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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

 

Fra 2011, har jeg vikariert som fengselsbetjent ved Ringerike og Drammen fengsel ved siden 

av studiene. I den forbindelse, har jeg kommet i kontakt med innsatte som var varetektsfengs-

let i kortere eller lengre tid, og med ulike fengslingsgrunner. Det jeg har erfart, er at mange 

innsatte med utenlandsk opprinnelse har fortalt om grunnlag for deres varetektsfengsling som 

ikke synes å oppfylle minstevilkårene for varetektsfengsling i straffeprosessloven (strpl.).1 

Videre var det svært mange innsatte med utenlandsk opprinnelse som satt lenge i varetekt, 

mens innsatte med norsk opprinnelse fikk løslatelse etter kortere tid for forhold av tilsvarende 

art. Var det hold i de innsattes påstander, eller underdrev de egne handlinger? Var det en na-

turlig forklaring på at personer med utenlandsk opprinnelse ble varetektsfengslet i lengre tid, 

eller var det forskjellsbehandling jeg var vitne til? Dette inspirerte meg til å undersøke saken 

nærmere, og finne ut om det er forskjellsbehandling av personer med utenlandsk opprinnelse 

ved varetektsfengslinger. 

 

 

1.2 Tema og problemstilling 

 

Avhandlingens tema er varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse. Jeg skal 

undersøke hvordan praksis er ved straffeprosessuell frihetsberøvelse av denne gruppen. Er 

den lik som for personer med norsk opprinnelse, eller gjøres det forskjell? Dersom det kom-

mer frem at det gjøres forskjell, skal jeg prøve å finne forklaringer for denne forskjellsbehand-

lingen. Spørsmålet er da om forklaringen ligger i det faktiske forholdet, i praksis, gjeldende 

rett eller kombinasjoner av disse. 

 

Undersøkelsen skal foretas ved analyse av fengslingskjennelser avsagt av Drammen tingrett 

for en begrenset periode og utvalg. Målet med undersøkelsen er som nevnt å kartlegge prak-

sis, belyse om praksis er i tråd med gjeldende rett slik den er tolket og utviklet av Høyesterett 

og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), og om det avtegner seg et bilde av vare-

tektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse som krever endring av lov, og/eller 

praksis. 

 

Med utgangspunkt i dette, har jeg kommet frem til følgende problemstillinger: 

 

                                                 
1 Lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven, strpl.)  
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1. Hvordan er praksis, og hvorfor? 

2. Samsvarer praksis med gjeldende rett? 

3. Bør lov eller praksis endres? 

 

Eventuelle forskjeller som avdekkes som resultat av analyse av fengslingskjennelsene, vil gi 

grunnlag for underproblemstillinger. Disse vil da bli presentert og drøftet i den grad de kan 

besvare hovedproblemstillingene. 

 

 

1.3 Metode og rettskilder 

 

1.3.1 Avhandlingens oppbygging 

 

Problemstillingene skal prøves besvart ved først å kartlegge praksis ved Drammen tingrett i 

perioden januar 2014 til september 2015. Det som skal undersøkes, er hvem som varetekts-

fengsles, hvilke fengslingsgrunner og lovbrudd de fengsles for, og total varetektlengde. Dette 

er hovedpunktene i kapittel 2. Nasjonalitet skal legges som premiss ved alle undersøkelser for 

å se om det blir gjort forskjell mellom personer med norsk og utenlandsk opprinnelse ved va-

retektsfengslinger. Resultatene skal presenteres med diagrammer og tabeller slik de frem-

kommer av dataene. 

 

I kapittel 3 skal resultatene analyseres, og mulige forklaringer presenteres. Selv om nasjonali-

tet legges som premiss, vil også andre naturlige forklaringer søkes for å belyse eventuell for-

skjellsbehandling. 

 

For å besvare problemstillingen om praksis samsvarer med gjeldende rett, skal det først rede-

gjøres for hva som er gjeldende rett ved varetektsfengsling. Dette gjøres i kapittel 4. Redegjø-

relsen skal hovedsakelig inneholde de vilkår som gjøres gjeldende overfor siktede med uten-

landsk opprinnelse. Dette med henblikk på å begrense redegjørelsen til det som er nødvendig 

for å besvare problemstillingen, og dermed frigjøre plass til å kunne gå dypere inn på det som 

er i kjerneområdet av avhandlingen. Gjeldende rett skal også vurderes i lys av EMK og EMD. 

Deretter vil rettens begrunnelse ved varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnel-

se settes under kritisk vurdering for å se om praksis er i tråd med gjeldende rett. 

 

I kapittel 5 oppsummeres avhandlingens innhold med utgangspunkt i problemstillingene. 

Oppsummeringen etterfølges av noen rettspolitiske betraktninger. Dersom resultater fra kapit-

ler 2, 3 og 4 tilsier at lov eller praksis bør endres, vil jeg da komme med anbefalinger til lov-

giver eller domstolene om endringer som jeg mener kan bidra til å få varetektinstituttet til å 

virke bedre etter sin intensjon. 
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1.3.2 Datainnsamling 

 

Jeg har gjennomgått 524 fengslingskjennelser avsagt ved Drammen tingrett. Opprinnelig skul-

le en ettårsperiode undersøkes, og valget ble år 2014. Dette for å ha mulighet til å få med va-

retektsfengslinger som startet i 2013 eller tidligere, slik at total varetektlengde kunne kartleg-

ges. Videre var det mulighet til å utvide datainnsamlingen til 2015, dersom dette var nødven-

dig for å kunne følge personene frem til løslatelse eller hovedforhandling i tingretten. Det 

viste seg at perioden måtte utvides til september 2015 for å få resultatet på alle personene. 

Imidlertid ble ingen nye varetektsfengslinger i 2015 tatt med i datagrunnlaget. 

 

Det er flere grunner til at tingretten er valgt som kilde til fengslingskjennelser. For det første, 

er det hovedsakelig i tingretten fengslingskjennelser avsies, jf. strpl. § 183 første ledd og § 5. 

For det andre, er det i tingrettens kjennelser man kan få den mest helhetlige fremstillingen av 

fengslingsgrunnlaget, mens lagmannsretten prøver kun deler av dette, avhengig av ankegrun-

nene. Lagmannsretten har kompetanse til å foreta en fullstendig ny vurdering, men det baseres 

som oftest på tingrettens kjennelsesgrunner, de ankende parters ankepunkter, forsvarerens 

støtteskriv og påtalemyndighetens tilsvar. Lagmannsrettens avgjørelse kan ankes til Høyeste-

retts ankeutvalg, men Høyesteretts ankeutvalg har begrenset kompetanse til å behandle kjen-

nelser, jf. strpl. § 388 første ledd nr. 2 og 3. Det er kun saksbehandlingsfeil eller underrettens 

generelle lovforståelse ankeutvalget prøver når det gjelder anke av kjennelser. Imidlertid kan 

Høyesteretts ankeutvalg også prøve lagmannsrettens rettsanvendelse i fengslingskjennelser 

hvor spørsmålet gjelder forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)2, 

men kan ikke prøve bevisbedømmelsen, jf. Rt. 2007 s. 404 premiss 40 og s. 459 premiss 18. 

For det tredje er tingrettens kjennelser ikke like tilgjengelig som praksis fra høyere rettsin-

stanser. Dette kan gi et ufullstendig bilde av varetektinstituttet. For å få et helhetlig bilde av 

rettspraksis på området, er det derfor naturlig å undersøke kjennelser fra tingretten. 

 

Drammen tingrett ble valgt både på grunn av sin geografiske beliggenhet, som gjorde det let-

tere tilgjengelig for innhenting av informasjon, og fordi Drammen og omegn har et stort antall 

utenlandske statsborgere og norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse.3 Riktignok vil 

ikke et snevert utvalg fra en begrenset periode kunne si noe generelt om hvordan praksis er, 

                                                 
2 Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende 

friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon- EMK) 
3 Personer med utenlandsk opprinnelse utgjør 25,88 % av Drammens befolkning, jf. statistikkbanken i Statistisk 

Sentralbyrå (SSB) per 1.1.2015 
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hverken for Drammen tingrett, eller for resten av landet. Likevel vil dataene kunne vise ten-

denser som kan belyse problemstillingene. 

 

Informasjonen som er samlet inn, er registret under ulike kategorier; 

Navn; for å skille de ulike personene. Disse vil, av personvernhensyn, ikke gjengis i 

avhandlingen. 

Nasjonalitet; både statsborgerskap og opprinnelsesland er innhentet, for å se om det er 

forskjell på norske statsborgere med etnisk norsk og utenlandsk opprinnelse. 

Alder; for å se om mindreårige ble fengslet. 

Lovbrudd; delt inn i hovedkategoriene Vinning, som inneholder tyveri, ran, underslag, 

bedrageri, momsunndragelse, med mer; Vold/skadeverk, som inneholder drap, vold, 

trusler og skadeverk; Narkotika, som inneholder strl. § 162, alle ledd; Seksuallov-

brudd, som inneholder voldtekt og andre seksuelle overgrep på barn og voksne, samt 

spredning av barnepornografi på nett; og Annet, en sekkepost som inneholder forseel-

ser i straffeloven og overtredelser av annen lovgivning, som våpenloven,4 vegtrafikk-

loven,5 legemiddelloven6 og lignende. 

Fengslingsgrunn; de spesielle fengslingsvilkårene i strpl. § 171 første ledd nr. 1-4 el-

ler strpl. § 172. 

Varetektlengde; differensiert på lengden på varetektsfengslingen frem til hovedfor-

handling, og etter hovedforhandling. For statistikken i denne avhandlingen, har kun 

varetektlengde frem til hovedforhandling blitt brukt. Selv om enkelte siktede er vare-

tektsfengslet også etter hovedforhandling, har ikke denne tiden vært aktuell å inklude-

re i statistikken. 

