer enn en time siden samtalen hadde 
funnet sted.

De ringte sammen til barneverntjenesten samme dag, og snakket med teamleder N. Hun bekreftet Bs forklaring 
i sin forklaring for retten, og mente samtalen hadde funnet sted i oktober. Hun forklarte i retten at hun oppfattet 
B som veldig redd for at faren skulle komme etter henne, og at hun hadde en sterk reaksjon på det som hadde 
skjedd.

Retten finner det etter dette ikke tvilsomt at A ved to anledninger brøt besøksforbudet mot B, i tråd med hennes 
forklaring, og at han ved den ene anledningen også truet henne ved å si at han ville «komme etter henne» eller 
lignende hvis brødrene forble i barneverntjenestens omsorg.

Det siste bruddet på besøksforbudet, som er angitt i siste strekpunkt i tiltalebeslutningen post I, gjelder en 
tekstmelding sendt til B fredag 9. mars 2018. Tekstmeldingen er fremlagt for retten og inntas her i sin helhet:

Oslo er en veldig dårlig ide. Men igjen: du styrer skuta i ukjent farvann, og du blir manipulert av losjen (bla 
bla bla, vet! Men sant er det dessverre. Nyttig idiot er du blitt. Og muligheten til å begrave framtiden din er 
nå. Jeg bryr meg ikke, om du vil fortsette som du har gjort. Det gjør meg lei meg, men det er hva jeg er hele 
tiden, og har vært i 2 år nå. Rart, og trist at minneboken din blir som den er blitt. Men det kan jo hende, selv 
om ingenting har gått din eller vår (oss andre 6) vei så langt, at alt blir fryd og lykke, og at [navn] 
mirakuløst skulle faktisk hjelpe deg mot alle værmål, og til tross for at hun er redd losjen, og heller ofrer 
deg og familien min, enn å hjelpe deg, og slik gjøre som jeg vil. Gjør hun det, er hun ferdig som advokat ... 
Men bla bla bla osv. Du skuffer. Viljen din i dag vil hjemsøke deg når den bitre virkelighet trenger seg på. 
Vi har vært i kontakt med ambassaden min, og vi er lovet hjelp, og bistand med bosetting i USA. Så når 
guttene er ute av barnevernet flytter vi. J blir med. Jeg og han vil aldri få jobb igjen i Norge. Jobb og slikt 
synes å være omtrent på plass. Bla bla bla. Inntil vi flytter, som må bli nå i sommer, eller neste sommer 
(hverken jeg, eller hun du brukte til mamma før vil vente et år, og J har allerede begynt å selge tingene, og 
legger ut leilighet for salg. Han drar uansett denne sommeren. Sier han. Vi har ikke nevnt deg til 
ambassaden, for de registrerer bare de barn som er registrert våre. For å unngå menneskehandel. Så for å 
unngå forvirring har vi bare notert opp guttene. Jeg prøver bare å hjelpe et menneske jeg må innrømme å ha 
hatt ansvar for. At du skal komme inn i voksenverden uten å bruke denne første 15 år på å bli enda mer låst 
i dette onde systemet. Forstå det B, jeg har ingen plan om noe annet. Jeg kan hjelpe, og nå vil det være bra 
for alle. Guttene, babyen og deg, men også for oss som du mente var mamma og pappa dine første 13 år. 
Med meg, kan du forvente i det minste å få orden på skolegang de neste 8-10 år. [navn] vil ødelegge disse 
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årene, og sørge for at du hele tiden er på etterskudd som meg, om du velger å få barn (jeg tror ikke du kan 
få barn lengre) i normal alder. Huff. Vet jeg ikke vil få deg til å forstå. Men jeg er en luring. Du vet det. Du 
vet også at jeg bare vil hjelpe deg. Vi må snakkes, eller skrive, for du må forstå hva som må gjøres, men jeg 
tror ikke jeg vil kjenne igjen B om jeg treffer deg. Det føles unødvendig, og jeg kommuniserer derfor 
gjerne uten å møtes. Men vi må kommunisere slik at jeg vet at du forstår. Det er enkelt og kjapt, om du vil. 
Jeg vet du vil. Jeg vet du savner en pappa som går mot hva enn som truer eller plager. Jeg vet også at du har 
brent alle bruer tilbake til familien. Jeg forsøker å hjelpe deg, det vil gjøre det hele enklere, men du er ikke 
nøkkel lengre. Jeg har vunnet. Det hadde vært fint å vite at du ikke bare endte opp som nyttig og misbrukt 
idiot. Du er vel egentlig smartere enn det (til tross for at du kastet bort hele det kjente livet ditt for en gjøk 
som fra dag en var med på ødeleggelsen av deg og din familie. Bla bla bla .. Huff. Tenk. Du velger den 
hjelpen som er bevist i snart 1000 døgn bare ødelegger alt som identifiserer mennesket B (eller hvem du 
velger å være). Husk jeg aldri har hatt det bra i barndommen. Bare ca 15 år kjenner jeg som «bra». Fra 
1997 til 2002 og påfølgende 13 år. Det blir 30 kjipe år.

Fordi jeg aldri hadde noe sted å søke dekning eller be om ekte hjelp. Tror ikke du vil ha et slikt sønderknust 
hjerte hele livet. Men du vil lære leve med det, om du ikke stopper å kjempe imot, og om du ikke fortsetter 
gjemme deg hos din egen fiende.

Jeg vet. Du trenger 30 år i krigen for å forstå meg. Det kan bli en alvorlig lang periode. Jeg er 82 år før jeg 
har hatt mulighet til å si at livet ble sånn passe – om alt ble bra i 2016. Nå kryper det mot 90 åt. Ikke 
sannsynlig at jeg lever så lenge, for jeg er helt ødelagt inni meg.
Både

Jeg sender disse for min del. Da har jeg bevisene for at jeg måtte bryte loven for å snakke til deg. Samme 
for fitta du kaller Mommo. Hun skulle aldri fått møte deg, eller guttene. Dum som en dørmatte. Ikke lær av 
henne. Det vil skade deg mer. (hjerte) 13 år. Trist å angre på å ha forsøkt å følge drømmen. Men anger er 
hverdag, som du har lært. Snu i tide er godt sagt. Vanskelig å forstå.
http://www.dictionary.com/browse/regretted
Regretted | Define Regretted at Dictionary.com
Nr er umulig å reparere ...
[link, rettens anmerkning]

Tekstmeldingen er sendt til Bs mobiltelefonnummer fra et telefonnummer det ikke er noen uenighet om at er 
registrert på A. Den er sendt 9. mars kl. 08:49. Siste linje i meldingen inneholder en lenke til en nettside som 
ikke fremkommer i sin helhet i utskriften slik den er fremlagt for retten.

B forklarte i retten at hun ble svært redd da hun mottok meldingen, og fikk en panisk reaksjon. Hun forklarte at 
lenken i siste linje i meldingen var til en blogg hvor det stod om saken, som inneholdt en rekke påstander om at 
hun var en løgner og at faren var blitt frarøvet barna sine og lignende. Videre forklarte hun at det særlig var det 
at det ble nevnt en ny baby som påvirket henne, fordi hun syntes det var forferdelig å skulle tenke på at et nytt 
barn skulle måtte gå gjennom det som hun hadde opplevd.

