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BRANNSTIFTELSEN PÅ SCANDINAVIAN STAR 7. APRIL 1990 -VURDERING AV
GRUNNLAG FOR NY ETTERFORSKING-ANSVARSLINJER
Det vises til møte ved Riksadvokatembetet 8. april 2013 med blant andre visepolitimester
Halvorsen.
Riksadvokaten har med tilfredshet registrert at politimesteren og visepolitimesteren har gjennomført
møte med representanter for stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star i tråd med
våre forutsetninger. Stiftelsen mener å ha nye opplysninger om brannstiftelsen i 1990, jf. en rekke
mediaoppslag i tilknytning til, og i etterkant av, pressekonferanse 6 dm. Gjennom media har en for
øvrig også notert at politiet har bedt om at nye opplysninger blir dokumentert i en rapport, og at det
vil bli avholdt et nytt møte med stiftelsen, hvor også kriminalteknisk kompetanse i politiet vil være
representert. Såvidt en skjønner finnes det ikke en slik rapport pr. dags dato. En legger i
utgangspunktet til grunn at presseoppslagene er dekkende under dette punkt.
Riksadvokaten behandlet som kjent spørsmålet om ny etterforsking siste gang 30. januar 2012. På
bakgrunn av det da foreliggende materiale fra stiftelsen og Støttegruppen Scandinavian Star fant en
ikke grunn til å beordre gjenopptakelse av den norske etterforskingen av brannstiftelsen om bord i
Scandinavian Star. Avgjørelsen, med begrunnelse, ble oversendt Oslo politidistrikt samme dag,
sammen med de dokumenter en hadde fått tilsendt fra dansk påtalemyndighet, stiftelsen og
støttegruppen.
Den norske straffesaken etter brannen på Scandinavian Star ble henlagt etter bevisets stilling i mars
1991 av riksadvokaten i overensstemmelse med innstilling fra Oslo politidistrikt og (nåværende)
Oslo statsadvokatembeter. I tillegg til avgjørelsen av 30. januar 2012 har riksadvokaten også en
gang tidligere-2. mai 2002-avslått krav om gjenopptakelse av politietterforskingen. I tillegg
kommer flere avslag fra dansk påtalemyndighet, jf. omtalen av dette i avgjørelsen av januar i fjor.
De tidligere avgjørelser i saken gjør det nødvendig å presisere rammer og ansvar for de vurderinger
og beslutninger som initiativet fra stiftelsen nå kan foranledige:
Utgangspunktet er at Oslo politidistrikt gjør en grundig vurdering av om det er grunnlag for å
iverksette ny etterforsking av brannstiftelsen om bord i Scandinavian Star for 23 år siden.
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Dersom politiet finner at det er kommet til nye opplysninger etter riksadvokatens avgjørelse 30.
januar 2012, og som etter politiets oppfatning gir rimelig grunn til å iverksette ny etterforsking, jf.
straffeprosessloven § 224, har politimesteren fullmakt til å iverksette dette. Det er i så fall ikke
nødvendig å forelegge spørsmålet for riksadvokaten, men en ber i tilfelle om å bli orientert om
beslutningen og de vurderinger som leder frem til den.
Ved vurderingen av betydningen av eventuelle nye opplysninger vil politiet selvsagt kunne se dem i
sammenheng med informasjon som tidligere har vært kjent eller fremlagt.
De opplysninger som politiet vil måtte bygge på for å ta stilling til spørsmålet om ny etterforsking
eller ikke, begrenses ikke til det materialet som stiftelsen måtte legge frem. Avgrensede
undersøkelser kan gjennomføres om det anses hensiktsmessig, uten at slik informasjonsinnhenting
innebærer at etterforsking derved er innledet. Den skjønnsmessige grense (mot etterforsking) for
slike innledende undersøkelser eller innhenting av opplysninger fra andre enn stiftelsen,
problematiseres ikke her.
Dersom politiet etter en faglig vurdering er av den oppfatning at det samlede materiale gir grunnlag
for ny etterforsking, selv om det ikke skulle foreligge nye opplysninger som i seg selv begrunner
dette, må spørsmålet om iverksettelse av etterforsking tas opp med overordnet påtalemyndighet. En
slik etterforsking kan også være begrenset til avgrensede temaer. I så tilfelle bes en eventuell
tilrådning sendt riksadvokaten gjennom Oslo statsadvokatembeter, med angivelse av foreslått
omfang og innretning av etterforskingen. Det tillegges allerede nå at riksadvokaten vil legge stor
vekt på den politifaglige tilrådning om det anbefales at etterforsking bør iverksettes.
Kommer politiet til - etter en gjennomgang av relevant materiale, eventuelt supplert med enklere
undersøkelser - at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforsking (eller foreslå dette, jf ovenfor),
treffer politiet selv den påtalemessige avgjørelse i tråd med sin oppfatning. En eventuell klage over
en slik beslutning blir å behandle av Oslo statsadvokatembeter.
Etterforskingsansvaret har i denne sak vært, og er fortsatt i utgangspunktet, delt mellom dansk og
norsk påtalemyndighet. Eventuelt nytt materiale som måtte berøre skipets eier- eller
forsikringsforhold, eller som pretenderer å gjelde forsikringsbedrageri, vil måtte forelegges danske
myndigheter for vurdering. Ansvaret for initiativ i så måte tilligger Oslo politidistrikt. Dette er ikke
til hinder for at norsk politi kan foreta enkelte innledende og avgrensede undersøkelser.
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