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VIGGO KRISTIANSEN, F. 24.05.1979  – OVERFØRING AV SAK FRA AGDER 
STATSADVOKATEMBETER TIL OSLO STATSADVOKATEMBETER

Sendes Oslo statsadvokatembeter.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fattet 18. februar d.å. avgjørelse i sak om 
gjenåpning av den såkalte "Baneheia-saken", etter begjæring fra domfelte Viggo Kristiansen. 
Kommisjonen kom til at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 er oppfylt, 
og Kristiansens begjæring ble således tatt til følge.

Lovens ordning i slike tilfeller er at den gjenåpnede straffesak henvises til full ny behandling ved 
en sideordnet domstol, jf. straffeprosessloven § 400 første ledd. Påtalemyndigheten kan 
imidlertid samtykke i at retten avsier frifinnende dom uten hovedforhandling, jf. bestemmelsens 
femte ledd. Slik denne saken ligger an, er et eventuelt samtykke bare aktuelt dersom en mener 
bevissituasjonen slik den fremstår i dag – og dermed slik den må antas å bli i en ny rettsrunde – 
anses utilstrekkelig for domfellelse. 

Før riksadvokaten tar endelig stilling til ovennevnte spørsmål, har en behov for at saken 
forberedes på regionalt statsadvokatnivå, slik det ellers gjøres i saker hvor det er spørsmål om 
tiltale for et straffbart forhold hvor påtalekompetansen ligger til riksadvokaten. 

Agder statsadvokatembeter har hatt ansvaret for saken frem til i dag, herunder som 
påtalemyndighetens representant ved Kommisjonens behandling av Kristiansens 
gjenåpningsbegjæringer. Embetsleder, førstestatsadvokat Erik Erland Holmen, har i påtegning i 
dag anmodet riksadvokaten om at saksansvaret overføres til en annen statsadvokatregion. Han 
har bl.a. vist til at Agder statsadvokatembeters syn har vært at vilkårene for gjenåpning ikke 
foreligger, og selv om dette ikke medfører inhabilitet, taler gode grunner for at "friske øyne" nå 
ser på saken og avgir sin tilrådning til riksadvokaten.

Riksadvokaten er kommet til at anmodningen fra Agder statsadvokatembeter bør etterkommes.

Verken Agder statsadvokatembeter eller Agder politidistrikt vil etter riksadvokatens syn være 
inhabile til å forestå den videre behandling som følge av sin befatning med saken frem mot 
domfellelse og i tilknytning til gjenåpningsbegjæringene. I en sak som den foreliggende er det 
likevel gode grunner for å legge til rette for en behandling som best mulig sikrer ivaretakelse av 
påtalemyndighetens objektivitetsplikt ved at "friske øyne" nå vurderer saken, i tråd med 
embetsleder Holmens tilrådning, som det er naturlig å legge betydelig vekt på.

Sakens karakter, samt hensynet til domfelte, de etterlatte og andre pårørende, tilsier en meget 
grundig behandling. En fornyet gjennomgang ved en statsadvokatregion som ikke tidligere har 
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hatt befatning med saken, vil i så måte bidra til å sikre et så forsvarlig avgjørelsesgrunnlag som 
mulig før riksadvokaten treffer sin avgjørelse.

Også ressurshensyn kan tilsi at saken overføres fra Agder statsadvokatembeter. Det vil på ny 
måtte foretas en meget grundig og fullstendig gjennomgang av sakens dokumenter, herunder den 
informasjon som er fremkommet i anledning Kristiansens gjenåpningsbegjæringer. Det kan også 
bli aktuelt med ytterligere etterforsking før det avgis innstilling til riksadvokaten, i den grad dette 
anses nødvendig for å opplyse og klargjøre saken. Overføring til et større statsadvokatembete er 
derfor hensiktsmessig. 

Riksadvokaten beslutter på denne bakgrunn i medhold av straffeprosessloven § 59 første 
ledd at førstestatsadvokaten i Oslo, eller den statsadvokat ved embetet som han utpeker, skal 
forestå behandlingen av gjenåpningssaken på statsadvokatnivå. Det besluttes videre at Oslo 
politidistrikt forestår den videre behandling på politinivå. Dersom det skulle vise seg aktuelt, 
vil det på vanlig måte kunne rettes bistandsanmodning til Kripos. En understreker at det ikke 
skal avgis noen innstilling eller uttalelse fra påtalemyndigheten i politiet hva gjelder 
spørsmålet om saken bør henvises til fullstendig ny behandling eller ikke. Politiet skal med 
andre ord bare bistå med eventuelle etterforskingsskritt som statsadvokaten anser 
nødvendige for å kunne avgi sin tilrådning til riksadvokaten.

Også ansvaret for håndteringen av spørsmålet om forlengelse av forvaring for Kristiansen 
overføres til Oslo statsadvokatembeter.

Jørn Sigurd Maurud
 

Heidi Reinholdt-Østbye
statsadvokat

Gjenpart: 1. Agder statsadvokatembeter
2. Politimesteren i Agder
3. Politimesteren i Oslo
4. Sjef Kripos
5. Advokat Arvid Sjødin
6. Advokat Håkon Brækhus
7. Advokat Audun Beckstrøm
8. Politidirektoratet
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