Momenter; som er anført under fengslingsvilkårene, og som er rettens begrunnelse for 

varetektsfengsling, samlet inn for å kunne sammenholde dem med gjeldende rett. 

 

 

1.3.3 Personvern 

 

Personvern for de varetektsfengslede ivaretas ved at innsamlet data ikke gjengis i avhandling-

en på en måte som kan føre til at parter kan identifiseres. Dataene ble innhentet på tingrettens 

lokaler, og oppbevaringen sikret med passord, nedlåsing, og kryptering av lagringsmedium.  

                                                 
4 Lov av 09.06.1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven)  
5 Lov av 18.06.1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)  
6 Lov av 04.12.1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 
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Videre er prosjektet meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD), og det har 

blitt søkt om tillatelse til behandling av personopplysninger. NSD ved personvernombudet har 

godkjent at personopplysninger kan behandles, og tilrådd at prosjektet gjennomføres.7 

 

 

1.3.4 Feilkilder 

 

Ved analyse og presentasjon av innsamlet datamateriell, er det feilkilder som kan ha påvirket 

resultatet. Det kan være at informasjonen retten har hatt tilgang til, ikke fremkommer i kjen-

nelsene, og dermed ikke kan tas hensyn til i analysen. Knappe kjennelsesgrunner blir derfor 

en mulig feilkilde. Vi får lite innblikk i hva som har vært vurdert og lagt vekt på. 

 

Videre kan saker som tilsynelatende ser like ut, i realiteten være høyst ulike. Det er ulike per-

soner med ulik bakgrunn og ulike personlige forhold det er snakk om. En helhetlig vurdering i 

retten tar høyde for dette, men ved analyse av saker basert på det som fremkommer i kjennel-

sene, vil deler av relevant grunnlag for å foreta analysen kunne være borte. 

 

En tredje faktor som kan være feilkilde, er antallet i utvalget. Det er 104 siktelser, men fordelt 

på de ulike nasjonaliteter, blir antallet fort for lite, noe som kan gjøre resultatene mer usikre. 

 

 

1.3.5 Rettskilder  

 

Rettskilder som er relevante i arbeidet med å redegjøre for gjeldende rett, er først og fremst 

lover som regulerer adgangen til varetektsfengsling. Frihetsberøvelse berører menneskerettig-

hetene i særlig grad. Derfor er menneskerettighetskonvensjoner som er gjennomført i norsk 

rett, sentrale på området. Rettspraksis nasjonalt, men også rettsavgjørelser fra EMD, er høyst 

relevant idet avhandlingen omhandler varetektsfengsling som berører menneskerettigheter, 

som frihet og sikkerhet, jf. EMK, art. 5, nr. 1. Forarbeidene til straffeprosessloven er en retts-

kildefaktor som vil gi veiledning i å tolke aktuelle lovbestemmelser. Juridisk teori vil også 

brukes i den grad det er egnet til å belyse gjeldende rett. 

 

                                                 
7 Svar fra NSD: «Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger 

vil være regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennom-

føres.» 
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Lover 

Straffeprosessloven kapittel 13a; «§ 170a» og kapittel 14; «Pågripelse og fengsling», innehol-

der reglene som regulerer adgangen til å bruke straffeprosessuell frihetsberøvelse i form av 

fengsling.8 

 

Frihetsberøvelse er et svært alvorlig og inngripende tiltak. Alvoret understrekes ved at ad-

gangen til bruk av tvangsmiddelet reguleres i Grunnloven (Grl.) 9 § 94. 

 

Frihet er en menneskerett, jf. EMK art. 5 og Den internasjonale konvensjonen om sivile og 

politiske rettigheter (SP) art. 9. Derfor vies frihetsberøvelse en sentral plass i menneskerettig-

hetskonvensjoner. Særlig er EMK art. 5, nr. 1 c, jf. nr. 3, og SP art. 9, nr. 1 og 3 viktige idet 

disse konvensjonene er gjennomført i norsk rett gjennom menneskerettsloven (mrl.)10 § 2 nr. 1 

og 3. Konvensjonene er i tillegg gitt forrang dersom det oppstår motstrid med intern norsk 

rett, jf. mrl. § 3. Dette fremgår også av strpl. § 4, hvor det presiseres at «[l]ovens regler gjel-

der med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med 

fremmed stat». 

 

Forarbeider 

Forarbeidene til straffeprosessloven vil bli brukt som rettskilde, både i tolkningen av bestem-

melsene som regulerer fengsling, og i drøftelsen av varetektsfengslingens formål.  

 

Rettspraksis 

Rettspraksis fra Høyesteretts ankeutvalg vil bli brukt som sentral kilde for å tolke straffepro-

sessloven. 11 Bestemmelsene i strpl. §§ 171 og 170a er utformet slik at det gir stort rom for 

skjønnsutøvelse. Der hverken lovtekst eller forarbeider gir klar veiledning for skjønnet, har 

bestemmelsens innhold blitt utviklet gjennom rettspraksis av Høyesteretts ankeutvalg. Retts-

avgjørelser fra lagmannsretten og spesielt tingretten, har rettskildemessig mindre vekt.12 

 

Dommer fra EMD vil brukes som rettskilde for å tolke EMK. EMDs praksis og tolkning av 

EMK er ansett som en tungtveiende rettskilde som Høyesterett viser til, spesielt på menneske-

rettighetsområdet, jf. Rt. 2002 s. 557. 

                                                 
8 Lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven – strl.) 
9 Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (Grunnloven, Grl.) 
10 Lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven, 

mrl.) 
11 Høyesteretts kjæremålsutvalg som formelt sett var en egen domstol ble avløst av Høyesteretts ankeutvalg som 

ikke regnes som en egen domstol, men som en del av Høyesterett. Omtales også som ankeutvalget i avhand-

lingen. 
12 Eckhoff (2001) s. 159 
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1.4 Avgrensning   

 

Avhandlingen tar for seg varetektsfengsling som straffeprosessuelt tvangsmiddel i straffesa-

ker. Varetektsfengsling etter utlendingsloven eller annen spesiallovgivning faller således uten-

for avhandlingen. 

 

Frihetsberøvelse avgrenses til fengsling. Frihetsberøvelse av andre slag, som for eksempel 

pågripelse, territorial begrensning, og som ledd i psykiatrisk behandling, med mer, faller uten-

for. Andre straffeprosessuelle tvangsmidler faller også utenfor, og vil følgelig ikke bli be-

handlet i avhandlingen. 

 

 

1.5 Begreper 

 

I dette delkapittelet, følger forklaring på en del begreper slik de blir brukt i avhandlingen. 

 

«Personer med utenlandsk opprinnelse» er summen av utenlandske statsborgere, og norske 

statsborgere med utenlandsk opprinnelse. Med utenlandsk bakgrunn/opprinnelse menes i den-

ne avhandlingen personer som selv har innvandret til Norge, eller har foreldre som har inn-

vandret til Norge. Utenlandsk opprinnelse brukes synonymt med utenlandsk bakgrunn. 

Definisjonen av utenlandsk bakgrunn avviker noe fra definisjonen Statistisk sentralbyrå (SSB) 

bruker. Dette skyldes at tilgangen til informasjon om siktedes bakgrunn, ikke er mulig å få 

gjennom kjennelsene i den detaljgrad som definisjon etter SSB krever. 

 

Fengslingsgrunn brukes synonymt med fengslingshjemmel, og sikter først og fremst til de 

spesielle vilkårene i strpl. § 171 første ledd, altså nr. 1-4, men brukes også om strpl. § 172. 

 

Unndragelsesfare viser til det spesielle vilkåret i strpl. § 171 første ledd nr. 1, bevisforspil-

lelsesfare til strpl. § 171 første ledd nr. 2 og gjentagelsesfare til strpl. § 171 første ledd nr. 3. 

Rettshåndhevelsesarrest viser til strpl. § 172. 

 

Median er tallet som er i midten i rekken av dataene når de stilles opp i stigende rekkefølge. 

Dersom antall data er et partall, vil midtpunktet dermed være to tall. Median finnes da ved å ta 

gjennomsnittet av disse to tallene. 

 

Gjennomsnitt er summen av alle dataene delt på antall data. 
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Variasjonsbredde er differansen mellom høyeste og laveste observerte verdi. I denne av-

handlingen, vil i tillegg høyeste og laveste observerte verdi bli oppgitt, for på en bedre måte å 

vise spredningen av observasjonene. 

 

Etter ikrafttredelsen av den nye straffeloven, 1. oktober 2015, har en del termer endret seg. I 

avveiningen om jeg skulle bruke de nye termene eller de gamle, valgte jeg å bruke de gamle, 

eksempelvis naskeri i stedet for mindre tyveri, siden det var den gamle straffeloven som 

gjaldt da siktede ble varetektsfengslet. Imidlertid er de nye termene brukt der de viser til for-

hold etter ikrafttredelsen av den nye straffeloven. 

 

I avhandlingen vil betegnelsen Høyesteretts ankeutvalg eller ankeutvalget brukes også der 

kjennelser er avsagt av kjæremålsutvalget, når betegnelsen beskriver instansen generelt. 

 

 

1.6 Varetektsfengslingens vilkår og formål  

 

I dette delkapittelet, gis en kort innføring i vilkårene for, og formålet med varetektsfengsling. 

Hensikten er å gi en tilstrekkelig oversikt over de grunnleggende aspektene ved varetekts-

fengsling, før statistikk fra praksis i Drammen tingrett presenteres. Gjennomgangen av prak-

sis, vil avdekke hvilke vilkår som i størst grad gjør seg gjeldende ved varetektsfengsling av 

personer med utenlandsk opprinnelse. En grundigere redegjørelse for disse vilkårene, vil 

komme i kapittel 4. 