A har bekreftet at telefonnummeret meldingen er sendt fra tilhører ham, men har benektet å ha sendt meldingen 
til B. Han forklarte at han og E brukte felles telefonnummer, og at det var hun som sendte meldingen. Dette 
bekreftet E i retten, og forklarte at hun utga seg for å være A i tekstmeldingen i et forsøk på å få B til å 
gjenoppta kontakten med faren. Hun har hevdet at A ikke var kjent med at meldingen ble sendt.

Retten er ikke i tvil om at det var A som både skrev og sendte denne tekstmeldingen til B, og finner Es 
forklaring om dette helt uten troverdighet. Meldingen har slående likhetstrekk med As måte å kommunisere 
skriftlig på, som eksemplifisert ved de andre tekstmeldingene som er gjengitt i dommen her, og inneholder en 
rekke henvisninger til temaer han er særlig opptatt av, som «losjen» og bistandsadvokat Rita Aase. Selv om det 
er mulig at E ville vært i stand til å etterape hans stil i noen grad, finner retten det så lite trolig at hun har sendt 
denne meldingen til datteren at det kan ses helt bort fra. Det skal nevnes at A opprinnelig hevdet at han ikke 
kunne ha sendt meldingen fordi han var i varetekt på tidspunktet den ble sendt. Det er imidlertid fremlagt 
dokumentasjon på at han ble løslatt fra varetekt ettermiddagen før, 8. mars 2018. Tekstmeldingen utgjør et klart 
brudd på besøksforbudet.

Retten legger videre til grunn, i tråd med opplysninger fra barne- og ungdomspsykiatrien, at B har vært til 
behandling i spesialisthelsetjenesten fra 5. oktober 2016 til 3. januar 2018, og at hun der ble diagnostisert med 
posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og tilpasningsforstyrrelser. Hun ble henvist til BUPA i august 2016, og ble 
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diagnostisert med PTSD etter utredning ved BUPA i oktober/november 2016. Det hitsettes følgende om 
utredningen fra opplysninger fra psykolog Per Gunnar Karlsen av 2. januar 2017:

Vurdering etter endt utredning her er at hun viser et noe blandet symptombilde, preget av depressive 
symptomer, hallusinasjoner i form av stemmehøring og noen ganger synshallusinasjoner, og PTSD 
symptomer. Det er PTSD symptomene som fremhever seg mest etter utredningen, og i en slik grad at hun 
er i behov av behandling. Utredningen gir ikke holdepunkter for å mistenke psykoselidelse men det 
vurderes at stemmehøringen hennes er en del av de posttraumatiske symptomene. Utredningen avdekker 
ikke andre alvorlige psykiatriske vansker utover PTSD som også vil være den formelle diagnosen som 
settes. B sine vansker kommer til uttrykk i form av typiske PTSD symptomer som gjenopplevelse i form av 
plutselige bilder av tidligere vonde opplevelse (flashback) og noen ganger hallusinasjoner på kveldstid hvor 
hun har sett sin fars skikkelse til stede i rommet. Hun kan også i perioder høre sinte stemmer som skriker til 
henne. Stemmehøring øker når hun opplever mer stress og minsker når hun opplever mer ro rundt seg. B 
beskriver også at hun ofte kan bli veldig redd uten at hun vet hvorfor, og at hun opplever seg som mer 
skvetten enn tidligere. Hun beskriver videre i samtaler søvnvansker i form av mange oppvåkninger på 
natten og vansker med innsovning. Det fremkommer også av samtaler at hun har følelsesmessige vansker 
hvor hun har vansker med gjenkjenne og differensiere mellom ulike følelser. Hun beskriver dette som at 
hun opplever følelser som en «grå masse» på innsiden som det er vanskelig å beskrive eller forholde seg til.

B oppleves som en jente med god innsikt i egne vansker, og motivert for behandling av disse. Vår 
vurdering er at hun vil kunne profittere på mer spesifikk behandling av PTSD og det er planlagt oppstart av 
TF-CBT (traume fokusert kognitiv atferds terapi) medio januar 2017. TF-CBT er en spesialisert 
traumebehandling rettet inn mot barn og unge hvor de fleste barn og unge opplever bedring etter at 
behandlingen har pågått over noe tid. [ ... ]

Slik traumebehandling ble igangsatt, og avsluttet i mai/juni 2017. Det hitsettes følgende fra epikrise av 3. 
januar 2018 om behandlingsforløpet:

Utredet ved psykolog Per Gunnar Karlsen oktober/november 2016. TFCBT fra januar til mai 2017 med god 
effekt. Suicidforsøk (ifølge pas «impulsiv inntoks» uten dødsønske, men med et ønske om å få slippe den 
belastende livssituasjonen) i begynnelsen av april 2017, ikke plaget av suicidale tanker etter det. Fortsetter 
med samtaler ved BUPA etter avsluttet traumebehandling først og fremst for å sikre effekten av 
behandlingen og for å sikre at hun har en stabil samtalepartner i en ellers ganske uforutsigbar livssituasjon.

Det ble vurdert at B fylte kriteriene for PTSD i hele perioden frem til traumebehandlingen ble avsluttet, og at 
hun fortsatt ved avslutning fylte kriteriene for F432 Tilpasningsforstyrrelser.

3.3 Oppsummering subsumsjon

Retten finner det etter dette bevist at A den 3. mai 2016 og 9. juni 2016 utøvde vold mot B i tråd med hennes 
forklaring som redegjort for ovenfor, og med de fysiske skader og merker som redegjort for. Det anses bevist at 
han ved tvang fikk henne til å slå opp med kjæresten C noe før 3. mai 2016, og at han den 9. juni og i 
telefonsamtale oktober 2016 truet med å utsette henne for ytterligere fysisk vold. Truslene var etter rettens syn 
fremmet i en slik kontekst at de klart var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Det anses videre bevist at han 
gjentatte ganger i perioden har omtalt henne på nedlatende og krenkende måter, blant annet ved at han har skjelt 
henne ut, kalt henne «hore», «taper», og gitt uttrykk for at hun er en skuffelse, og at han har utøvd en sosial 
kontroll overfor henne som retten vurderer som krenkende for hennes integritet, og som har ført til frykt for 
sanksjoner av både fysisk og psykisk art hos B. Retten finner det også bevist at A truet med å skade kjæresten 
til B overfor henne, hvilket i seg selv utgjør en krenkelse av henne. Etter at hun ble plassert utenfor hjemmet 
har han fortsatt å krenke henne ved å kontakte henne i strid med ilagte besøksforbud ved tre anledninger, og på 
måter som har vært en stor psykisk belastning for henne og gjort henne redd for ytterligere fysisk forfølgelse.

Særlig voldsepisoden den 3. mai må karakteriseres som alvorlig vold. Episoden var klart egnet til å gi B frykt 
for at hun ville bli utsatt for nye voldsepisoder. De fysiske krenkelsene var mindre ved episoden 9. juni, men 
både slaget i ansiktet og de kraftanstrengelser som ble brukt for å rive av B klærne hennes utgjør etter rettens 
syn vold.

