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Det ble avsagt slik

DOM

Thor Ole Gautestad er født 13.07.1969 ogbor i Setesdalsvegen 2388,4745 Bygland.

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Agder er ha satt under tiltale ved

Kristiansand tingrett for overtredelse av

Straffeloven (1902) I 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert, innført, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag
å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som
seksualiserer bam

oe straffeloven (2005) S 311 første ledd
for å ha

a) produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som
seksualiserte bam,
b) utgitt, tilbudt, solgt, overlatt til en annen, gjort tilgjengelig eller på annen måte søkt å
utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a,
c) anskaffet, innført eller besittet fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig
skaffet seg tilgang til slikt materiale,
d) holdt offentlig foredrag eller istandbragt offentlig forestilling eller utstilling av
fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller
e) forledet noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av
rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold.
Med bam menes person under 18 år.

Grunnlag:
a)

I tidsrommet fra 06. februar 2013 til12. mars 2017 i Bygland og/eller andre steder i Norge
giorde han seg planmessig kjent med og skaffet han seg jevnlig tilgang til fremstillinger av
seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av bar¡ på Internett.
b)
I hele og/elller deler av tidsrommet fra 29. mars 201 5 til 29. mars 2017 i Bygland og/eller
andre steder i Norge var han i besittelse av til sammen735 bilder og 65 filmer med
seksuelle overgrep mot bam og/eller som seksualiserer barn.

Saken innkom til Kristiansand tingrett 20.12.2017 .

Hovedforhandling ble holdt 22.01.2018. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter

tiltalebeslutningen. Retten mottok forklaring fra ett vitne, 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

ett år, med fradrag av én dag for utholdt varetekt. Videre nedla aktor påstand om at tiltalte
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dømmes til å tåle inndragning av en Asus PC, samt fradømmes retten til å inneha konto på

og ellers benytte kommunikasjonstjenesten Skype i fem år.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

Rettens vurdering

Skyldspørsmålet

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet

i tiltalebeslutningen, både grunnlag a og b. Retten har ved bevisvurderingen lagt særlig

vekt på de tekniske funn som er gjort på tiltaltes bærbare datamaskin, som ble beslaglagt

av politiet da tiltalte ble pågrepet29. mars 2017 .

Det fremgår av politiets beslagsrapport at det på beslagstidspunktet på tiltaltes datamaskin

var lagret til sammen 735 bilder og 65 videoer som viser seksuelle overgrep mot barn eller

barn i andre seksualiserte sammenhenger.

Retten har fått fremlagt et uttrekk bestående av 100 av bildene, som viser at det jevnt over

er tale om svært unge barn. De fremlagte bildene viser bam i formentlig prepubertal alder,

noen ganger helt ned i spedbarnsalder, avbildet nakne alene i seksualiserte posisjoner eller

avbildet mens de utsettes for seksuelle overgrep fra voksne personer. Flere av bildene viser

voldtekt i form av masturbasjon eller samleie. Retten har også fått fremlagt stillbilder for

samtlige videoer, som i kombinasjon med videoenes filnavn viser at det er tale om et

materiale av tilsvarende karakter som bildene.

Det er i det hele tale om fremstillinger av svært grove overgrep.

Samtlige bilde- og videofiler var lagret i mapper som var lett synlige ved bruk av

datamaskinen. To av dem stammer fra filoverføringer til tiltaltes brukerkonto via

kommunikasjonsdenesten Skype. Tidsstempler på filene viser at samtlige er lagret i
perioden beskrevet under tiltalebeslutningens grunnlag b.

På tiltaltes datamaskin er det videre gjort funn som viser at det i perioden beskrevet i

tiltalebeslutningens grunnlag a har eksistert bilde- og videofiler på datamaskinen med

filnavn som tilkjennegir at de inneholder fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn

eller bam i andre seksualiserte sammenhenger. Det er i hovedsak snakk om filer som har

vært behandlet i datamaskinens <Downloads))-mappe, hvilket indikerer at de er lastet ned

fra internett, samt filer som har vært behandlet på datamaskinen via et eksternt

lagrinsmedium som en minnepinne eller lignende. Datamaskinens logger over nylig

åpnede filer (såkalte <Jump Lists>) og tidligere åpnede hler (såkalte <LNK files>) viser at