  

Vilkårene for varetektsfengsling 

 

Hjemmel 

Hjemmelen for varetektsfengsling er regulert i strpl. § 184 andre ledd. Denne bestemmelsen 

viser til vilkårene i strpl. §§ 171, 172, 173 andre ledd og 173a. 

 

Vilkår 

Hovedbestemmelsen om, og vilkårene for varetektsfengsling finner vi i strpl. § 171. Bestem-

melsen oppstiller to generelle grunnvilkår som begge må være oppfylt, og fire spesielle til-

leggsvilkår der minst ett må være oppfylt for å ha adgang til å ta i bruk tvangsmiddelet fri-

hetsberøvelse.  

 

Grunnvilkårene er at det må foreligge skjellig grunn til mistanke for at vedkommende har 

begått en straffbar handling. Videre må det aktuelle lovbruddet ha en strafferamme på fengsel 

i mer enn 6 måneder. I tillegg til disse grunnvilkårene, må minst ett av følgende alternative 
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tilleggsvilkår gjøre seg gjeldende; unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare, gjentagelsesfare 

eller at vedkommende selv begjærer seg fengslet. 

 

Grunnvilkår 

Vilkåret «skjellig grunn til mistanke» er oppfylt dersom det er mer sannsynlig at vedkom-

mende har begått den straffbare handlingen han er mistenkt for, enn at han ikke har det, jf. Rt. 

1993 s. 1322.  Beslutningsgrunnlaget vil være bevisene som er tilgjengelige for retten.  

 

Kvalifikasjonskravet om fengsel i mer enn 6 måneder er oppfylt ved handlinger som går un-

der gjerningsbeskrivelsen for et eller flere straffebud med strafferamme på fengsel i mer enn 6 

måneder. Vilkåret er også oppfylt når handlingen rammes av straffebud som har strafferamme 

på fengsel inntil 6 måneder dersom det fremgår av bestemmelsen at det kan idømmes bøte-

straff i tillegg til fengselsstraff, jf. Rt. 2006 s. 65 premiss ni. Det samme gjelder ved utvidelse 

av strafferammen på grunn av konkurrens, gjentagelse eller organisert kriminalitet, jf. 

strl. 2005 § 79 bokstav a, b og c. 

 

Spesielle tilleggsvilkår 

Unndragelsesfare 

Det spesielle vilkåret «unndragelsesfare» anses oppfylt dersom det er grunn til å frykte at den 

pågrepne vil unndra seg straffeforfølgning under etterforskning og hovedforhandling, jf. 

Rt. 1999 s. 2106, eller fullbyrding av straff, jf. ordlyden i strpl. § 171 første ledd nr. 1. Det 

kreves ikke sannsynlighetsovervekt for å anse vilkåret oppfylt, men det må foreligge konkrete 

og objektive holdepunkter som gir grunn til å frykte unndragelse, jf. Rt. 2004 s. 88. Dette be-

sluttes etter en helhetsvurdering der momenter som taler for unndragelse avveies mot momen-

ter som taler mot. Relevante momenter i den avveiningen for personer med utenlandsk opp-

rinnelse, er blant annet siktedes tilknytning til hjemlandet og tilknytning til Norge, samt feng-

selsstraffen vedkommende risikerer, jf. Rt. 2012 s. 1976 premiss 13. 

 

Bevisforspillelsesfare 

Vilkåret «bevisforspillelsesfare» er oppfylt dersom det er nærliggende fare for at siktede vil 

forspille bevis i saken, f.eks. ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige, jf. 

strpl. § 171 første ledd nr. 2. Dette innebærer at det må eksistere en reell mulighet for å for-

spille bevis, og sannsynlighetsovervekt for at siktede vil søke å utnytte denne muligheten, for 

å anse vilkåret som oppfylt, jf. Rt. 1996 s. 1089 og Rt. 2003 s. 1296. Bevisforspillelsesfare 

kan begrunne varetektsfengsling både ved eget forhold, men også ved fare for bevisforspillel-

se ved etterforskning av mulige medskyldige, forutsatt at det dreier seg om samme sakskom-

pleks, jf. ordlyden «i saken». Ved sistnevnte tilfeller, stilles det krav om at faren for bevisfor-

spillelse må vurderes særlig grundig, jf. Rt. 2001 side1431. 
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Gjentagelsesfare 

Varetektsfengsling ved «gjentagelsesfare» kan anvendes når «det antas påkrevd for å hindre 

at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måne-

der», jf. strpl. § 171 første ledd nr. 3. Bestemmelsen oppstiller to kumulative vilkår. For det 

første, må det være påkrevd å varetektsfengsle for å hindre at vedkommende begår en ny 

straffbar handling. For det andre, må den nye straffbare handlingen kunne medføre høyere 

straff enn fengsel i 6 måneder. Ordlyden «en straffbar handling» knytter ikke den eventuelt 

nye straffbare handlingen til lovbruddet vedkommende allerede er mistenkt for. Det betyr at 

det nye lovbruddet som skal forhindres, kan være av en helt annen art, jf. Rt. 1998 s. 149. Ved 

beslutning om vilkåret er oppfylt, kreves at retten foretar en helhetsvurdering hvor kriminali-

tetens art, hyppighet og livssituasjonen siktede befinner seg i, utgjør de viktigste momentene 

ved vurdering av gjentagelsesfaren, jf. Rt. 1993 s. 905. Det kreves sterk grad av sannsyn-

lighetsovervekt for at han på ny vil begå en straffbar handling, for å anse vilkåret oppfylt, jf. 

Rt. 1996 s. 93. 

 

Egen fengslingsbegjæring 

For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må personen selv aktivt be om å bli fengslet. 

Ordlyden begjærer tilsier at det ikke er tilstrekkelig med samtykke. Videre må grunnen til 

begjæringen være fyldestgjørende.13 Med det menes at det må være rasjonell grunn for at be-

gjæringen skal kunne imøtekommes. Eksempelvis at vedkommende frykter for hevnaksjoner 

fra andre dersom han er ute, eller at han ønsker å gjøre opp for seg og bli ferdig med soningen 

raskest mulig siden antall dager i varetekt går til fradrag i eventuell senere dom, jf. 

strl. 2005 § 83.  

 

Forholdsmessighetsvurdering 

Oppfyllelse av vilkårene nevnt over er nødvendige, men ikke tilstrekkelige til å beslutte vare-

tektsfengsling. Varetektsfengslingen må være tilstrekkelig begrunnet og ikke utgjøre et ufor-

holdsmessig inngrep, for å kunne anvendes, jf. strpl. § 170a. Det betyr at dersom det finnes 

mindre inngripende tiltak som kan tjene til å oppfylle formålet med varetektsfengslingen, skal 

de benyttes, jf. strpl. § 184 andre ledd. Dette kan være tiltak etter strpl. § 181 eller § 188. 

 

Selv om vilkårene for varetektsfengsling er oppfylt, og fengsling tilstrekkelig begrunnet, ek-

sempelvis for å hindre straffunndragelse, kan omstendighetene tilsi at inngrepet er uforholds-

messig. Det skal foretas en totalvurdering der siktelsens alvor og hvor godt begrunnet mistan-

                                                 
13 Se Bjerke (2001) bind 1, s. 644 og Andenæs (2009) s. 289 
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ken er, sees opp mot hvor stor belastning varetektsfengslingen er for siktede og hvor lenge det 

er til hovedforhandling, jf. Rt. 2000 s. 1713. Først når vilkårene er oppfylt, fengsling tilstrek-

kelig begrunnet idet andre formålstjenlige alternativer ikke finnes, og fengsling ikke utgjør et 

uforholdsmessig inngrep, kan varetektsfengsling besluttes. «Kan» innebærer at retten har mu-

lighet til å beslutte varetektsfengsling, og ikke plikt til det. 

 

Både etter nasjonal og internasjonal rett, stilles det strenge vilkår for adgangen til tvangsmid-

delet varetektsfengsling. I tillegg til straffeprosesslovens regler som regulerer adgangen til 

varetektsfengsling, er påtalemyndigheten og domstolene bundet av menneskerettskonvensjo-

ner som regulerer adgangen til å anvende tvangsmiddelet. 

 

EMK 

EMK art. 5 nr. 1 andre punktum bokstav c, og art. 5 nr. 3 som viser til bokstav c, regulerer 

adgangen til varetektsfengsling. Mens bokstav c angir hva som er lovlig grunnlag for vare-

tektsfengsling, krever art. 5 nr. 3 at begrunnelsen for frihetsberøvelse under bokstav c, er rele-

vant og tilstrekkelig, og utfyller dermed de materielle fengslingsvilkårene i art. 5 nr. 1 bokstav 

c. Dette fremkommer i mange dommer og sies uttrykkelig i Khodorkovskiy v. Russia.14 Vide-

re fremkommer det av denne dommen at det i rettspraksis er utviklet fire akseptable grunner 

som anses for å være relevante og tilstrekkelige, jf. avsnitt 184. Disse fengslingsgrunnene er 

fluktfare, bevisforspillelsesfare, gjentagelsesfare og at en løslatelse vil forårsake forstyrrelse 

av offentlig orden. Dette tilsier at EMD har foretatt en utvidende tolkning av art. 5 idet hver-

ken bevisforspillelsesfare eller hensynet til offentlig orden er blant de opplistede grunnene i 

bokstav a til f, som tillater frihetsberøvelse. De fire grunnene tilsvarer fengslingsgrunnene i 

straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1-3 og strpl. § 172. 