Ut fra det faktum som retten har funnet bevist, finner retten det utvilsomt at alle disse handlingene er utøvd med 
tilstrekkelig forsett fra tiltaltes side.
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Spørsmålet er så om disse krenkelsene samlet sett er å betegne som mishandling i nære relasjoner, slik at det 
foreligger overtredelse av straffeloven § 282. Som gjennomgangen av rettspraksis viser, må dette vurderes etter 
en samlet vurdering av handlingene som er funnet bevist. Det avgjørende vil ikke nødvendigvis være den 
enkelte handlings grovhet, men om de i tilstrekkelig grad danner et mønster hvor den som rammes må leve 
under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold eller andre krenkelser. Retten må også 
vurdere om det er tilstrekkelig sammenheng mellom dem til at de utgjør «gjentatt mishandling», heller enn 
enkeltstående hendelser.

Retten finner at så er tilfelle for B i perioden det her er snakk om, fra mai 2016 til mars 2018. Det er da lagt 
vekt på både at hun ble utsatt for en alvorlig og langvarig voldsepisode som senere ble fulgt opp av ytterligere 
vold og trusler, men like mye de psykiske krenkelsene som hun har vært utsatt for og som retten vurderer at har 
gjennomsyret hennes tilværelse i perioden. Slik negativ omtale og ordbruk, utskjelling og stadig utøvelse av 
overdreven kontroll kan være svært skadelig for en voksen person, og desto mer når det utøves av en forelder 
overfor en jente som ikke ennå hadde fylt 14 år.

I perioden hvor de to voldsepisodene fant sted bodde hun hjemme hos A, og var fullstendig prisgitt hans 
omsorg og ivaretagelse av henne. Fra juni 2016 bodde hun utenfor hjemmet, og i deler av tiden på hemmelig 
adresse, men opplevde likevel nye krenkelser som var egnet til å opprettholde en følelse av vedvarende 
utrygghet og frykt for sin far. Selv om B var ute av hjemmet i deler av perioden, og dermed ikke lenger var i 
den samme direkte omgangen med sin far, finner retten at også de fremstøt han gjorde overfor henne etter at 
hun flyttet må vurderes som en del av det samme mønsteret hun hadde levd med i hjemmet. For henne var dette 
en fortsettelse av utrygghet og krenkelser fra en av hennes aller nærmeste, og det er da etter rettens vurdering 
ikke riktig å si at mishandlingen oppførte da hun flyttet ut av hjemmet.

Retten finner at dette samlet sett utgjør både alvorlig og gjentatt mishandling i lovens forstand, og A skal 
dømmes for overtredelse av straffeloven § 282 i tråd med tiltalens post I.

Post II – Brudd på besøksforbud, straffeloven § 168
Tiltalens post II gjelder ett tilfelle av brudd på besøksforbud mot tiltaltes svigermor, D, ved at tiltalte over en 
kort periode sendte henne fem e-poster.

Det er ingen uenighet om at tiltalte var ilagt besøksforbud mot B i perioden 14. februar 2018 til 19. februar 
2018, da de aktuelle epostene ble sendt. Etter bevisførselen legger retten til grunn at grunnlaget for 
besøksforbudet var at A hadde forsøkt å få B til å endre forklaring hun hadde gitt til barneverntjenesten i 
anledning barnevernssaken. Det inntas følgende utdrag fra begrunnelsen i [sted2] tingretts kjennelse av 24. 
november 2016:

Retten har særlig bygget på As og Es reaksjoner og handlinger etter at de ble kjent med Ds forklaring til 
barnevernet om at datteren E høsten 2015 hadde vært utsatt for vold fra sin samboer, A. Det er godt 
dokumentert i saken ved eposter og sms'er at både A og E har forsøkt å få D til å endre forklaring til å 
samsvare med Es forklaring. Det fremstår klart at A og E er sammen om kommunikasjonen om dette til D, 
eksempelvis epost 27. juli 2016 fra E til D, som fremstår som videresendt og/eller utarbeidet i samarbeid 
med «Mr. A». I sms'er fra A til D, inntatt i dok. 11, er det meddelt henne at

«Nå D er du eneste grunnen til at barna pines ... Du har behov for å rydde litt i dine løgner om du vil B 
vell. Bare dine løgner som hindrer oss i å fikse dette.»

[ ... ]

Det har i all hovedsak vært ilagt besøksforbud i hele perioden etter at B avga forklaring i barnevernssaken og 
frem til i dag.

Tiltalte har innrømmet at han sendte de fem e-postene til D. Disse er fremlagt for retten. Alle e-postene 
inneholder ulike beskyldninger mot forskjellige offentlige myndigheter og personer, og lenker til 
Facebookinnlegg med tilsvarende innhold. Flere av dem er like. Retten nøyer seg her med å oppsummere at 
innholdet dreide seg om det A oppfattet som ødeleggelse av sin familie i forbindelse med barnevernssaken og 
straffesaken, og de personene han mente var ansvarlige for det. D er ikke nevnt direkte i noen av epostene. Den 
første av e-postene, sendt 14. februar 2018, er kun sendt D og O. De øvrige er sendt B, men også en hel rekke 
mottagere i stat og kommune, privatpersoner, og private bedrifter.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7282
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7282


Utskrift fra Lovdata - 04.01.2019 10:32

 
TLARV-2018-73987

Side 17

Tiltalte har forklart at han brukte e-postlister med mange mottagere, og at D var lagt til i en slik liste. Han var 
klar over at hun var på e-postlistene hans, men mente han ikke var bevisst dette da han sendte disse e-postene.

Retten finner det ikke tvilsomt at han handlet forsettlig da han sendte e-postene til B. Retten legger til grunn 
som godt dokumentert at A var sint på B for hennes involvering i barnevernssaken, og at han var klar over at 
hun var en av mottagerne for disse e-postene, som nettopp handlet om det han mente var urettmessig og 
terroriserende behandling av ham og familien i forbindelse med saken.

Tiltalte dømmes derfor for overtredelse av straffeloven § 168 i tråd med tiltalebeslutningens post II.

Post III – Trusler, straffeloven § 263
Tiltalens post III gjelder to overtredelser av straffeloven § 263 om trusler. Også her har tiltalte erkjent de 
faktiske forholdene, men mener seg ikke straffeskyldig på grunnlag av nødverge/nødrett, eventuelt berettiget 
harme og provokasjon. Retten har funnet følgende faktum bevist:

Mandag 26. mars 2018 publiserte A to innlegg på sin offentlig tilgjengelige Facebook-profil. Det første 
innlegget var gjengivelse av en e-post sendt samme dag til en rekke mottakere i offentlig sektor, herunder 
domstolene, departementene, Sivilombudsmannen og stortinget, enkelte advokater, og en rekke aviser. E-
posten var titulert «Extremt viktig», og inneholdt lenker til to lydklipp på SoundCloud. SoundCloud er en 
tjeneste som lar brukere ta opp eller laste opp lydfiler til sine profiler som de deretter kan dele med andre. 
Lydklippene var titulert «Denne er nr. 1» og «Drap er neste steg i denne saken».

Onsdag 28. mars 2018 la A ut et nytt innlegg på sin Facebook-profil, hvor han delte nok en lenke titulert 
«Viktig melding. Viktig melding». Lenken ledet til bloggen [lenke], og direkte til et konkret innlegg hvor det 
var lagt ut nok et lydklipp fra SoundCloud titulert «Viktig melding!!! Jeg blir nå drapsmann pga regjeringens 
inkompetanse svar i dag nødvendig».