denne typer filer ikke bare har vært lagret på datamaskinen, men også har blitt åpnet.
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Filene var slettet på beslagstidspunktet, og politiet har derfor ikke kunnet gjennomgå

innholdet. Med grunnlag i den store mengden filnavn av lik karakter legger retten likevel
til grunn at det i den aktuelle perioden har eksistert en omfattende mengde bilde- og

videofiler på datamaskinen med tilsvarende innhold som de som var intakte på

datamaskinen ved beslaget. I noen tilfeller indikerer filnavnene at innholdet har vært enda

grovere, idet noen har et voldelig tilsnitt ved bruk av ord som (rape)> eller lignende, mens

andre har et særlig fokus på spedbarn. Når det gjelder antallet, anser retten det tilstrekkelig
å konstatere at det er fremlagt bevis for behandling av flere hundre filer av denne typen.

Videre fremgår av politiets undersøkelser at tiltaltes konto på kommunikasjonstjenesten

Skype tidvis har vært benyttet til å kommunisere med andre voksne personer om befatning
med overgrepsmateriale av den typen tiltalen gjelder. Tiltalte har selv bekreftet dette i
retten, men har forklart at han ikke selv har noen interesse i materiale som viser overgrep

mot barn. Han har videre forklart at grunnen til at denne typen materiale ble tatt opp i
samtalene var at tiltalte ønsket å provosere samtalemotparten, og at Formål med slik
provokasjon hovedsakelig var å avdekke om de anonyme kvinnene han samtalte med, i
virkeligheten var menn.

Tiltalte har ellers forklart at han ikke har noen kjennskap til materialet som eksisterte på

hans datamaskin på beslagstidspunktet, og heller ikke til materialet det er funnet spor etter.

Han har for øvrig opplyst at han tidvis har vært nervøs for at hans trådløse hjemmenettverk

har blitt benyttet av utenforstående, og at materialet må ha dukket opp på hans datamaskin

ved at en tredjeperson gjennom hacking har tatt kontroll over tiltaltes datamaskin og

deretter lastet inn materialet.

Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring. Selv om det må anses teoretisk mulig at

overgrepsmaterialet som danner grunnlaget for tiltalen kan ha blitt lastet inn på tiltaltes

datamaskin uten hans viten, danner sakens øvrige bevisbilde et så tydelig bilde at denne

muligheten nettopp må anses som rent teoretisk.

Retten legger i den forbindelse for det første vekt på at materialet som er funnet på tiltaltes

datamaskin, samt det materialet det er funnet spor etter, utg¡ør en såpass betydelig mengde

at det er lite troverdig at materialet har eksistert på tiltaltes datamaskin uten at han har

oppdaget det, også om hans bruk har vært begrenset. Det bemerkes at materialet har ligget

lagret lett synlig over en periode på flere år.

For det andre legger retten vekt på at de nevnte tekniske undersøkelser viser at en ikke

ubetydelig andel av materialet er lastet inn på maskinen via en minnepinne eller tilsvarende

flyttbart lagringsmedium. Dette synes å utelukke hacking, i alle fall for denne andelen av

materialet.
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For det tredje legges vekt på at tiltalte, også i henhold til egen forklaring, har benyttet

Skype til å kommunisere om og motta overgrepsmateriale. At slikt materiale da skal ha

befunnet seg på hans maskin ved en tilfeldighet synes lite troverdig. I den forbindelse

bemerkes at retten ser bort fra tiltaltes forklaring om at kommunikasjonen fant sted for å
provosere samtalemotparten til å avsløre om den i virkeligheten var en mann. Forklaringen

fremstår oppkonstruert, idet det er vanskelig å spore noen logikk i fremgangsmåten.

Når sakens bevisbilde ses under ett gjenstår dermed etter rettens oppfatning ingen rimelig
tvil med hensyn til at det er tiltalte som selv, planmessig og med forsett, har skaffet seg

tilgang til og gjort seg kjent med overgrepsmaterialet som er behandlet i gjennomgangen

over, samt at tiltalte forsettlig har satt seg i besittelse av de 735 bildene og 65 filmene.

