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Underretning om at anke nektes fremmet
Rogaland statsadvokatembeter mot Rune Leander Hansen

Lagmannsretten har den 10.06.2015 besluttet anken nektet fremmet. Kopi av beslutningen 
vedlegges.

En nektelse kan ankes til Høyesteretts ankeutvalg, men bare dersom du mener det er begått en 
feil ved lagmannsrettens saksbehandling. En eventuell anke må avgis skriftlig til 
lagmannsretten eller muntlig ved frammøte på lagmannsrettens kontor innen to uker fra du 
mottok dette breyet.

Kopi av dette brevet er sendt sammen med sakens dokumenter til påtalemyndigheten.
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BESLUTNING

Avsagt:

Saksnr.:

Dommere:

10.06.2015

15-090064AST-GULA/AVD2

Lagdommer
Lagdommer
Lagmann

Kai Ove Roseth 
Knut Harald Braathen 
Hanne Sophie Greve

Tiltalt Rune Leander Hansen

Påtalemyndighet Rogaland
statsad vokatem bete r

Førstestatsadvokat 
Harald Lavik Grønlien

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
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Rune Leander Hansen har erklært anke over Haugaland tingretts dom av 16. april 2015. 

Dommen har slik slutning:

" 1'. Rune Leander Hansen, født 06.12.1955, dømmes for overtredelse av
straffeloven § 127 første ledd første straffaltemativ til en straff av 21 - tjueen - 
dager fengsel.

2. Rune Leander Hansen, født 06.12.1955, dømmes til å betale saksomkostninger 
til det offentlige med kr. 1500,- - femtenhundre -  innen 2 -  to -  uker etter 
forkyimelse av dommen."

Rune Leander Hansen har selv utarbeidet et skriv som betegnes anke og sendt den til 
tingretten i e-post av 12. mai 2015. Han ønsker ikke bistand fra den som var forsvarer i 
tingretten.

Anken må forstås slik at den gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, 

lovanvendelsen og at det er begått saksbehandlingsfeil. Avslutningsvis i anken er det angitt 
at mer utfyllende informasjon vil komme, både skriftlig og muntlig. Noen påstand er ikke 
nedlagt men det må ut fra sammenhengen antas at Rune Leander Hansen mener at anken 
må fremmes og at han skal frifirmes, alternativt at dommen oppheves.

m
Påtalemyndigheten er kjent med anken. I påtegning av 29. mai 2015 fremgår at dommen 
godtas, da den fremstår som riktig.

Lagmannsretten ser ingen grunn til at det skal gis en frist i etterkant av utløpet av 
ankefristen for ytterligere utdyping av skrivet av 12. mai 2015. Det bemerkes Rune 
Leander Hansen heller ikke selv har tatt initiativ til å fremkomme med utdypninger av sine 
synspunkter etter at han fikk kopi av påtalemyndighetens påtegningsdokument av 29. mai 
2015.

Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre frem, og at den bør nektes fremmet 
etter straffeprosessloven § 321 annet ledd første punktum.

Det er intet som tyder på at det er begått noen saksbehandlingsfeil fra tingrettens side ved 
behandlingen av saken.

Tingretten har ved sin bevisbedømmelse lagt til grunn at "all rimelig tvil skal k o m m e 

tiltalte til gode", jf. dommen side 2 nest siste avsnitt. Dette viser at tingretten har bygget på 
et korrekt beviskrav ved sin bevisbedømmelse. Tingrettens bevisbedømmelse fremstår for 
øvrig som grundig, og tingretten fant at Rune Leander Larsen forsettlig hadde forholdt seg 
som beskrevet i tiltalen. Det er intet i anken som peker i retning av at en ankebehandling 
vil medføre et annet og et mer gunstig resultat for Rune Leander Larsen.
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Lagmannsretten kan heller ikke se at tingretten har bygget på en uriktig lovforståelse ved 

bedømmelsen av om Larsen var skyldig etter tiltalen.

Det er ikke nevnt noe eksplisitt i anken om straffutmålingen, men det kan kort bemerkes at 

det uansett ikke ville vært grunnlag for å fremme en straffutmålingsanke til behandling -  
da det ikke kan ses å foreligge noe åpenbart misforhold mellom den straffbare handlingen 
som ble funnet bevist, og straffen som er fastsatt av tingretten, jf. straffeprosessloven § 
344. En anke over straffutmålingen ville dermed klart heller ikke føre frem.

Etter dette nektes anken fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 armet ledd første punktum.

Beslutningen er enstemmig.
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Anken nektes fremmet.

Kai Ove Roseth Knut Harald Braathen Hanne Sophie Greve
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