SoundCloud-brukeren disse lydklippene er publisert av tilhører J, men A har i retten erkjent at det er han som 
har spilt dem inn og publisert dem. Retten legger dette til grunn. Lydklippene ble spilt av for retten i sin helhet. 
I lydklippene uttrykker A misnøye med flere navngitte personer, blant annet og i særdeleshet politiadvokat 
Pernille Flage, og generell misnøye med behandlingen han har fått av politiet og barneverntjenesten.

A har forklart at disse meldingene ble sendt i dyp frustrasjon etter at han hadde henvendt seg gjentatte ganger 
til alle offentlige instanser, herunder barneverntjenesten, politiet, påtalemyndigheten, aviser og domstolene. 
Han opplevde at både barnevernssaken og straffesaken ble trenert av det offentlige, og var svært fortvilet over å 
være fratatt barna sine. Grunnen til at han sendte slike meldinger som dette var at han hadde snakket med en 
annen person som hadde fått barnevernssaken sin trenert, som fortalte A at saken hans hadde blitt igangsatt 
umiddelbart etter at han hadde drapstruet seks navngitte personer. A syntes det var å gå for langt å sende 
drapstrusler direkte til enkeltpersoner, og valgte da å gjøre det på denne måten fordi han oppfattet at det eneste 
som ville kunne sette saken i gang var at han fremstod så brutal at liv ville kunne gå tapt. Han forklarte at han 
ikke så for seg at politiet kunne bli skremt av dette, og heller ikke tror på at de ble det. Det var ikke hans ønske 
å skremme konkrete personer.

For at ytringer skal kunne rammes av straffeloven § 263 om trusler, kreves det at det trues med straffbar atferd 
under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Det er ikke et vilkår for 
straffansvar at det er truet med en konkret straffbar handling, og ei heller at den straffbare adferden det er truet 
med er av et bestemt alvor, selv om dette naturligvis vil ha betydning for straffutmålingen. Det må gjøres en 
vurdering av om situasjonsbildet i sin helhet var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, jf. Rt-1996-226. Det er 
heller ikke et vilkår at trusselen rent faktisk skapte alvorlig frykt hos noen, bare at den objektivt sett var egnet 
til det.

Videre kreves det ikke at trusselen er fremsatt direkte overfor noen som den straffbare atferden skal gå ut over, 
jf. blant annet Rt-1984-1197, hvor Høyesterett slo fast at frykten for at trusselen iverksettes er skapt allerede 
ved at den er fremsatt, selv om den ikke er fremsatt overfor noen som direkte rammes av den. Skyldkravet er 
forsett, hvilket innebærer at tiltalte må ha vært seg bevisst både at han fremsatte en trussel om straffbar adferd, 
og at det var sikkert eller mest sannsynlig at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7168
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7263
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7263
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1996-226
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1984-1197


Utskrift fra Lovdata - 04.01.2019 10:32

 
TLARV-2018-73987

Side 18

Retten finner det ikke tvilsomt at det i begge lydfilene, både den 26. mars og 28. mars 2018, ble fremsatt utsagn 
som rammes av gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 263. Retten vil særlig trekke frem følgende fra lydklippet 
«Drap er neste steg i denne saken»:

- «Jeg begynner å drepe hvis det ikke skjer noe nå. Det er på tide at det skjer noe nå. Jeg sender dette til 
statsministeren og justisministeren, og jeg sender det til alle jeg mener må ta imot dette ... »

- «Hvis dere sender snut opp her, vil jeg gjøre mitt absolutt maksimale, å prøve å få ødelagt mest mulig, 
drepe mest mulig, helvetes mulig, så lenge som jeg klarer å puste. Vær klar over det. Jeg har ikke 
noen planer om å stoppe. Jeg skal ha et satans svar, og jeg skal ha det før påske kommer. Hvis dere 
ikke gjør det er dere skyldig for det som kommer etterpå»

Uttalelsene må ses i lys av innholdet av resten av meldingen, hvor A gjentatte ganger uttrykker at politiet har 
vært på døra hans av ulike årsaker, og at han opplever seg terrorisert av politiet og påtalemyndigheten i 
anledning saken. Retten vurderer disse utsagnene som drapstrusler mot politiet, og finner at de i den konkrete 
konteksten klart var egnet til å skape alvorlig frykt.

Videre vil retten trekke frem følgende fra lydklippet «Viktig melding!!! Jeg blir nå drapsmann pga regjeringens 
inkompetanse svar i dag nødvendig»:

- «Jeg skal la dere høre på noe som beviser at saken vår er falsk. Og at ungene våre er stjelt. Og hvis jeg 
ikke hører noe før påske så blir jeg drapsmann i påsken. Og, [navn], du hører hva jeg sier. Noen er 
nødt til å reagere nå, jeg skal i dag. Hvis jeg ikke får et svar i dag, dere hører hva jeg sier, jeg er så lei 
av å høre på dere små menneskene ikke klarer å gjøre rede for hva dere gjør.»

- «Jeg har ikke tenkt til å finne meg i det her mer. Og jeg forsvarer meg med loven i hånden. 
Straffeloven § 17, 18 og 19.»

Bestemmelsene som er vist til er straffelovens regler om nødrett, nødverge og selvtekt.

I lydklippet ble det spilt av et klipp fra et møte i anledning barnevernssaken mellom to navngitte advokater, i 
tillegg til at A omtalte en styreleder i barnas barnehage og politiadvokat Pernille Flage, som han beskyldte for å 
ha terrorisert ham i to år.

Også disse utsagnene rammes etter rettens syn av gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 263, som drapstrusler. 
De er etter rettens syn klart egnet til å fremkalle alvorlig frykt for aktørene i saken, i lys av situasjonen de ble 
fremsatt i.

A har som nevnt forklart at han ikke hadde noen tanke om at dette kunne skremme noen, til tross for at han på 
den annen side har erkjent at han fremmet drapstrusler fordi det ikke «skjedde noe» i saken hans. Retten finner 
det klart at A var klar over at han fremsatte trusler, og fester ikke lit til hans forklaring om at han ikke forstod at 
dette var egnet til å skremme. Retten viser til at han i tilknytning til disse innleggene blant annet avsluttet med å 
erklære at ingenting av det han hadde sagt skulle oppfattes som noen trussel, hvilket etter rettens syn er en klar 
indikasjon på at han holdt det for sannsynlig at det nettopp ville bli oppfattet slik. Dette samsvarer også med 
hva han selv har oppgitt var motivasjonen for å publisere dette, nemlig å vise seg så brutal at liv kunne gå tapt 
hvis han ikke fikk det som han ville. Retten finner dermed at han handlet forsettlig.

A har videre hevdet at han handlet i nødverge, eller på grunnlag av nødrett, og at hans handlinger derfor ikke 
var straffbare. Både reglene om nødverge og nødrett bygger på at straffbare handlinger som er begått i en 
nødsituasjon på visse vilkår kan være lovlige. Nødvergeregelen i straffeloven § 18 forutsetter at man er utsatt 
for et «ulovlig angrep», mens i nødrettstilfellene må det – kort sagt – være fare for skade som ikke kan 
avverges på annen rimelig måte.