 

Rettshåndhevelsesarrest 

Strpl. § 172 kommer til anvendelse ved mistanke om svært alvorlige lovbrudd. Vilkårene for 

at bestemmelsen skal komme til anvendelse, er at mistankegrunnlaget er særlig sterkt, enten 

ved at siktede har tilstått, eller det foreligger meget sterke bevis i saken. Kvalifikasjonskravet 

er satt til lovbrudd med strafferamme på 10 år eller mer, eller forsøk på slike lovbrudd, eller 

ved lovbrudd etter strl. 2005 §§ 272 eller 274. Det fremgår av bestemmelsen at det, ved vur-

deringen, skal legges vekt på om handlingen er egnet til å støte allmenhetens rettsfølelse eller 

skape utrygghet hvis siktede ikke varetektsfengsles. Etter denne bestemmelsen, gjøres det 

ikke unntak fra straffbarhetsvilkårene slik det gjøres etter strpl. § 171 tredje ledd. Det betyr at 

                                                 
14 Khodorkovskiy v. Russia (2011) avsnitt 165 
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både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene må være oppfylt for at § 172 skal kun-

ne anvendes som fengslingsgrunn.15 

 

 

Formålet med varetektsfengsling 

 

Varetektsordningens viktigste formål er å sette myndighetene bedre i stand til å oppklare og 

reagere på lovbrudd, jf. NOU 1980: 28 Varetektsfengsling, s. 10. Det betyr at det er etter-

forskningsformål og fullbyrdingsformål som først og fremst begrunner varetektsfengsling. 

 

Varetektsfengsling er ett av flere straffeprosessuelle tvangsmidler, og er den desidert mest 

inngripende av dem. Personlig frihet er en menneskerett, jf. Grl. § 94, EMK art. 5 nr. 1 og SP 

art. 9. Hovedregelen er frihet. Frihetsberøvelse er således et unntak fra hovedregelen. Både 

Grunnloven og internasjonale konvensjoner tillater frihetsberøvelse når det er nødvendig bl.a. 

av straffeprosessuelle grunner, men under strenge vilkår som må være hjemlet i lov. 

 

De ulike straffeprosessuelle formålene som fremkommer av strpl. § 171 første ledd nr. 1-4, 

som det i korte trekk er redegjort for over, er også aksepterte formål i internasjonal rett. Nær-

mere redegjørelse, kommer i kapittel 4. Rettshåndhevelsesarrest etter strpl. § 172 er i ut-

gangspunktet ikke tillat etter EMK idet grunnen ikke er blant de opplistede formålene i EMK 

art. 5 nr. 1 andre punktum bokstav a-f. Imidlertid har EMD akseptert rettshåndhevelsesarrest 

der dette er lovhjemlet i nasjonal lovgivning, og hensynet til offentlig orden, «public order», 

gir tilstrekkelig grunn til varetektsfengsling, jf. Letellier v. France.16 Rettshåndhevelsesarrest 

må likevel anvendes med varsomhet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven 2005 - strl. 2005.), Kapittel 3 
16 Letellier v. France (1991) avsnitt 51 
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2 Rettspraksis ved Drammen tingrett – en statistisk 

fremstilling 

 

Vilkårene for og formålene med varetektsfengsling angir adgangen til varetektsfengsling. 

Spørsmålet er hvordan anvendelsen er i praksis. I dette kapittelet, får vi et innblikk i praksis 

ved Drammen tingrett i perioden januar 2014 til september 2015. 

 

Statistikk presenteres ved diagrammer som viser varetektsfengsledes nasjonalitet, fengslings-

grunnen som er gjort gjeldende, lovbrudd de er siktet for og kombinasjoner av disse. Videre 

presenteres tabeller som viser varetektlengde for ulike typer lovbrudd. 

 

Kartlegging av nasjonalitet, fengslingsgrunn og lovbrudd har to formål. Det første, er å av-

dekke eventuelle forskjeller ved varetektsfengsling av personer med norsk og utenlandsk opp-

rinnelse. Det andre, er å ha grunnlag for å sammenligne varetektlengde mellom disse gruppe-

ne. 

 

I dette kapittelet, presenteres statistikken slik den fremkommer fra dataene innhentet fra kjen-

nelser avsagt ved Drammen tingrett. Analysen fortas i påfølgende kapittel. 

 

 

2.1 Bakgrunnsinformasjon om kjennelsene 

 

Som det fremgår av kapittel 1, har jeg gjennomgått 524 kjennelser avsagt av Drammen ting-

rett i perioden januar 2014 til september 2015. Utvalget består av varetektsfengslede som er 

fengslet i medhold av straffeprosessloven. Ingen nye varetektsfengslinger i 2015 er med i da-

tagrunnlaget; kun fengslingsforlengelser. 

 

Det er til sammen 104 personer i utvalget, hvorav ni kvinner og 95 menn, fordelt på 19 land. 

Alderen på de innsatte har et spenn fra 20 til 64 år. Det er altså ingen mindreårige varetekts-

fengslede. Antallet fordelt på fem års aldersspenn, er som følger: 

 

20-24    14 personer 

25-29   22 personer 

30-34   15 personer 

35-39   17 personer 

40-44   16 personer 

45-49    14 personer 

50-54  fire personer 
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55-59   én person 

60-64   én person 

 

Lovbruddene de siktede er mistenkt for, er inndelt i de fem hovedgruppene Vinning, 

Vold/skadeverk, Narkotika, Seksuallovbrudd og sekkeposten Annet. 

 

Av de 104 varetektsfengslede, er flere siktede mistenkt for lovbrudd som går inn under to 

eller flere av hovedgruppene. Dette innebærer at disse personene er blitt registrert under flere 

kategorier, noe som betyr at antallet for alle lovbruddkategorier i sum, blir større enn antall 

varetektsfengslede. 

 

I løpet av perioden ble tre norske statsborgere varetektsfengslet to ganger, men for forskjellige 

forhold. Derfor figurerer de to ganger i tallmaterialet. To av dem har norsk opprinnelse, mens 

den siste har tyrkisk opprinnelse. 

 

 

2.2 Nasjonalitet 

 

I dette delkapittelet, undersøkes hva slags sammensetning det er på de 104 varetektsfengslede 

basert på nasjonalitet. Nasjonalitet angis både etter statsborgerskap og opprinnelsesland. 

 

Inndeling etter statsborgerskap vil kunne vise om det gjøres forskjell på norske og utenlands-

ke statsborgere. Inndeling etter opprinnelsesland er også interessant fordi det vil gi mulighet 

til å skille mellom norske statsborgere med norsk opprinnelse og norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse. Vi får dermed tre hovedgrupperinger; norske statsborgere med norsk 

opprinnelse, norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse og utenlandske statsborgere. 

 

For å kunne avdekke om eventuelle forskjeller er basert på opprinnelse, vil derfor en slik inn-

deling av nasjonalitet være hensiktsmessig å bruke ved sammenligninger. 
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Figur 1: Varetektsfengsledes nasjonalitet, etter statsborgerskap. Totalt antall varetektsfengslede: 104 

 

 

 

Figur 1 viser at det er flest norske statsborgere som var varetektsfengslet i undersøkt periode, 

etterfulgt av rumenske og polske statsborgere. Utvalget består totalt av 60 norske statsborgere 

og 44 utenlandske statsborgere fordelt på 11 land. 

 

 

Figur 2:Varetektsfengsledes nasjonalitet, etter opprinnelsesland. Totalt antall varetektsfengslede: 104 

 
 

 

Figur 2 viser at andelen varetektsfengslede fra Norge går ned fra 60 til 47 personer. Det betyr 

at 13 av de 60 er norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse. Også inndeling etter 
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opprinnelse, viser at personer fra Norge er i majoritet, etterfulgt av personer fra Romania og 

Polen. 

 

To varetektsfengslede med fransk statsborgerskap har serbisk opprinnelse, mens én 

varetektsfengslet med svensk statsborgerskap har tyrkisk opprinnelse. Derfor faller Frankrike 

og Sverige bort i Figur 2, mens Serbia blir lagt til. Opprinnelseslandene til gruppen norske 

statsborgere med utenlandsk opprinnelse, blir da som følger: Afghanistan, Finland, India, 

Irak, Iran (2 personer), Kongo, Kosovo, Pakistan, Polen, Somalia og Tyrkia (2 personer); 

totalt 13 personer. 

 

Utvalget består dermed av 47 personer med norsk opprinnelse, 13 norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse og 44 utenlandske statsborgere. I Figur 3, oppgis denne inndelingen 

både prosentvis og etter antall, for å gi bedre oversikt. 

 

Figur 3: Nasjonalitet på varetektsfengslede, inndelt i tre hovedgrupper. Prosentandel av 104 varetektsfengslede 

 

 

 

Varetektsfengslede med norsk opprinnelse utgjør den største gruppen på 45 % (47 av 104). 

Deretter følger utenlandske statsborgere som til sammen utgjør 42 % (44 av 104), og norske 

statsborgere med utenlandsk opprinnelse med 13 % (13 av 104). 
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Oppsummering – nasjonalitet 

Sammensetningen av varetektsfengsledes nasjonalitet er 

 45 % norske statsborgere med norsk opprinnelse, totalt 47 personer 

 13 % norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse, totalt 13 personer fordelt på 11 

ulike opprinnelsesland 

 45 % utenlandske statsborgere, totalt 44 personer fordelt på 11 ulike land – flest fra 

Romania og Polen, etterfulgt av Litauen 

 

 

2.3 Fengslingsgrunner for varetektsfengslingene 

 

Spørsmålet som søkes belyst i dette delkapittelet, er hva slags fengslingsgrunn som er benyttet 

ved varetektsfengslingene. Tallmaterialet viser at strpl. § 171 første ledd nr. 1-3 og 

strpl. § 172 er oppgitte fengslingsgrunner for varetektsfengslingene i undersøkt periode. Ting-

retten anser grunnvilkåret i strpl. § 171 første ledd som oppfylt ved samtlige av varetekts-

fengslingene. Videre anses de spesielle fengslingsvilkårene oppfylt, enten alene eller i kombi-

nasjon med andre. Fengslingsgrunnene endrer seg også underveis i varetektperioden ved 

fengslingsforlengelser, for en del varetektsfengslede. 

