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SCANDINAVIAN ST AR - SPØRSMÅL OM YTTERLIGERE ETTERFORSKING 

Sendes med vedlegg Oslo statsadvokatembeter. 

Det vises til riksadvokatens oversendelse av 27. april 2001 og til ekspedisjon hit av 1. mars d.å. 

Riksadvokaten har gjennomgått materialet som nå er fremlagt av Terje Bergsvåg, Hasse 
Magnusson og Mike Axdal i form av avhør, brev og E-mail, og har sammenholdt dette med 
redegjørelsene for omfanget og innholdet av etterforskingen i 1990. 

En rekke av de teorier som fremføres i det materiale som nå er fremlagt, var gjenstand for 
etterforsking og vurdering også i 1990. Dette gjelder bl.a. forhold knyttet til " , ? 
"I" og besetningsmedlemmet . B.p, z om bord på Scandinavian Star og 
" ...... " ••. Etter riksadvokatens vurdering er det i relasjon til disse teorier ikke 
fremkommet slike nye opplysninger at det er grunn til å gjenoppta og fortsette etterforskingen. 
Ved denne vurderingen er det i samsvar med riksadvokatens rundskriv av 22. desember 1999 om 
etterforsking pkt. III/3 ( Del Il - nr. 3/1999) lagt vekt på hvor sannsynlig det er at en slik 
etterforsking kan gi resultater. Når det tas i betraktning at de opplysninger som nå er fremlagt, i 
betydelig grad baserer seg på antakelser og hypoteser, at de sentrale vitner ble inngående avhørt 
flere ganger forholdsvis kort tid etter katastrofebrannen, og at nye og omfattende undersøkelser 
av åstedet er umulig, finner riksadvokaten det klart at det etter straffeprosessloven § 224 ikke er 
etablert en slik "rimelig grunn" som gir grunnlag for å fortsette etterforskingen i forhold til det 
som her er beskrevet. 

For opplysningene knyttet til overdragelse, eier- og forsikringsforhold knyttet til skipet, stiller 
saken seg noe annei:ledes. Etterforsking knyttet til slike forhold ble i 1990 etter avtale lagt til 
dansk politi og påtalemyndighet. Hvorvidt de opplysninger som nå fremføres om eierforhold og 
eierinteresser i selskapene KS Scandinavian Star, VR DaNo ApS, Sea Escape Cruises Ltd, 
International Shipping Partner (IPS) og DFDS, samt forsikringsforholdene til skipet, 
representerer noe nytt, kan derfor vanskelig avgjøres av norsk påtalemyndighet.med basis i det 
norske etterforskingsmaterialet. I den grad det skal foretas innledende undersøkelser, eventuelt 
etterfulgt av en mer regulær etterforsking av de angitte forhold, må dette i det alt vesentlige finne 
sted i Danmark. 

De som nå har begjært etterforskingen gjenopptatt, har pretendert at eier- og 
forsikringsforholdene representerer et motiv for brannstiftelse. De har i denne sammenheng pekt 
på maskinsjefen om bord på Scandinavian Star på ulykkesseilasen, idet han skal ha hatt 
eierinteresser i ett av selskapene. Også for det tilfellet at en slik teori skulle ha noe for seg, er det 
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riksadvokatens oppfatning at det verken er naturlig eller hensiktsmessig at etterforskingen foretas 
fra Norge. 

For så vidt gjelder de fremlagte opplysninger om skipets eier- og forsikringsforhold, og det 
eventuelle motiv dette kan representere, er det derfor riksadvokatens beslutning at denne side av 
saken oversendes kompetent dansk påtalemyndighet til vurdering av om det der er grunnlag for å 
iverksette ytterligere etterforsking. 

Med bakgrunn i foranstående ber riksadvokaten om at statsadvokatene i Oslo tar kontakt med 
statsadvokatene i København og redegjør for de fremlagte opplysninger, riksadvokatens 
beslutning og bakgrunnen for denne. Det er formentlig hensiktsmessig at det avholdes et møte 
om saken. 

Den danske rigsadvokat er underrettet om riksadvokatens beslutning gjennom særskilt brev av i 
dag. Brevet vedlegges denne påtegning i kopi. 

Advokat Harald Stabell er underrettet om riksadvokatens avgjørelse ved telefakskopi av 
påtegningen. Statsadvokaten bes foranledige at Terje Bergsvåg, Hasse Magnusson og Mike 
Axdal gis formell underretning om avgjørelsen. 
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