Etter hva retten forstår er As anførsler at han var berettiget til å fremsette trusler fordi straffesaken trakk ut i tid. 
Han har også trukket frem at han mener politiet var hjemme hos ham overdrevent mange ganger, og at de var 
brutale under ransakinger og pågripelser av ham. Det ble etter tiltaltes ønske avspilt video i retten av to 
pågripelsessituasjoner hjemme hos ham, som venner av ham hadde filmet.

Retten finner det klart at det ikke foreligger noen nødretts- eller nødvergesituasjon her, og finner det 
tilstrekkelig å vise til at A før det første ikke var under noe ulovlig angrep, og for det andre at det ikke forelå 
noen slik faresituasjon hvor det var nødvendig å handle for å redde et rettsgode i den aktuelle situasjonen.

Når det gjelder tiltaltes anførsel om at han handlet i berettiget harme, kommer retten tilbake til det under 
straffutmålingen.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7263
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A717
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A7263
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/%C2%A718
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Tiltalte dømmes etter dette for overtredelse av straffeloven § 263, i tråd med tiltalebeslutningen post III 
grunnlag a og b.

Post IV og post VI grunnlag c – Kjøring i ruspåvirket tilstand
Forholdene omtalt i post IV og post VI grunnlag c knytter seg til samme hendelse, og vil derfor bli behandlet 
samlet.

1. desember 2016 var A ute og kjørte bil sammen med sin venn J i [sted1]. A var føreren. Klokken 03:15 på 
natten ble de stoppet av politiet fordi et av baklysene på bilen ikke virket. Politibetjenten som stanset dem 
oppfattet A som sløv og forvirret, med rødlige øyne, og han ble tatt med til legevakten for blodprøvetaking på 
grunn av mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Blodprøvene ble tatt klokken halv fem om morgenen, det 
vil si om lag en time og et kvarter etter avsluttet kjøring. Analyseresultatet av 19. desember 2016 viste 
påvirkning av THC, som er virkestoffet i cannabis, og amfetamin. Det ble målt en påvirkning av amfetamin på 
1,669 mikromol per liter blod, og THC med 0,0182 per liter blod. I henhold til forskrift om faste grenser for 
påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. (FOR-2012-01-20-85) tilsvarer denne 
påvirkningen av THC noe over 0,5 promille. For amfetamin er det fastsatt fast grense for påvirkning som 
overstiger straffbarhetsgrensen, det vil si 0,2 promille, men påvirkningen av amfetamin i saken her overstiger 
denne. Tiltalte har ikke anført at han har gyldig resept på legemiddel inneholdende noen av disse stoffene.

Analyseresultatet har vært gjenstand for sakkyndig vurdering. I rapport av 29. juni 2017 konkluderte overlege 
Knut Hjelmeland med at påvirkningen av THC alene tilsvarte en promille på over 0,5, og at det var høy grad av 
sannsynlighet for en påvirkning tilsvarende over 1,2 promille. Det vises til rapporten i sin helhet.

Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for forholdet. Han har forklart at han røyker hasj om lag tre ganger i uken, 
og erkjent at dette er grunnen til at det er funnet THC i blodet hans, men oppfattet seg ikke påvirket under 
kjøringen. At det ble funnet amfetamin i blodet hans stilte tiltalte seg uforstående til, og viste til at han oppfattet 
at det ble gjort feil under blodprøvetakingen på legevakten eller at blodprøven med vilje ble manipulert.

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at A under kjøringen var påvirket av både cannabis og 
amfetamin, i tråd med analyseresultatene i saken og den sakkyndiges vurdering av disse. Det er ingen 
indikasjoner på at det ble begått noen feil under blodprøvetakingen, og retten fester ikke lit til As forklaring om 
hendelsesforløpet på legevakten. Det legges til grunn at påvirkningen minst oversteg tilsvarende 0,5 promille. 
Det finnes også bevist at han i forkant av kjøringen hadde brukt begge disse narkotiske stoffene. Skyldkravet 
etter både legemiddelloven § 31 og vegtrafikkloven § 31 er forsett eller uaktsomhet, og retten finner det ikke 
tvilsomt at A i alle fall var uaktsom.

Han dømmes derfor for kjøring i ruspåvirket tilstand etter vegtrafikkloven § 31 første til fjerde ledd, jf. § 22 
første ledd, og bruk av amfetamin og hasj etter legemiddelloven § 31 andre ledd, jf. § 24 første ledd, i tråd med 
tiltalens post IV og post VI grunnlag c.

Post VI grunnlag a og b – Besittelse av narkotika
Disse to forholdene har sin opprinnelse i andre hendelser i saken som tidligere er gjennomgått.

Post a gjelder 9. juni 2016, da politiet pågrep A etter at B hadde varslet om voldshendelsen hvor hun fikk 
klærne revet av seg. I forbindelse med pågripelsen ble det foretatt ransaking i hjemmet. I henhold til politiets 
rapport om ransaking og beslag av 10. juni 2016 ble det funnet en liten klump med hasj (0,3 gram) i et skap på 
kjøkkenet, en halv joint med hasj i As bil, og en hasjpipe i et kjøkkenskap.

Post b gjelder 5. oktober 2016, og stammer fra en ransaking hjemme hos A i [adresse1] i [sted2] i forbindelse 
med anmeldelsen for brudd på besøksforbud mot B, som også er omtalt under post I ovenfor. I henhold til 
rapport om ransaking og beslag av samme dato, ble det funnet 0,09 gram hasj i et kjøkkenskap.

A har som nevnt forklart at han røyker hasj jevnlig, og at han bruker dette som selvmedisinering. Han stilte seg 
i sin forklaring tvilende til om politiet kunne bevise at det var funnet hasj hjemme hos ham, men erkjente at 
dersom det var funnet noe så tilhørte det ham.
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Retten finner det ikke tvilsomt at det ble funnet hasj hjemme hos A under ransakingene, som angitt i 
beslagsrapportene, og heller ikke at dette tilhørte A. Han har vært i besittelse av narkotika ved disse to 
anledningene, og etter rettens vurdering handlet forsettlig. Han dømmes i tråd med tiltalebeslutningen post VI 
grunnlag a og b.

Post V ble frafalt av møtende aktor under hovedforhandlingen, som notert i rettsboken. Han skal dermed 
frifinnes for dette forholdet, jf. straffeprosessloven § 73. Ut over dette dømmes A i tråd med tiltalebeslutningen 
i sin helhet.

Straffutmåling
A er en 46 år gammel mann.

Han er tidligere domfelt tre ganger, herunder for kjøring i ruspåvirket tilstand. Både dette forholdet og de 
øvrige domfellelsene ligger imidlertid så langt tilbake i tid at det ikke vil få noen betydning for straffutmålingen 
her. I nyere tid ble han 27. mars i år gitt en påtaleunnlatelse for hensynsløs adferd.

Han dømmes nå for mishandling i nære relasjoner, brudd på besøksforbud, to tilfeller av trusler, kjøring i 
ruspåvirket tilstand og tre overtredelser av legemiddelloven ved besittelse og bruk av narkotika. Straffeloven § 
79 bokstav a kommer til anvendelse.

Det klart alvorligste forholdet er mishandling av datteren B, og det er dette som vil være bærende for 
straffutmålingen.

