
Rune Leander Hansen 
Vikevegen 1808 
5568 VIKEBYGD

Forelegg

POLITIMESTEREN I SØR-VEST

sikter herved Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955
Vikevegen 1808, 5568 VIKEBYGD

for overtredelse av

Straffe£iennomføringsloven S 40 syvende ledd
for somflbmfelt på fiftfot å ha unnlatt å etterkomme kriminalomsorgens pålegg om å møte til å 
utholde frihetsstraff eller samfunnsstraff til fastsatt tid og sted for å påbegynne fullbyrdingen

Grunnlag:
Torsdag 10. desember 2015 kl. 14.00 møtte han ikke til soning i Sandeid fengsel for fullbyrdelse 
av Haugaland tingretts dom av 16.04.15 hvor han ble dømt til ubetinget fengsel i 21 dager, til tross 
for at han var lovlig innkalt ved brev fra kriminalomsorgen.

For overtredelsen ilegges du en bot til statskassen på kr. 6000 eller hvis boten ikke 

betales/inndrives, en straff av fengsel i 12 dager.

Boten som er fastsatt i forelegget, bygger på at forelegget blir vedtatt. Ved utmålingen av boten er det 
følgelig lagt inn en strafferabatt på dette grunnlag.

Du underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen for 
pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på kr. 7200, 
subsidiært (dvs. for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i 14 dager, og det vil i tillegg bli 
krevd saksomkostninger til det offentlige.
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Vedtakelse av forelegget -  frist og betaling:
Du oppfordres til å ta standpunkt til forelegget og^^m ere  et eksemplar i undertegnet stand innen 
5 - fem - dager fra mottakelse. Er siktede under 1 ̂  S- eller har fått oppnevnt verge, skal verge også 
underskrive. Betaling av boten anses ikke som vedtakelse.

Når forelegget er vedtatt og returnert politiet, videresendes det til Statens innkrevingssentral (SI), som 
sender ut faktura. Betaling kan også skje direkte til politidistriktet. Etter at faktura er mottatt fra SI, kan 
du søke SI om å få betale forelegget/kravet i avdrag eller få utsatt betalingen. Mer informasjon om 
betaling, avdragsordning og betalingsutsettelse kan finnes på Sis nettsted; www.statens- 
innkrevingssentral.no, eller ved å lese informasjonen på baksiden av giro som du far tilsendt fra SI.

Konsekvenser av at du vedtar forelegget:
Vedtakelsen av forelegget er frivillig og innebærer at straffesaken avgjøres endelig og uten 
domstolsbehandling. Vedtakelsen har samme virkning som en endelig dom og kan vanligvis ikke 
påankes.

Vedtatt forelegg kan få betydning også utenfor straffesaken. Dette gjelder for eksempel adgang til å 
beholde eller få offentlige bevillinger og autorisasjoner, bl a bevertningsbevillinger. Hvis det er voldt 
skade, kan vedtatt forelegg få betydning ved et eventuelt erstatnings- eller forsikringsoppgjør.

Et vedtatt forelegg for overtredelse av bestemmelser i straffeloven (2005) kapittel 26 (dvs. §§291-317) 
eller straffeloven (2005) § 322 j f  § 321 og § 328 jf  § 327, medfører — på samme måte som en dom -  
registrering i DNA identitetsregisteret.

Konsekvenser av at du ikke vedtar forelegget:
Dersom forelegget ikke vedtas, oppfordres du til innen 5 - fem - dager å oppgi grunnen til dette. Dette 
kan skrives i rubrikken til slutt i forelegget, på baksiden av forelegget eller i eget brev. Vedtas ikke 
forelegget, vil sakeiriiormalt bli sendt retten for pådømmelse.

Sør-Vest politidistrikt, 12.02.2016

Birthe Smistad 
politifullmektig
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Anm.nr.: 13498418 182/16-^
Forelegget nidtas

Rune Learider Hansen, f. 06.12.1955

Sted og dato

Underskrift

Verges underskrift

Anm.nr.: 13498418 182/16-32

Forelegget vedtas IKKE
Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955

I I Jeg er ikke skyldig. Det oppfordres til å begrunne dette nærmere og oppgi eventuelle 
vitner som ønskes avhørt. Disse opplysningene kan gis på baksiden.
Saken vil som regel bli sendt tingretten for hovedforhandling med vitneførsel. Normalt vil det 
bli nedlagt påstand om saksomkostninger.__________________________________________

I I Jeg godtar ikke botens størrelse. Saken vil som regel bli sendt tingretten for forenklet 
rettergang (tilståelsesdom).

Forelegg hvor det er ilagt tap av førerett/sperrefrist fo r førerett, inndragningskrav eller 
erstatn ingskrav:

I I Jeg godtar ikke tap av førerett/sperrefrist.

I I Jeg godtar ikke wndragningskravet.

I I Jeg godtar ikke erstatningskravet.

Sted og dato

Underskrift

Verges underskrift
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