 

Både tilfellene som kun har én fengslingsgrunn av gangen med endring underveis, og de med 

flere fengslingsgrunner fra starten av, opptrer i tallmaterialet som kombinerte fengslingsgrun-

ner. Strpl. § 172 opptrer kun som kombinasjonstilfelle. 

 

Følgende benevnelser er brukt i figurene i dette delkapittelet: 

 

Nr. 1 = Strpl. § 171 første ledd nr. 1 (unndragelsesfare) 

Nr. 2 = Strpl. § 171 første ledd nr. 2 (bevisforspillelsesfare) 

Nr. 3 = Strpl. § 171 første ledd nr. 3 (gjentagelsesfare) 

§ 172 = Strpl. § 172 
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Figur 4: Fengslingsgrunn benyttet ved varetektsfengslinger og fengslingsforlengelser. Totalt antall varetekts-

fengslede: 104 

 

 

 

Inndelingen i Figur 4 viser at det er flest varetektsfengslede med fengslingsgrunn unndragel-

sesfare, etterfulgt av gjentagelsesfare, og deretter bevisforspillelsesfare. Strpl. § 172 er an-

vendt i et fåtall av sakene. 

 

 

Figur 5: Fengslingsgrunn, inndelt i tre hovedgrupper etter hva som i hovedsak er benyttet ved varetektsfengs-

linger og fengslingsforlengelser; unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Totalt antall vare-

tektsfengslede: 104 
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Som det fremgår av Figur 5, inneholder denne tredelingen kombinasjonstilfellene på følgende 

måte: 

 

Unndragelsesfare – 46 tilfeller  

 41 tilfeller med unndragelsesfare som eneste oppgitte fengslingsgrunn 

 fem tilfeller i kombinasjon med bevisforspillelsesfare  

 

Bevisforspillelsesfare – 17 tilfeller  

 17 tilfeller med bevisforspillelse som eneste oppgitte fengslingsgrunn 

Kombinasjonstilfellene er registrert under unndragelsesfare eller gjentagelsesfare, si-

den det var disse som var hovedbegrunnelsene. 

 

Gjentagelsesfare – 41 tilfeller  

 32 tilfeller med gjentagelsesfare som eneste oppgitte fengslingsgrunn 

 seks tilfeller i kombinasjon med bevisforspillelsesfare 

 to tilfeller i kombinasjon med bevisforspillelsesfare og strpl. § 172 

 ett tilfelle i kombinasjon med strpl. § 172 

 

Heretter vil henvisning til en fengslingsgrunn følge denne tredelte inndelingen, og inkludere 

kombinasjonstilfellene som beskrevet over, med mindre annet er spesifisert. 

 

 

Figur 6: Fengslingsgrunn, prosentandel av 104 varetektsfengslede 
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Figur 6 viser at den spesielle fengslingsgrunnen som hyppigst er brukt ved varetektsfengs-

linger i undersøkt periode, er unndragelsesfare, med 44 %. Deretter følger gjentagelsesfare 

med 40 %, og til slutt bevisforspillelsesfare med 16 %. 

 

 

2.3.1 Fengslingsgrunner – etter nasjonalitet 

 

Neste spørsmål blir da om det er forskjell på fengslingsgrunnene som er benyttet for personer 

med norsk og utenlandsk nasjonalitet. Fengslingsgrunnene presenteres som tre hovedgrupper 

og inkluderer eventuelle kombinasjonstilfeller, som beskrevet over. Nasjonalitet på varetekts-

fengslede for de tre ulike fengslingsgrunnene, oppgis både etter statsborgerskap og opprinnel-

sesland, så sant det er forskjell basert på denne sondringen. 

 

 

Unndragelsesfare 

 

Av Figur 7 kommer det frem at det er flest rumenske statsborgere som har unndragelsesfare 

som fengslingsgrunn, enten alene, eller i kombinasjon med bevisforspillelsesfare, etterfulgt av 

polske og litauiske statsborgere. Totalt 41 siktede har unndragelsesfare som eneste oppgitte 

fengslingsgrunn. Samtlige av disse er utenlandske statsborgere. Fem siktede har både unndra-

gelsesfare og bevisforspillelsesfare. Av disse, er to utenlandske, og de resterende norske stats-

borgere. 

 

 

Figur 7: Statsborgerskap på varetektsfengslede som er fengslet med strpl. § 171 første ledd nr. 1 og kombinasjon 

nr. 1 og 2 som fengslingsgrunn. Totalt antall varetektsfengslede: 46 
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Figur 8: Opprinnelsesland på varetektsfengslede som er fengslet med strpl. § 171 første ledd nr. 1 og kombina-

sjon nr. 1 og 2 som fengslingsgrunn. Totalt antall varetektsfengslede:46 

 

 

 

Figur 8 viser at samtlige av de varetektsfengslede med unndragelsesfare som oppgitte fengs-

lingsgrunn (enten alene, eller i kombinasjon med bevisforspillelsesfare), har utenlandsk opp-

rinnelse. Selv om det er tre norske statsborgere som har denne fengslingsgrunnen, har alle 

disse utenlandsk opprinnelse. Det betyr at ingen etnisk norske personer har unndragelsesfare 

som oppgitte fengslingsgrunn. 

 

 

Bevisforspillelsesfare 

 

Samtlige av de 17 siktede som har bevisforspillelsesfare som fengslingsgrunn, er norske stats-

borgere. Derfor presenteres ikke eget diagram for statsborgerskap. Opprinnelsesland for disse, 

vises i Figur 9.  
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Figur 9: Opprinnelsesland på varetektsfengslede som er fengslet med strpl. § 171 første ledd nr. 2 som fengs-

lingsgrunn. Totalt antall varetektsfengslede: 17 

 

 

 

I Figur 9, ser vi at av de 17 norske statsborgerne, er 11 etnisk norske, og seks har utenlandsk 

opprinnelse. Ingen utenlandske statsborgere har bevisforspillelsesfare som eneste fengslings-

grunn. 

 

 

Gjentagelsesfare 

 

Figur 10: Statsborgerskap på varetektsfengslede som er fengslet med strpl. § 171 første ledd nr. 3 eller kombina-

sjoner som fengslingsgrunn. Totalt antall varetektsfengslede: 41 
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Figur 10 viser at det totalt er 41 siktede varetektsfengslet med gjentagelsesfare som eneste 

fengslingsgrunn, eller i kombinasjon med andre fengslingsgrunner. Av disse, er 40 norske og 

bare én utenlandsk statsborger. 

 

Figur 11 viser inndelingen etter opprinnelsesland. 

 

 

Figur 11: Opprinnelsesland på varetektsfengslede som er fengslet med strpl. § 171 første ledd nr. 3 eller kombi-

nasjoner som fengslingsgrunn. Totalt antall varetektsfengslede: 41 

 

 

 

Det er flest personer med norsk opprinnelse med fengslingsgrunnen gjentagelsesfare, med 36 

tilfeller. For resten av de som har dette som fengslingsgrunn, er fire av de siktede norske 

statsborgere med utenlandsk opprinnelse, mens én er utenlandsk statsborger. 

 

For å få bedre oversikt, presenteres fengslingsgrunnene etter hvor stor prosentandel de er gjort 

gjeldende overfor norske statsborgere med norsk og utenlandsk opprinnelse, samt utenlandske 

statsborgere. 
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Fengslingsgrunn – prosentvis fordeling på nasjonalitet inndelt i tre grupper  

Figur 12: Unndragelsesfare etter nasjonalitet. Totalt antall varetektsfengslede: 46 

 

 

 

Figur 12 viser at av totalt 46 varetektsfengslede med unndragelsesfare som fengslingsgrunn,  

er 43 utenlandske statsborgere og utgjør 93 %, mens tre er norske statsborgere med uten-

landsk opprinnelse og utgjør 7 %. Ingen siktede med norsk opprinnelse har unndragelsesfare 

som fengslingsgrunn. 

 

 

Figur 13: Bevisforspillelsesfare etter nasjonalitet. Totalt antall varetektsfengslede: 17 
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Figur 13 viser at av totalt 17 varetektsfengslede med bevisforspillelse som fengslingsgrunn, 

har 11 norsk opprinnelse og utgjør 65 %, mens seks er norske statsborgere med utenlandsk 

opprinnelse og utgjør 35 %. Ingen siktede med utenlandsk statsborgerskap har bevis-

forspillelsesfare som eneste oppgitte fengslingsgrunn. 

 

 

Figur 14: Gjentagelsesfare etter nasjonalitet. Totalt antall varetektsfengslede: 41 

 

 

 

Figur 14 viser at av totalt 41 varetektsfengslede med gjentagelsesfare som fengslingsgrunn, 

har 36 norsk opprinnelse og utgjør 88 %, fire er norske statsborgere med utenlandsk 

opprinnelse og utgjør 10 %, og én er utenlandsk statsborger og utgjør 2 %. 