Forholdene i post VI – bruk og besittelse av narkotika – ville alle isolert sett gitt bøtestraff, og vektlegges i 
skjerpende retning. Det samme gjelder etter rettens vurdering bruddet på besøksforbud overfor D, sett hen til at 
han ikke tidligere var ilagt noen reaksjon for brudd på besøksforbud.

Når det gjelder kjøringen i ruspåvirket tilstand, så legger retten til grunn at dette forholdet isolert sett ville gitt 
en kortere betinget fengselsstraff og en bot. Retten har ikke opplysninger om noen skjerpende omstendigheter 
ved selve kjøringen ut over at han hadde med seg en passasjer, og det legges som nevnt til grunn at 
påvirkningsgraden tilsvarte 0,5 promille. A er tidligere straffedømt for kjøring i ruspåvirket tilstand, hvilket 
etter vegtrafikkloven § 31 fjerde ledd i utgangspunktet tilsier at straffen skal gjøres ubetinget ved gjentagelse. 
Forrige domfellelse var imidlertid helt tilbake i 1992, og retten mener dette lange tidsintervallet tilsier en 
betinget reaksjon. Til støtte for dette viser retten til blant annet Rt-2008-1210 og Rt-1995-1977. Dette forholdet 
vektlegges også i skjerpende retning i straffutmålingen.

De resterende overtredelsene – forholdene i post I og post III – ville isolert sett gitt ubetingede fengselsstraffer, 
og retten skal gå nærmere inn på hver av disse.

Mishandling i nære relasjoner kunne etter straffeloven (1902) § 219 første ledd tidligere straffes med inntil tre 
års fengsel. Dette ble ved lovendring i 2010 forhøyet til fire års fengsel, før ikrafttredelsen av straffeloven av 
2005 ga en øvre strafferamme på seks års fengsel for overtredelse av tilsvarende bestemmelse, § 282.

Lovgiver har i takt med dette gitt uttrykk for at familievold skal bedømmes strengere enn tidligere. I 
Ot.prp.nr.22 (2008–2009) er det uttalt følgende i punkt 6.11 om mishandling i nære relasjoner på side 199:

Straffenivået foreslås skjerpet på samme måte som for voldslovbruddene. Dette er i samsvar med 
målsetningen i Soria Moria-erklæringen og uttalelser om skjerping av straffenivået for bestemte lovbrudd, 
jf. Ot.prp.nr 90 (2003–2004) side 125, Innst.O.nr. 72 (2004–2005) side 29, og Ot.prp.nr.8 (2007–2008). 
Som nevnt er det vanskelig å konstatere et særskilt straffenivå etter gjeldende rett, idet det foreligger få 
saker hvor straffeloven 1902 § 219 slik den lyder etter lovendringen i 2005 er anvendt (eller alternativt at 
det i praksis ofte er pådømt § 219-tilfeller i konkurrens med straffeloven § 228 – § 229 og § 231). 
Departementet legger til grunn at straffenivået for mishandling i nære relasjoner generelt bør ligge noe over 
straffenivået for sammenlignbare voldslovbrudd. [ ... ]

Retten viser også til Høyesteretts uttalelser om sentrale momenter i straffutmålingsvurderingen i Rt-2004-844, 
hvor Høyesterett hevet straffenivået i forhold til tidligere avgjørelser. Det vises til avsnitt 13 og videre på side 
18:

Men dessuten kan familievoldssaker ha høyst forskjellig karakter. En sak som vår skiller seg klart fra saker 
som gjelder én eller flere mer isolerte voldsepisoder. I vår sak peker lagmannsretten på at 
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'legemsfornærmelsene har funnet sted jevnlig i over fem år fortrinnsvis i deres felles hjem, og at volden har 
vært kombinert med psykisk mishandling i form av trusler og kontrollerende atferd', – Sentralt i 
vurderingen av hvor straffverdig forholdet er, blir da ikke bare hvor grove voldshandlingene er, men også 
mishandlingens varighet over tid, den psykologiske bindingen mellom gjerningsmannen og offeret, og det 
at handlingene skjer skjult – i hjemmet, som skulle være et trygt sted. Den frykten for vold – følelsen av å 
leve i et trusselregime – som blir skapt, kan oppleves som langt verre enn de enkelte voldshandlingene.

I lys av denne utviklingen vil eldre rettspraksis ikke kunne gi særlig veiledning for straffutmålingen i dag.

Av naturlige årsaker er det vanskelig å finne rettspraksis som lar seg sammenligne godt med en konkret sak. 
Familievoldstilfellene er svært ulike, og vurderingen av riktig straff må gjøres ut fra de konkrete forholdene i 
saken her. Straffutmålingen vil måtte bygge på en helhetlig vurdering, hvor sentrale elementer vil være hvor 
lenge krenkelsene har funnet sted, karakteren av de krenkelsene som foreligger, hyppigheten, skadepotensialet, 
og de konkrete skadevirkningene for fornærmede, jf. Rt-2010-129.

Forholdene her strekker seg over fra mai 2016 til mars 2018, det vil si en periode på noe under to år. Dette er en 
relativt lang periode, men det må tas med i betraktning at intensiteten i og hyppigheten av krenkelsene var 
betydelig høyere i de første månedene enn senere, hvilket vil få betydning for straffutmålingen.

I vår sak er det for det første krenkelser i form av voldshandlinger. Særlig voldsepisoden 3. mai 2016 er etter 
rettens syn av alvorlig karakter, hvor det ble utøvd vold som B fikk skader av – i form av blåmerker, kuler, 
hevelser, og oppskrapninger – og som også hadde et stort skadepotensiale ut over det som faktisk oppstod. I 
tillegg fikk hun smerter som vedvarte i flere dager. Selve den fysiske volden som ble utøvd 9. juni var av 
mindre alvorlig karakter. Retten mener likevel at det å få revet av seg alle klærne, inkludert undertøy, er særlig 
krenkende maktbruk. Det vektlegges også at episoden først ble stanset ved at E grep inn, og at tiltalte truet B 
med ytterligere vold.

Karakteren av voldshandlingene er imidlertid bare en del av vurderingen, og etter rettens syn ikke den mest 
sentrale ved straffutmåling etter denne bestemmelsen. Det er mønsteret i handlingene, de gjentagende og 
vedvarende krenkelsene, som er det særlig straffverdige, og som må reflekteres i straffutmålingen. 
Kombinasjonen av fysisk vold, trusler, skriking og kjefting, verbale krenkelser og sterk sosial kontroll som B 
ble utsatt for av tiltalte gjorde at hun måtte leve i en kontinuerlig tilstand av frykt og usikkerhet som retten ikke 
er i tvil om at har vært svært skadelig for henne. Også etter at hun kom seg ut av hjemmet fortsatte tiltalte å 
krenke henne ved å ta kontakt, true henne, og sende henne beskjeder som gjorde henne svært redd, og som 
fortsatte å begrense hennes livsutfoldelse og egenutvikling.