De objektive og subjektive forutsetninger for straff for overtredelse av straffeloven (1902)

$ 204 a første ledd bokstav a og straffeloven (2005) $ 3l 1 første ledd er dermed til stede.

Førstnevnte bestemmelse anvendes for de sider ved forholdene som er begått før

ikrafttredelsen av straffeloven av 2005,jf. dennes $ 3.

Tiltalte skal etter dette dømmes i tråd med tiltalebeslutningen.

Straffespørsmålet:

Tiltalte er ikke tidligere ilagt straff av betydning for utmålingen.

Allmennpreventive hensyn taler med tyngde for å reagere strengt mot befatning med

materiale som viser seksuelle overgrep mot bam. Besittelse og bruk av slikt materiale

innebærer en utnyttelse av allerede gjennomførte overgrep, og selv den vederlagsfrie

befatning med slikt materiale er egnet til å lede til ytterligere overgrep. Retten viser i den

forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2002 s. 1187.

Momenter av betydning ved den konkrete straffutmålingen vil særlig være mengden av

stoff, grovheten i skildringene, barnas alder, varigheten av besittelsen og eventuell

videreformidling av stoffet til andre, jf. blant annet Rt. 2007 s. 422.

Ved utmålingen finner retten veiledning i følgende avgjørelser:

Rt. 2013 s. 950 gjaldt straffutmåling for besittelse av 28 barnepornografiske filmer med en

varighet på om lag 14 timer og en grovhet som virker å tilsvare i inneværende sak. Med

bakgrunn i at det var tale om et omfattende materiale, at tiltalte hadde medvirket til
spredning av materialet via hldeling og at straffenivået måtte anses hevet i og med

endringen av straffeloven av 25. juni 2010 nr. 46, kom Høyesterett til at fengsel i åtte

måneder var en passende straff.
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LA-2017-l I1088 gjaldt straffutmåling for planmessig å ha gjort seg kjent med

barnepornografisk materiale, samt besittelse av 28 slike filmer med en spilletid på om lag

tre og en halv time. Tingretten hadde utmålt en straff av fengsel i fem måneder, etter

fradrag for lang liggetid, og lagmannsretten sluttet seg til dette.

Når det gjelder den befatning tiltalte i inneværende sak har hatt med bamepomografisk

materiale, må det i skjerpende retning legges vekt på at det er tale om skildringer av svært

graverende handlinger - blant annet voldtekt til samleie - mot bam i svært lave

aldersgrupper.

Det er videre tale om et betydelig antall bilder, og et antall filmer som langt overstiger det

som var tilfellet i de to ovennevnte dommer. Det høye antallet bilder og filmer reflekterer

ethøyt antall barn som har blitt utsatt for overgrepene som er skildret der, hvilket må

tillegges særlig vekt. I den forbindelse bemerkes at det må legges vekt ikke bare på det

antall filer som eksisterte på tiltaltes datamaskin idet politiets beslag fant sted - også det

faktum at det er funnet spor av et betydelig antall hler som ikke lenger eksisterte på

maskinen ved beslaget må tillegges vekt.

Dessuten må det legges vekt på at det er tale om befatning med og besittelse av det aktuelle

materialet over en relativt lang periode, fra februar 2013 til mars 2017.

Videoenes varighet er ikke belyst for retten, og tillegges dermed ikke vekt.

Retten er ikke enig med aktor i at det har foreligget en særlig høy fare for spredning av

materialet som danner grunnlag for tiltalen. Det er ikke funnet bevis for faktisk spredning

eller forsøk på det. At tiltalte har benyttet seg av Skype til å kommunisere om denne typen

materiale, kan etter rettens oppfatning ikke i seg selv tas til inntekt for en spredningsfare

som awiker fra normaltilfellene i en slik grad at den skal medfbre straffskjerpelse.

Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at straffen skal settes til fengsel r nr

måneder.

Aktor har i tillegg nedlagt påstand om at tiltalte idømmes forbud mot å benytte

kommunikasjonstjenesten Skype i fem år, jf. straffeloven (2005) $ 56 første ledd bokstav

b.