 

 

Nasjonalitet inndelt i tre grupper – prosentvis fordeling av fengslingsgrunn 

Jeg skal nå gjøre særskilt rede for hvordan de ulike fengslingsgrunnene brukes innenfor hver 

av de tre gruppene; norske statsborgere med norsk opprinnelse (totalt 47 varetektsfengslede), 

norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse (totalt 13 varetektsfengslede) og utenlandske 

statsborgere (totalt 44 varetektsfengslede). 
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Figur 15: Fengslingsgrunn for norske statsborgere med norsk opprinnelse. Prosentandel av 47 varetektsfengsle-

de  

 

 

 

Figur 15 viser at gjentagelsesfare er den hyppigst forekommende fengslingsgrunnen for per-

soner med norsk opprinnelse, med 77 % (36 av 47), mens bevisforspillelsesfare er fengslings-

grunn for 23 % (11 av 47) av dem. Det er ingen personer med norsk opprinnelse som er vare-

tektsfengslet med unndragelsesfare som fengslingsgrunn. 

 

 

Figur 16: Fengslingsgrunn for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse. Prosentandel av 13 varetekts-

fengslede 

 

 

 



29 

 

Figur 16 viser at unndragelsesfare (samtlige i kombinasjon med bevisforspillelsesfare) er 

oppgitt som fengslingsgrunn for 23 % (tre av 13), bevisforspillelsesfare for 46 % (seks av 13) 

og gjentagelsesfare for 31 % (fire av 13) av de siktede i denne gruppen. 

 

 

Figur 17: Fengslingsgrunn for utenlandske statsborgere. Prosentandel av 44 varetektsfengslede 

 

  

 

Figur 17 viser at unndragelsesfare er oppgitt som fengslingsgrunn for 98 % (43 av 44) av de 

siktede i denne gruppen. Av disse, er unndragelsesfare oppgitt som eneste fengslingsgrunn for 

41 av dem, og unndragelsesfare i kombinasjon med bevisforspillelsesfare oppgitt for to av 

dem. Gjentagelsesfare er oppgitt som fengslingsgrunn for 2 % (én av 44). Det er ingen uten-

landske statsborgere som er varetektsfengslet med bevisforspillelsesfare som eneste fengs-

lingsgrunn. 
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Oppsummering – fengslingsgrunn og nasjonalitet 

Fenglingsgrunn på varetektsfengslingene er: 

 44 % unndragelsesfare, totalt 46 personer 

 16 % bevisforspillelsesfare, totalt 41 personer 

 40 % gjentagelsesfare, totalt 17 personer 

 

Dette inkluderer eventuelle kombinasjonstilfeller. 

 

Unndragelsesfare benyttes hovedsakelig for siktede med utenlandsk opprinnelse, og gjenta-

gelsesfare for siktede med norsk opprinnelse. Fengslingsgrunnene fordelt prosentvis for hver 

gruppe med siktede, er som følger; 

Fengslingsgrunn Unndragelsesfare 

-kombinert med bevis-

forspillelsesfare 

Bevisforspillelsesfare Gjentagelsesfare 

-med kombinasjoner 

Alle siktede totalt (104) 44 % (46) 16 % (17) 40 % (41) 

Prosentandel av nasjonalitet inndelt i tre grupper 

Norske statsborgere med 

norsk opprinnelse (47) 

0 % (0) 23 % (11) 77 % (36) 

Norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse 

(13) 

23 % (3) 46 % (6) 31 % (4) 

Utenlandske statsborgere 

(44) 

98 % (43) 0 % (0) 2 % (1) 

Prosentene er avrundet. 

 

Nasjonalitet fordelt prosentvis for hver fengslingsgrunn, er som følger; 

Nasjonalitet Norske statsbor-

gere med norsk 

opprinnelse 

Norske statsborgere 

med utenlandsk opp-

rinnelse 

Utenlandske 

statsborgere 

Alle siktede totalt (104) 45 % (47) 13 % (13) 42 % (44) 

Prosentandel av fengslingsgrunn 

Unndragelsesfare (46) 

-kombinert med bevisforspillelsesfa-

re 

0 % (0) 7 % (3) 93 % (43) 

Bevisforspillelsesfare (17) 65 % (11) 35 % (6) 0 % (0) 

Gjentagelsesfare (41) 

-med kombinasjoner 

88 % (36) 10 % (4) 2 % (1) 

Prosentene er avrundet. 
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2.4 Lovbrudd varetektsfengslede er siktet for 

 

Spørsmålet som søkes belyst i dette delkapittelet er hva slags lovbrudd de varetektsfengslede 

er mistenkt og siktet for. Ved datainnsamlingen, ble lovbruddene de siktede er mistenkt for 

inndelt i og registrert under kategoriene: Vinning, Vold/skadeverk, Narkotika, Seksuallov-

brudd og sekkeposten Annet. 

 

Siktelsene er også differensiert mellom grove og mindre grove tilfeller. Differensieringen er 

gjort på bakgrunn av at retten har karakterisert forholdet som grovt i kjennelsene, for 

eksempel «grovt tyveri», eller at det er oppgitt straffebud som er å anse som grovt, for 

eksempel strl. § 157 jf. § 158. Tilfeller som går inn under mindre grovt, er eksempelvis 

strl. § 162 første ledd, strl. § 228 første ledd, simpelt tyveri (mindre grovt tyveri etter 

terminologi i ny straffelov) og forsøk. 

 

Varetektsfengslede fordeler seg etter type lovbrudd på følgende måte: 

 

 

Figur 18: Lovbrudd varetektsfengslede er siktet for, inndelt i fem hovedgrupper, differensiert mellom grove og 

mindre grove tilfeller. Totalt 150 lovbrudd, mistenkt begått av 104 siktede 

 

 

 

Figur 18 viser at antall lovbrudd (150) er høyere enn antall varetektsfengslede (104) i 

undersøkt periode. Som forklart i delkapittel 2.1, skyldes dette at 30 av de varetektsfengslede 

er siktet for flere overtredelser som er sortert under ulike lovbruddkategorier, og dermed 
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figurerer i tallmaterialet flere ganger. Kategorien Annet opptrer, i 96 % av tilfellene, sammen 

med ett eller flere andre lovbrudd. 

 

Vinningskriminalitet utgjør den største kategorien av siktelsene med 53 tilfeller fordelt på 40 

grove og 13 mindre grove. Deretter følger vold/skadeverk med 37 tilfeller fordelt på 21 grove 

og 16 mindre grove. Narkotikalovbrudd utgjør 24 tilfeller, hvorav 12 grove og 12 mindre 

grove. Det er færrest seksuallovbrudd med 12 tilfeller, hvorav ni er grove og tre mindre grove. 

Lovbrudd i kategorien Annet, utgjør 24 tilfeller; ett grovt, og 23 mindre grove. 

 

 

2.4.1 Lovbruddkategorier – etter nasjonalitet 

 

Neste undersøkelse gjøres med sikte på å kartlegge hvordan lovbruddkategoriene fordeler seg 

på varetektsfengslede basert på nasjonalitet. Dette gjøres for å se om det er forskjell på type 

lovbrudd som varetektsfengslede med norsk og utenlandsk opprinnelse siktes for. 

  

De ulike lovbruddskategoriene presenteres hver for seg, inndelt etter hvilken nasjonalitet de 

varetektsfengslede har. Nasjonalitet angis både etter statsborgerskap og opprinnelsesland for å 

se hvor stor andel av de norske statsborgerne som har utenlandsk opprinnelse. 

 

 

Vinning 

 

Figur 19: Nasjonalitet på varetektsfengslede som er siktet for vinningskriminalitet, etter statsborgerskap. Totalt 

antall siktelser: 53 
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Figur 19 viser at det totalt er 53 tilfeller av vinningskriminalitet. Fordeling etter 

statsborgerskap, viser at norske statsborgere er siktet for flest antall vinninglovbrudd med 18 

tilfeller, etterfulgt av rumenske og polske statsborgere. Antallet for utenlandske statsborgere i 

sum, er 35. 

 

 

 Figur 20: Nasjonalitet på varetektsfengslede som er siktet for vinningskriminalitet, etter opprinnelsesland. To-

talt antall siktelser: 53 

 

 

 

Som det kommer frem av Figur 20, utgjør fordeling etter opprinnelsesland ingen stor endring 

av bildet sammenlignet med fordeling etter statsborgerskap. Antallet for de som er fra Norge 

er 18 i begge tilfeller. Det betyr at ingen norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse er 

siktet for vinningskriminalitet i undersøkt periode. Antallet for utenlandske statsborge er 35. 

 

Differensiert på grove og mindre grove tilfeller, er fordelingen som følger; personer med 

norsk opprinnelse er siktet for 11 grove og syv mindre grove tilfeller, mens utenlandske stats-

borgere er siktet for 29 grove og seks mindre grove tilfeller. 
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Prosentvis fordeling av vinningslovbrudd 

Figur 21: Vinningslovbrudd, prosentvis fordeling på varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap, norsk 

statsborgerskap med norsk opprinnelse og norsk statsborgerskap med utenlandsk opprinnelse. Prosentandel av 

53 vinningslovbrudd 

 

 

 

Av Figur 21 ser vi at det totalt er 53 overtredelser. Selv om etnisk norske personer utgjør den 

største gruppen fra enkeltland (18 av 53), utgjør utenlandske statsborgere i sum (35 av 55), 

majoriteten av siktelsene av vinningskriminalitet. Utenlandske statsborgere er siktet for 66 %  

av tilfellene, og norske statsborgere for 34 %. 