Retten legger videre stor vekt på at B var bare 13 år da dette skjedde, og fullstendig prisgitt tiltalte som skulle 
ha vært en trygg omsorgsperson for henne. Hun var i en alder hvor foreldrestøtte og veiledning er særlig viktig 
for utvikling av eget selvbilde og identitet, hvilket vil ha gjort henne desto mer sårbar særlig for de psykiske 
krenkelsene hun ble utsatt for. Dette vektlegges i skjerpende retning. Hendelsene har i ettertid ført til store 
psykiske belastninger for henne, ved at hun har måttet bruke halvannet år av ungdomstiden sin på bearbeiding 
av traumer og samtaleterapi i spesialisthelsetjenesten. Hennes behandlere har satt dette i sammenheng med 
familievolden hun ble utsatt for, og har ikke funnet tegn til andre psykiske lidelser hos henne. Selv om B ikke 
fikk vedvarende fysiske skader etter voldsbruken, har de psykiske skadevirkningene vært betydelige og 
langvarige.

Retten har etter en samlet vurdering kommet til at straffen for dette isolert sett ville ligget på noe over ett års 
ubetinget fengsel. Retten har funnet noe veiledning i Hålogaland lagmannsretts dom LH 2017-159752, som 
gjaldt mishandling av et barn over en periode på 16 måneder. Lagmannsretten vurderte riktig straff for dette til 
å i utgangspunktet være 7-8 måneders fengsel. Retten vurderer imidlertid krenkelsene i den saken til å være av 
mindre alvorlig karakter enn i saken her, slik at utgangspunktet i vår sak må være høyere. Retten har også sett 
hen til Rt-2015-1115 og HR-2018-316-U. Ingen av disse avgjørelse er fullt ut sammenlignbare med saken her, 
men har etter rettens syn nok overføringsverdi til å gi en viss veiledning.

Når det gjelder overtredelsene av straffeloven § 263, tar retten utgangspunkt i at det alminnelige straffenivået 
for alvorlige trusler er ubetinget fengsel mellom 15 og 30 dager, jf. blant andre Rt-2008-401 avsnitt 11, Rt-
2011-61 avsnitt 17 og Rt-2012-558 avsnitt 15. Det kan likevel være aktuelt med både strengere og mildere 
straff, avhengig av de konkrete forholdene.

I saken her er det snakk om flere tilfeller av drapstrusler mot offentlig ansatte i tilknytning til deres arbeid, som 
retten i den konteksten de ble fremsatt vurderer som alvorlige og grove. Allmennpreventive hensyn tilsier at det 
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reageres strengt mot dette. Truslene er ikke direkte rettet mot navngitte enkeltpersoner, men flere 
enkeltpersoner er nevnt i tilknytning til truslene. Det vektlegges i skjerpende retning at truslene ble fremsatt 
offentlig, på en åpen Facebook-profil og en åpen profil på SoundCloud. De ble også spredt til en stor mengde 
mennesker via e-post.

Forholdet har etter rettens syn likhetstrekk med tilfellet behandlet av Borgarting lagmannsrett i LB-2016-
189381, hvor trusler mot to polititjenestemenn på internett ble vurdert til å i utgangspunktet tilsi en straff på 21 
dager ubetinget fengsel. Truslene i saken her er etter rettens syn både mer konkrete og mer alvorlige. Selv om 
tiltalte fremstod svært frustrert i lydklippene hvor han fremsatte truslene, svekkes anførselen om at truslene ble 
fremsatt i ren affekt av at han publiserte lignende trusler to dager senere. Retten finner heller ikke at det 
foreligger noen berettiget harme som gir grunn til reduksjon i straffen. Etter å ha sett tiltaltes videoer av to 
pågripelsessituasjoner hjemme hos ham, finner ikke retten noe grunnlag for å mene at politiet opptrådte på noen 
kritikkverdig måte overfor ham. Heller ikke det at tiltalte var frustrert over at etterforskningen av straffesaken 
trakk ut i tid gir etter rettens syn noe grunnlag for reduksjon i straffen for disse truslene.

Retten har etter en samlet vurdering kommet til at disse forholdene isolert sett ville gi en straff på 30 dager 
ubetinget fengsel.

Retten kan ikke se at det foreligger noen særlig formildende omstendigheter i saken. Tiltalte har erkjent 
straffeskyld for post II og post VI grunnlag a. Han har likevel ikke gitt noen uforbeholden tilståelse for disse 
forholdene, eller noen av de andre forholdene i tiltalebeslutningen.

Etter en helhetlig vurdering, og også hensyntatt forholdene i post II, IV og VI som vektlegges i skjerpende 
retning, finner retten at riktig straff vil være fengsel i 16 måneder.

Det skal imidlertid gis reduksjon i straffen for tidsforløpet i saken. Påtalemyndigheten har opplyst at 
etterforskningen av familievoldssaken startet i juni 2016, og ble avsluttet 4. september 2017. Dette forholdet 
var da klart for påtaleavgjørelse, men det ble først tatt påtaleavgjørelse 27. mars 2018 etter at det tilkom nye 
straffbare forhold i både februar og mars. Påtalemyndigheten har vurdert at saken har hatt en ren liggetid på 
seks måneder. Retten finner ikke holdepunkter for at liggetiden har vært lengre enn dette, og legger det til 
grunn. Dette skal det gis reduksjon i straffen for. Retten finner at et fradrag på fire måneder, som 
påtalemyndigheten har antydet, er rimelig.

Det skal i tillegg fastsettes en bot for kjøringen i ruspåvirket tilstand, jf. vegtrafikkloven § 31 andre ledd 
bokstav b. Etter fast praksis fastsettes disse bøtene normalt til halvannen ganger brutto månedsinntekt. Det er 
imidlertid uklart hvilken inntekt tiltalte har. Retten legger til grunn at han ikke har arbeidsinntekt, og han har 
opplyst at han ikke lenger mottar dagpenger fra NAV. Det legges derfor til grunn at han antagelig ikke har 
inntekt ut over det helt nødvendige til livsopphold. Boten fastsettes derfor skjønnsmessig til 5 000 kroner.

Straffen settes etter dette til ett års ubetinget fengsel, og en bot på 5 000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel 
dersom boten ikke betales.

Varetektsfradraget er på 109 dager.

Tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn
A dømmes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og det skal da normalt også fastsettes tap av retten til å føre 
førerkortpliktig motorvogn for en periode, jf. vegtrafikkloven § 33 første og andre ledd. Påtalemyndigheten har 
nedlagt påstand om en tapstid på 18 måneder.

Det bemerkes at påtalemyndigheten har nedlagt påstand om tap av retten til å føre førerkortfri motorvogn etter 
vegtrafikkloven § 35. Aktor har på spørsmål fra retten opplyst at dette er en ren feil.

Nærmere regler om tapstid er fastsatt i forskrift om tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv. 
(tapsforskriften) kapittel 3. Etter § 3-2 nr. 3, jf. nr. 1 skal det ved en påvirkningsgrad på mellom 0,5 og 0,8 
promille normalt fastsettes en tapsperiode på mellom 12 og 18 måneder.

Tiltaltes påvirkningsgrad er i nedre sjiktet av intervallet, og det er ikke lagt til grunn at det var skjerpende 
omstendigheter ved kjøringen. Heller ikke i relasjon til tapstidens lengde finner retten at hans tidligere 
domfellelse for ruspåvirket kjøring skal gis betydning, på bakgrunn av de samme betraktningene som redegjort 
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for ovenfor. Retten finner da at påtalemyndighetens forslag er for høyt, og mener tapstiden skal settes til 12 
måneder.