Tiltaltes bruk av Skype har nær sammenheng med overtredelsene han nå domfelles for,

idet noe av overgrepsmaterialet han domfelles for er mottatt der. Sammenhengen styrkes

ved at tiltalte også ellers har benyttet kommunikasjonstjenesten til å kommunisere med

andre om overgrepsmateriale. Et forbud som det aktor har nedlagt påstand om vil heller

ikke ramme tiltalte særlig hardt, og må anses forholdsmessig.
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Retten finner derfor etter en helhetsvurdering at allmenne hensyn tilsier at tiltalte ilegges

slikt forbud, og at forbudet gis en varighet på fem år,jf. straffeloven $ 58 annet ledd.

Inndragnine:

Aktor har nedlagt påstand om inndragning av datamaskinen som ble beslaglagt hos tiltalte,
og hvor overgrepsmaterialet ble funnet.

Datamaskinen har vært brukt ved en straffbar handling, og retten finner inndragning
påkrevd ut fra hensynet til en effektiv håndheving av straffebestemmelsene mot befatning
med overgrepsmateriale. Inndragningen er ikke uforholdsmessig, idet konsekvensene for
tiltalte må anses for svært begrensede.

Tiltalte dømmes derfor til å tåle inndragning av nevnte datamaskin, jf. straffeloven (1902)

$ 35 annet ledd og straffeloven (2005) g 69 første ledd bokstav c.

Saksomkostninger:

Retten finner ikke grunn til å fravike hovedregelen i straffeprosessloven $ 436 om at tiltalte
skal pålegges å bære sakens omkostninger når han dømmes i tråd med tiltalebeslutningen.
Omkostningsansvaret settes skjønnsmessig til 5 000 kroner.

Dommen er enstemmig.
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DOMSSLUTNING

1 . Thor Ole Gautestad, født 13 .07 .1969 , dømmes for 2 - to - overtredelser av

straffeloven (1902) $ 204a første ledd bokstav a og straffeloven (2005) $ 311 første

ledd, jf. straffeloven (2005) $ 79 bokstav a, til fengsel i 9 - ni - måneder, med fradrag

av I - en - dag for utholdt varetekt.

2. I medhold av straffeloven (1902) $ 29 første ledd bokstav b og straffeloven (2005)

$ 56 første ledd bokstav b fratas han retten til å inneha konto hos eller på annen måte

benytte seg av kommunikasjonstjenesten Skype for en periode av 5 - fem - år.

3. I medhold av straffeloven (1902) $ 35 annet ledd og straffeloven (2005) $ 69 første

ledd bokstav c inndras I - én - Asus bærbar PC.

4. Han dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige med 5 000 - femtusen -
kroner.

***,k

Dommen forkynnes for domfelte i samsvar med det som fremkommer av rettsboken.

Retten hevet

Aleksander Monsen

Jan Arve Olsen

Kopi av dommen sendes til forsvarer, advokat Tove Westbye

Wenche Asp
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VEILEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN

Du kan anke dommen i tingretten
Du har rett til å anke over en dom i tingretten. Du må i så fall anke innen to uker fra den dagen dommen
er avsagt eller forkynt (gjort kjent) for deg. Du må innen den samme fristen opplyse om du krever ny
behandling av andre krav du er idømt, for eksempel erstatning. Det er lagmannsretten som behandler
anker over avgjørelser i tingretten.

Hva kan du anke over?
Du kan anke over

bevisvurderingen under skyldspørsmålet, hvis du mener kravene for straff ikke er oppfolt
lovanvendelsen under skyldspørsmålet, hvis du mener loven er tolket feil
utmålingen av straffen
erstatning, inndragning, tap av førerrett eller lignende
fei I ved saksbehandlingen

Når kan lagmannsretten nekte å behandle anken?
Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten kommer til at det er klart at dommen ikke vil bli
endret. Hvis saken gjelder en forbrytelse som kan føre til fengsel i mer enn seks år, vil lagmannsretten
vanligvis behandle anken. Lagmannsretten kan Iikevel nekte å behandle anken hvis den gjelder et
spørsmål av mindre betydning, eller hvis det ellers ikke er grunn til å fremme anken.

I noen saker vil anken bare bli behandlet hvis særlige grunner taler for det. Det gjelder hvis
påtalemyndigheten ikke har bedt om, eller du ikke er idømt, en annen reaksjon enn bot, inndragning eller
tap av retten til å føre motorvogn.