 

 

Vold/skadeverk 

 

Som det kommer frem av Figur 22, er det totalt 37 tilfeller av vold/skadeverk. Av disse, er 31 

norske statsborgere og seks utenlandske. 
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Figur 22: Nasjonalitet på varetektsfengslede som er siktet for vold/skadeverk, etter statsborgerskap. Totalt antall 

siktelser: 37  

 

 

 

Figur 23: Nasjonalitet på varetektsfengslede som er siktet for vold/skadeverk, etter opprinnelsesland. Totalt 

antall siktelser: 37 

 

 

 

Basert på opprinnelsesland, er etnisk norske personer siktet for 22 av 37 tilfeller av 

vold/skadeverk. Fra differansen i Figur 22 og 23, ser vi at norske statsborgere med utenlandsk 

opprinnelse står for ni av 37 tilfeller. Utenlandske statsborgere er siktet for seks av 37 tilfeller. 
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Differensiert på grove og mindre grove tilfeller, er fordelingen som følger; personer med 

norsk opprinnelse er siktet for 10 grove og 12 mindre grove tilfeller. Norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse er siktet for syv grove og to mindre grove tilfeller. Utenlandske stats-

borgere er siktet for fire grove og to mindre grove tilfeller. 

 

 

Prosentvis fordeling av vold/skadeverk 

 

Figur 24: Vold/skadeverk, prosentvis fordeling på varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap, norsk 

statsborgerskap med norsk opprinnelse og norsk statsborgerskap med utenlandsk opprinnelse. Prosentandel av 

37 lovbrudd i kategorien Vold/skadeverk 

 

 

 

Figur 24 viser at det totalt er 37 overtredelser. Norske statsborgere er siktet for 84 % av tilfel-

lene, hvorav 60 % er etnisk norske personer (22 av 37), og 24 % norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse (ni av 37). Utenlandske statsborgere er siktet for 16 % av tilfellene 

(seks av 37). 

 

 

Narkotika 

 

Figur 25 viser at det totalt er 24 tilfeller av narkotikalovbrudd i undersøkt periode. Norske 

statsborgere er siktet for 19 av tilfellene og utenlandske statsborgere for fem. 
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Figur 25: Nasjonalitet på varetektsfengslede som er siktet for narkotikakriminalitet, etter statsborgerskap. Totalt 

antall siktelser: 24 

 

 

 

Figur 26: Nasjonalitet på varetektsfengslede som er siktet for narkotikakriminalitet, etter opprinnelsesland. 

Totalt antall siktelser: 24 

 

 

 

Figur 26 viser at etnisk norske personer er siktet for 15 av 24 tilfeller av narkotikakriminalitet, 

mens siktede med utenlandsk opprinnelse er siktet for ni. Av disse er fire norske statsborgere 

med utenlandsk opprinnelse, og fem personer med utenlandsk statsborgerskap. 
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Differensiert på grove og mindre grove tilfeller, er fordelingen som følger; personer med 

norsk opprinnelse er siktet for åtte grove og syv mindre grove tilfeller. Norske statsborgere 

med utenlandsk opprinnelse er siktet for tre grove og ett mindre grovt tilfelle. Utenlandske 

statsborgere er siktet for ett grovt og fire mindre grove tilfeller. 

 

 

Prosentvis fordeling av narkotikalovbrudd 

 

Figur 27: Narkotikakriminalitet, prosentvis fordeling på varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap, 

norsk statsborgerskap med norsk opprinnelse og norsk statsborgerskap med utenlandsk opprinnelse. Prosentan-

del av 24 narkotikalovbrudd 

 

 

 

Figur 27 viser at det totalt er 24 siktelser for narkotikalovbrudd. Norske statsborgere med 

norsk opprinnelse er siktet for 62 % (15 av 24), norske statsborgere med utenlandsk opprin-

nelse for 17 % (fire av 24) og personer med utenlandsk statsborgerskap for 21 % (fem av 24) 

av tilfellene. 

 

 

Seksuallovbrudd 

 

Det er totalt 12 tilfeller av seksuallovbrudd. Fra Figur 28 ser vi at norske statsborgere er siktet 

for 11, og utenlandske statsborgere for ett av tilfellene. Fordeling etter opprinnelsesland end-

rer ikke resultatet. Det betyr at ingen norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse var sik-

tet for seksuallovbrudd i undersøkt periode. 
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Figur 28: Nasjonalitet på varetektsfengslede som er siktet for seksuallovbrudd, etter statsborgerskap og opprin-

nelsesland. Totalt antall siktelser: 12 

 

 

 

Differensiert på grove og mindre grove tilfeller, er fordelingen som følger; personer med 

norsk opprinnelse er siktet for ni grove og to mindre grove tilfeller. Den utenlandske statsbor-

geren er siktet for et mindre grovt tilfelle. 

 

 

Prosentvis fordeling av seksuallovbrudd 

 

Figur 29: Seksuallovbrudd, prosentvis fordeling på varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap, norsk 

statsborgerskap med norsk opprinnelse og norsk statsborgerskap med utenlandsk opprinnelse. Prosentandel av 

12 seksuallovbrudd 
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Figur 29 viser at det totalt er 12 seksuallovbrudd. Etnisk norske personer er siktet for 92 % av 

tilfellene (11 av 12) og utenlandske statsborgere er siktet for 8 % (ett av 12). Det er ingen 

norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse med denne siktelsen i utvalget. 

 

 

Annet 

 

Figur 30: Kategori Annet, prosentvis fordeling på varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap, norsk 

statsborgerskap med norsk opprinnelse og norsk statsborgerskap med utenlandsk opprinnelse. Prosentandel av 

12 i kategori Annet 

 

 

 

Figur 30 viser at det totalt er 24 tilfeller av annen kriminalitet. Etnisk norske personer stod for 

71 % (17 av 24), norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse for 4 % (ett av 24) og uten-

landske statsborgere for 25 % (seks av 24) av tilfellene. 
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Oppsummering – lovbruddkategorier og nasjonalitet 

 

Lovbruddene er fordelt med følgende prosentandel: 

 Norske statsborgere 

med norsk opprinnelse 

 

Norske statsborgere 

med utenlandsk opp-

rinnelse 

Utenlandske statsbor-

gere 

Vinning (53) 34 % (18) 0 % (0) 66 % (35) 

Vold/skadeverk (37) 60 % (22) 24 % (9) 16 % (6) 

Narkotika (24) 62 % (15) 21 % (5) 17 % (4) 

Seksuallovbrudd (12) 92 % (11) 0 % (0) 8 % (1) 

Annet (24) 71 % (17) 25 % (6) 4 % (1) 

Prosentene er avrundet. 

 

 

 

2.5 Er det forskjeller i varetektlengde basert på nasjonalitet? 

 

Formålet med undersøkelsen er å finne ut om personer med utenlandsk opprinnelse varetekts-

fengsles i lengre tid enn personer med norsk opprinnelse. 

 

For å få til en god sammenligning, bør sammenligningen baseres på faktorer som har betyd-

ning for lengden av varetektsfengslingen. Samtidig må disse faktorene gjøre seg gjeldende for 

alle som sammenlignes, for å kunne sammenligne likt med likt. Når like faktorer legges til 

grunn for sammenligningen, kan premissen «nasjonalitet» legges inn for å avdekke om even-

tuelle forskjeller er basert på nasjonalitet. Videre bør vi ha store nok grupper som sammenlig-

nes idet for små grupper vil gjøre resultatet mer usikkert. 

 

Metodiske utfordringer 

Denne undersøkelsen byr på metodiske utfordringer. Fengslingsgrunn er ofte avgjørende for 

varetektlengde. Imidlertid viser Figur 15 og 17 at 98 % av de utenlandske statsborgerne har 

unndragelsesfare som fengslingsgrunn, mens ingen personer med norsk opprinnelse er vare-

tektsfengslet med denne fengslingsgrunnen. Derfor vil en sammenligning med fengslings-

grunn som premiss alene, ikke være mulig. Likevel er det viktig å kartlegge hvilke fengslings-

grunner som gir lengst varetektlengde, for å kunne bruke denne informasjonen der dette er 

mulig. 

 

Når fengslingsgrunnen ikke er mulig å bruke som premiss, må den metodiske utfordringen 

løses ved å gå en annen vei for å få til en sammenligning som likevel kan gi indikasjoner på 
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eventuelle forskjeller. En annen faktor som har påvirkning på varetektlengde, samtidig som 

faktoren er felles for gruppene som skal sammenlignes, er lovbruddkategori. Derfor vil jeg 

sammenligne varetektlengde for samme type lovbrudd. 

 

Neste trinn blir å finne lovbruddkategori som er lik for gruppene som skal sammenlignes, 

samtidig som størrelsen på gruppene ikke må være for liten. Figur 18 viser at det er Vinning 

som er den største lovbruddkategorien, etterfulgt av Vold/skadeverk og Narkotika. Hvilke av 

de kategoriene som velges er avhengig av hvor det er flest varetektsfengslede med utenlandsk 

opprinnelse. For å få til store nok grupper, må kategorien som har flest personer med uten-

landsk opprinnelse velges. Delkapittel 2.4.1 viser at det er flest siktede med utenlandsk opp-

rinnelse i kategoriene Vinning, Vold/skadeverk og Narkotika. Imidlertid er antallet siktede i 

lovbruddkategorien Narkotika så lite, og samtidig grove tilfeller så få, at en sammenligning 

ikke vil være hensiktsmessig. Derfor velges lovbruddkategoriene Vinning og Vold/skadeverk 

for sammenligning. 

 

Statistikken i kapittel 2 viser at utenlandske statsborgere fordeler seg på 11 land med svært få 

personer fra hvert enkelt land. Utfordringen skal løses ved å samle de varetektsfengslede i 

større grupper. Det som er felles for disse, er at de har utenlandsk statsborgerskap. Derfor blir 

utenlandske statsborgere en gruppe. Norske statsborgere består av personer med norsk og 

utenlandsk opprinnelse. Da blir norske statsborgere med norsk opprinnelse den andre gruppen 

og norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse den tredje gruppen. 

