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Berammelse av hovedforhandling på grunnlag av ikke vedtatt forelegg

De underrettes herved om at saken vil bh oversendt Haugaland tingrett med anmodning om 
berammelse av hovedforhandling. ,

I medhold av straffeprosessloven § 267 kan De få gjøre Dem  kjent med sakens dokumenter. 
Dokumentene kan etter avtale fremlegges for gjennomsyn hos politiet.

Dersom De ønsker å føre andre bevis enn de som fremgår av bevisoppgaven, oppfordres D e innen 
3 -tre- dager å gi beskjed om dette. Når fristen er udøpt, vil saken bh oversendt domstolen.

PoHtiet vil normji^ i sUke saker legge ned påstand om at tiltalte blir ilagt saksomkostninger.

Hovedforhandling i saken kan påregnes frafalt dersom forelegget vedtas i god tid før rettsmøtet.

Med hilsen

Birthe Smistad
politifullmektig

Vedlegg: berammingsbrev med bevisoppgave
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PÅTEGNINGSARK

RUNE LEANDER HANSEN, F. 06.12.1955 - BERAMMELSE AV HOVEDFORHANDLING 
SAK EGNET FOR HURTIGBEHANDLING

Sendes med vedlegg Haugaland tingrett. Postboks 385, 5501 HAUGESUND, under henvisning til 
ikke vedtatt forelegg utferdiget av politimesteren i Sør-Vest politidistrikt 12.02.2016:

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

Det anmodes om berammelse av hovedforhandling idet forelegget trer i stedet for tiltalebeslutning jf. 
straffeprosessloven J^268.

Det bes konferert om tidspunktet for hovedforhandlingen. Er kjent med at det kan være ledig tid i 
tingretten 28.04.16 på grunn av en annen sak som er trukket. Eventuelt om det er ledig 29.04.16.

Med hjemmel i straffeprosessloven § 96 har ikke tiltalte krav på offentlig forsvarer.

Tiltalte er underrettet ved gjenpart av denne påtegning, og er også gjort kjent med sine rettigheter etter 
straffeprosessloven § 267.

Det bes om at saken berammes på politifullmektig John Olav Thorbjømsen.

Påtalemyndigheten ønsker å føre

I Vitner:

Navn, f.dato, adresse Dok.nr.

Dok.nr.
1. Roy Adolfsen, Fengselsførstebetj ent 

Sandeid Fengsel, 5585 SANDEID

Oppmøtetid

Oppmøtetid
09.45

Merknad

Merknad
Telefonavhør

II Dokumentasjon:
1. Anmeldelse og dokumentasjon ffa Sandeid fengsel, jf. dok. 04
2. Haugaland tingretts dom av 16.04.2015
3. Straffe- og bøteutskrifl
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Påtalemyndigheten vurderer at vitne Adolfsen sin forklaring ikke er særlig viktig for sakens opplysning, 
og firmer derfor telefonavhør ubetenkelig.

Det tas forbehold om ytterligere bevisføring.

Sør-Vest politidistrikt, 11.03.2016

Birthe Smistad 
politifullmektig
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