Du får oppnevnt forsvarer
Hvis anken blir fremmet for retten, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du
ønsker en bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snaft som mulig senere.

Hva må ankeerklæringen inneholde?
I ankeerklæringen må du nevne:
- hvilken dom du anker over, og om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter
- om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet,

lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff
- hvilke feil du mener har skjedd - når anken gjelder saksbehandlingen
- om anken gjelder inndragning
- om du krever ny behandling av erstatningskrav eller andre krav som er nevnt i straffeprosessloven $ 3

Videre bør du nevne:
- nye bevis som du vil legge fram
- endringen du ønsker
- hvilke feil anken gjelder, ved anke over lovanvendelsen

Hvis du krever ny behandling av krav i straffeprosessloven $ 3, må du oppgi
om anken gjelder hele avgjørelsen
det resultat du krever
de feilene du mener har skjedd
den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
bevisene som vil bli ført

Hvordan anker du?
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Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller
for påtalemyndigheten (for eksempel statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du
også sette fram anken for tilsatte i fengselet.

Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om hvorvidt du bør anke, og eventuelt hjelpe deg med å
skrive anken. Du kan også ñ hjelp til å skrive anken hos tingretten, hos påtalemyndigheten eller hos
tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive anken.

Var du ikke til stede under hovedforhandlingen?
Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du be om at saken blir
behandlet på nytt. For å kunne ñ ny behandling på grunn av møtefravær må du gjøre det
sannsynlig at du hadde gyldig fravær, og at du ikke kan bebreides for at du ikke meldte fra i tide.
Du må sette fram kravet for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommer er
forkynt.

Tidspunktet for soning
Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du
henvende deg til Kriminalomsorgen. Du vil fa pålegg av Kriminalomsorgen om å møte til fastsatt tid og
sted for soning av fengselsstraffen.

Soning i eget hjem
Dersom du har fått en dom på under fire måneder ubetinget fengselsstraff, kan du allerede nå søke

Kriminalomsorgen om å få sone den i eget hjem med elektronisk kontroll (fotlenke)
(straffegjennomføringsloven $ 16.2). Kriminalomsorgen vurderer om du oppfrller kravene for en slik
soningsform.

Soning i institusjon
Dersom du har fått en dom på under ett år ubetinget fengselsstraffkan du allerede nå søke
Kriminalomsorgen om å fa sone den i en institusjon for behandling av avhengighet eller psykiske lidelser,
spesielle former for omsorg eller attføring (straffegjennomføringsloven $ 12). Kriminalomsorgen vurderer
om du oppffller kravene for en slik soningsform.

Betinget fengselsstraff
Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at soningen er utsatt i en prøvetid. Grunnvilkåret
ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være fastsatt andre
vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for begge
handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du br¡er fastsatte vilkår, kan retten
bestemme at fengselsstraffen helt eller delvis skal sones.

Samfunnsstraff
Dersom du er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt ä utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i
program eller andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i så mange timer som retten har bestemt.
Samfunnsstraffen kan også inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen
bestemmer når og hvordan straffen skal gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før
samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke utfører samfunnsstraffen, kan retten bestemme at du
må sone i fengsel i stedet.

Ungdomsstraff
Dersom du er idømt ungdomsstraff, sendes saken til Konfliktrådet. Konfliktrådet vil innkalle til et
stormøte der det skal utarbeides en ungdomsplan. Blir man ikke enige om en ungdomsplan, sendes saken
tilbake til domstolen som avg¡ør om hele eller deler av den betingede straffen skal sones. Hvis du begår

2- 17-199643MED-KrSA/01



en ny straffbar handling før ungdomsstraffen er gjennomføft, eller hvis du br¡er vilkårene satt i
ungdomsplanen, kan retten bestemme at du må sone i fengsel i stedet.

Bot
Hvis en bot ikke blir betalt til fastsatt tid, vil den bli innkevet av Statens Innkrevingssentral ved trekk i
lønn eller annen tvangsinnkreving. Lykkes ikke det, må du sone i fengsel.

Nærmere informasjon om ulike soningsformer og vilkårene for dette finnes på
www.kriminalomsorgen. no.
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