A har ikke gitt særlige opplysninger om sitt behov for førerrett. Han er ikke i jobb, har for tiden ikke 
omsorgsansvar, og det er ikke opplyst om andre forhold som gjør det særlig belastende for ham å miste 
føreretten i forhold til hva det vil være for de fleste. Retten finner at hensynet til trafikksikkerhet og 
likebehandling gjør det nødvendig å frata ham føreretten for en slik periode, og at dette ikke er noe 
uforholdsmessig inngrep overfor ham.

Ved eventuelt gjenerverv av føreretten må A avlegge full ny førerprøve, jf. tapsforskriften § 8-3 sjette ledd.

Kontaktforbud
Påtalemyndigheten har også nedlagt påstand om at tiltalte idømmes kontaktforbud mot B for en periode på 5 år. 
Tiltalte har opplyst at han ikke har noen innvendinger til et slikt kontaktforbud, og at han ikke ønsker kontakt 
med datteren.

Etter straffeloven § 57 kan den som har begått en straffbar handling ilegges kontaktforbud når det er grunn til å 
tro at vedkommende ellers vil begå en straffbar handling overfor, forfølge, eller på annet vis krenke freden til 
en annen person. Kontaktforbudet kan ilegges for inntil 5 år, eller ved særlige grunner på ubestemt tid, og kan 
ilegges sammen med fengselsstraff, jf. § 58 og § 59.

Retten vurderer at vilkårene for å idømme kontaktforbud er oppfylt. Retten har da lagt vekt på at A ved 
gjentatte brudd på besøksforbud overfor B har vist liten respekt for at han er nektet å ta kontakt med henne, og 
den belastningen han utsetter henne for. Tiltalte viser fortsatt et høyt agitasjonsnivå overfor henne, og retten 
finner at det er nærliggende og reell risiko for at han uten et slikt forbud vil fortsette å kontakt henne og krenke 
hennes fred. Han forbys derfor å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte henne, jf. straffeloven § 57 andre 
ledd bokstav b. Forbudet gjelder ikke bare fysiske tilnærmelser, men også kontakt per brev, telefon, e-post eller 
annet elektronisk kommunikasjonsmiddel av noe slag.

Både alvoret i krenkelsene mot B og det at besøksforbudene mot henne er brutt av A gjentatte ganger og over 
lang tid, tilsier at kontaktforbudet gis relativ lang varighet. Retten vurderer det nødvendig for å ivareta henne at 
hun nå får trygghet for at hun skal få ro i årene fremover. Kontaktforbudets varighet fastsettes derfor til fem år. 
Kontaktforbudet trer i kraft når dommen er rettskraftig, jf. straffeloven § 58 første ledd.

Oppreisningserstatning
Bistandsadvokaten har på vegne av B nedlagt påstand om oppreisningserstatning. Hun har fylt 15 år, og er etter 
straffeprosessloven § 93 g berettiget til å fremme et slikt krav uten bruk av verge.

Det rettslige grunnlaget for oppreisningskravet er skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3. 
Oppreisning skal fastsettes til det «retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte 
og for annen krenking eller skade av ikke–økonomisk art». Etter rettspraksis skal det ved utmålingen blant 
annet legges vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolders skyld, fornærmedes subjektive opplevelser av 
krenkelsen, og arten og omfanget av de påførte skadevirkningene, jf. Rt-2005-289 med videre henvisninger.

Retten finner det ikke tvilsomt at vilkårene for å idømme oppreisningserstatning er oppfylt, ved at A forsettlig 
har voldt henne slik smerte og skade som retten har funnet bevist og som er redegjort for ovenfor.

Det er ikke gjennom rettspraksis etablert noen «normaloppreisningserstatning» i saker om mishandling i nære 
relasjoner. Retten viser til Rt-2007-1537, hvor Høyesterett kom med følgende betraktninger om 
erstatningsnivået for slike saker:

Når det gjelder erstatning for vold mot nærstående, har det i rettspraksis vært en utvikling i retning av 
heving av erstatningsbeløpene, som tidligere ofte har vært svært lave, se. Rt-2005-1749. Dette medfører at 
man ved utmålingen ikke kan legge særlig vekt på tidligere rettspraksis.

Ved Høyesteretts dom i Rt-2003-1580 ble det fastsatt at «normaloppreisningen» til voldtektsofre skulle 
være kr 100.000. Da vold i nære relasjoner kan ha svært forskjellig karakter, finner jeg det vanskelig å 
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knytte utmålingen av oppreisning for slike forbrytelser til noe normert beløp. Ved utmålingen kan det 
imidlertid i en viss utstrekning ses hen til det oppreisningsnivå som er etablert for voldtektsofre.

Høyesterett fastsatte i den saken oppreisningserstatningen til 70 000 kroner. Selv om faktum i saken ikke er helt 
sammenlignbart med vår sak, finner retten en viss veiledning i dette.

Det skal nevnes at normaloppreisningen for voldtekt senere ble hevet til 150 000 kroner, jf. Rt-2011-743. Dette 
ble blant annet begrunnet med straffeskjerpelsene som fant sted for visse typer lovbrudd i 2010, som 
Høyesterett mente måtte få betydning også for nivået på oppreisningserstatningen. De samme betraktningene 
gjør seg gjeldende for oppreisningserstatning ved vold i nære relasjoner.

Momentene i vurderingen av oppreisningens størrelse i en familievoldssak vil langt på vei være de samme som 
ved straffutmålingen, og retten viser derfor til den vurderingen som er gjort ovenfor av alvoret og omfanget av 
krenkelsene mot B, og de skadevirkningene dette har hatt for henne. Etter en samlet vurdering har retten 
kommet til at oppreisningserstatningen skal settes til 100 000 kroner.

Dommen er enstemmig.

Dommen er ikke sagt innenfor lovens frist. Dette skyldes sakens kompleksitet, og uvanlig stor arbeidsbyrde i 
domstolen.

Domsslutning:
1. A, født 0.0.1972, frifinnes for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 24 første ledd første 

punktum, jf. tiltalebeslutning av 16. mai 2018 post V.

2. A, født 0.0.1972, dømmes for
- overtredelse av straffeloven § 282
- overtredelse av straffeloven § 168
- to overtredelser av straffeloven § 263
- overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. fjerde ledd, jf. § 22 

første ledd
- tre overtredelser av legemiddelloven § 31 andre ledd, jf. § 24 første ledd sammenholdt med 

straffeloven § 79 bokstav a til fengsel i 1 – ett – år, og en bot på 5 000 – femtusen – kroner, subsidiært 
fengsel i 15 – femten – dager.

Varetekt kommer til fradrag med 109 – etthundreogni – dager, jf. straffeloven § 83.

3. A taper retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 12 – tolv – måneder, jf. 
vegtrafikkloven § 33 og forskrift om tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv. § 3-2 nr. 3. Ved 
eventuelt gjenerverv av føreretten må han avlegge full ny førerprøve, jf. forskrift om tap av retten til å føre 
førerkortpliktig motorvogn § 8-3 sjette ledd.

4. A, født 0.0.1972, idømmes kontaktforbud overfor B for en periode på 5 – fem – år, jf. straffeloven § 57–§ 
59. Forbudet trer i kraft når dommen er rettskraftig.

5. A betaler oppreisningserstatning til B med 100 000 – hundretusen – kroner innen 2 – to – uker fra 
dommens forkynnelse. 
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