 

Gruppen norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse blir spesielt viktig i denne undersø-

kelsen, fordi de har likheten i statsborgerskap med personer med norsk opprinnelse, og likhe-

ten i opprinnelse med utenlandske statsborgere. I tillegg har denne gruppen fengslingsgrunner 

som er like både for utenlandske statsborgere og personer med norsk opprinnelse. Da kan 

sammenligningen gjøres både med fengslingsgrunn og type lovbrudd som premiss. Dersom 

det viser seg at utenlandske statsborgere varetektsfengsles i lengre tid enn norske statsborgere, 

mens det ikke er forskjell på varetektlengde mellom norske statsborgere med norsk og uten-

landsk opprinnelse, vil det tale for at forskjellen ikke er basert på opprinnelse. Viser det seg 

derimot at også norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i lengre tid 

enn personer med norsk opprinnelse ved samme type lovbrudd og med samme fengslings-

grunn, vil det kunne være sterkere indikasjon på at forskjellen er basert på opprinnelse. 

 

Selv om resultatet skulle vise at personer med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i 

lengre tid enn personer med norsk opprinnelse, og resultatet indikerer at forskjellene er gjort 

på basis av opprinnelsesland, blir utfordringen å skille ut andre grunner som kan føre til denne 

forskjellen. Derfor skal resultatene analyseres i påfølgende kapittel for å finne ut om andre 

forklaringer enn nasjonalitet kan være årsaken til eventuelle forskjeller. 
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Fører forskjellige fengslingsgrunner til ulik varetektlengde? 

Først er det av interesse å kartlegge hvilke fengslingsgrunner som medfører lengst varetektstid 

for utvalget som helhet, uavhengig av type lovbrudd og nasjonalitet, før sammenligningen av 

varetektlengde mellom gruppene gjøres. 

 

 

Tabell 1: Varetektlengde, etter fenglingsgrunn, oppgitt i antall uker. Totalt antall varetektsfengslede: 104 

Fengslingsgrunn  Antall 

siktede 

Gjennomsnittlig 

varetektlenge 

Median Korteste og lengste 

varetektlenge 

Alene     

Unndragelsesfare 

Nr. 1 

41 18,05 12 3 - 48 

Bevisforspillelsesfare 

Nr. 2 

17 8 4 0 - 30 

Gjentagelsesfare 

Nr. 3 

32 12,56 9,5 0 - 56 

Kombinert     

Kombinasjonstilfeller med unn-

dragelsesfare; 

Nr. 1 

Nr. 1 og nr. 2 
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41 

5 

19,76 12 4 - 105 

Kombinasjonstilfeller med gjen-

tagelsesfare; 

Nr. 3 

Nr. 2 og nr. 3 

Nr. 2, nr. 3 og § 172 

Nr. 3 og § 172 

41 

 

32 

6 

2 

1 

24,39 13 0 - 86 

 

 

Tabell 1 viser at der kun én fengslingsgrunn er gjort gjeldende, gir unndragelsesfare lengst 

varetektstid i gjennomsnitt, etterfulgt av gjentagelsesfare. Bevisforspillelsesfare gir kortest 

varetektstid. Der fengslingsgrunnen opptrer i kombinasjon med én eller flere andre fengs-

lingsgrunner, blir resultatet endret. Da gir gjentagelsesfare lengst varetektstid, etterfulgt av 

unndragelsesfare. Der bevisforspillelsesfare opptrer i kombinasjon med andre fengslingsgrun-

ner, er de andre fengslingsgrunnene oppgitt som hovedgrunn. Derfor fremgår ikke kombina-

sjonstilfeller med bevisforspillelsesfare i tabellen over. 
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Kombinasjonstilfellene fører til stor økning i varetektstid for gjentagelsesfare, både i tid be-

regnet etter gjennomsnitt og median. Gjennomsnittet blir nærmest fordoblet, og gir en økning 

på nesten 12 uker. Median øker fra 9,5 til 13. Tallmaterialet viser at den største økningen 

skyldes kombinasjonstilfellene med strpl. § 172.  For unndragelsesfare blir derimot ikke for-

skjellen like stor. Gjennomsnittet øker fra 18,05 til 19,76 uker, mens medianen forblir uend-

ret. 

 

Tabellen synliggjør at fengslingsgrunn har stor betydning for varetektlengde. Når de ulike 

fengslingsgrunnene utgjør så stor forskjell på varetektlengde, må dette legges inn som premiss 

ved sammenligningen der det er mulig. 

 

 

Sammenligning av varetektlengde basert på lovbrudd 

 

Presentasjon og fremgangsmåte 

Spørsmålet som søkes belyst, er om personer med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i 

lengre tid enn personer med norsk opprinnelse, for samme kategori lovbrudd. 

 

Antall siktede i utvalget, både for vinningskriminalitet og vold/skadeverk, er relativt lite. Det 

gjør resultatet mer usikkert. Derfor skal sammenligningen gjøres i tre omganger av hensyn til 

å ha størst mulig antall, og for å kunne sammenligne likest mulige tilfeller. For å ha størst 

mulig antall som grunnlag for sammenligning, velges i første omgang alle tilfeller av lov-

bruddkategorien, uavhengig av om lovbruddet er grovt eller mindre grovt, og uavhengig av 

om siktede også har andre lovbrudd de er siktet for. 

 

I neste omgang innsnevres utvalget. Da tas kun grove tilfeller med. Dette er av hensyn til å 

sammenligne likest mulig tilfeller, da varetektlengden kan avhenge av grovheten i forholdet. 

Av hensyn til antallet, er fortsatt tilfeller med andre lovbrudd med i utvalget. 

 

I siste omgang fjernes også tilfeller der siktelsen inneholder andre lovbrudd i tillegg til ho-

vedkategorien. Da står vi igjen med kun grove tilfeller, og kun hovedkategorien i utvalget. 

Fordelen er at likest mulige tilfeller blir gjenstand for sammenligningen. Ulempen er at antal-

let tilfeller reduseres og slik sett gjør sammenligningsresultatet mer usikkert. Noe av denne 

usikkerheten avhjelpes nettopp ved å foreta sammenligningen i tre omganger, der det tas høy-

de for både antall og likest mulig sammenligningsgrunnlag. 
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Variablene som brukes er; 

 

 Nasjonalitet; for å kunne sammenligne de ulike gruppene. 

 Antall; for å vise omfanget som sammenlignes. 

 Lovbrudd; for å synliggjøre hva slags tilfeller som sammenlignes. 

 Gjennomsnittlig varetektlengde i antall uker; for å vise lengden av varetektsfengsling 

for de ulike gruppene. Varetektstiden regnes fra pågripelse (eventuelt første varetekt-

dag for tilfellene der pågripelsesdag ikke var oppgitt i kjennelsene) og frem til hoved-

forhandling eller løslatelse. 

 Median i antall uker; for å korrigere skjevheter som variasjonsbredden fører til ved 

beregning av gjennomsnittlig varetektlengde. 

 Variasjonsbredde; som angir differansen mellom korteste og lengste tilfelle av utholdt 

varetektstid, for å vise spennet. Dette kan bidra til å forklare eventuelle uvanlig store 

forskjeller. Også korteste og lengste tilfelle av utholdt varetekt oppgis for å synliggjøre 

spennet enda bedre. 

 

 

2.5.1 Varetektlengde for vinningslovbrudd 

 

1) Sammenligning av varetektlengde i kategorien vinningskriminalitet. I utvalget inngår 

siktelser for både grov og mindre grov vinningskriminalitet, samt andre lovbrudd for 

18 av tilfellene. 

 

 

Tabell 2: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for grov og mindre grov vinningskriminalitet. I siktelsene 

inngår annen type lovbrudd for 18 av dem. Totalt antall siktede: 53 

Nasjonalitet Antall tilfeller 

 

Gjennomsnittlig 

varetektlengde i 

antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetektlengde 

frem til hovedfor-

handling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

35 17,94 12 38 (4-42) 

Norske statsbor-

gere med norsk 

opprinnelse 

18 10,22 8,5 32 (2-34) 
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Tabell 2 viser at totalt 35 utenlandske statsborgere og 18 norske statsborgere med norsk opp-

rinnelse er siktet for vinningskriminalitet i undersøkt periode. Ingen norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse er siktet for denne lovbruddkategorien. 

 

Av tabellen fremgår det at utenlandske statsborgere varetektsfengsles i gjennomsnitt 17,94 

uker, mens norske statsborgere varetektsfengsledes i gjennomsnitt 10,22 uker. Det betyr at 

utenlandske statsborgere i gjennomsnitt har utholdt 75,53 % lengre varetekt enn etnisk norske, 

der siktelsen er vinningskriminalitet. Ser vi derimot på median, er forskjellen ikke fullt så stor, 

og utgjør 41,17 %. 

 

Variasjonsbredden viser at minstetid for norske statsborgere er to uker, mens den er fire uker 

for utenlandske statsborgere. Lengste varetektlengde for de samme to gruppene har en for-

skjell på åtte uker. Den lengste varetektlengden for siktede med norsk opprinnelse er 34 uker, 

mens for siktede med utenlandsk opprinnelse er den 42 uker. Det betyr at siktede med uten-

landsk opprinnelse har en lengre minstetid i fengsel, og samtidig lengre totaltid, sammenlignet 

med siktede med norsk opprinnelse. 

 

Her konstateres at det er forskjell på varetektlengde mellom personer med norsk og uten-

landsk opprinnelse. Mulige årsaker til dette, drøftes i kapittel 3. 

 

 

2) Sammenligning av varetektlengde i kategorien vinningskriminalitet. I utvalget inngår 

siktelser for grov vinningskriminalitet, samt andre lovbrudd for ni av tilfellene. 

 

 

Tabell 3: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for grov vinningskriminalitet. I siktelsene inngår annen 

type lovbrudd for ni av dem. Totalt antall siktede: 40 

Nasjonalitet Antall tilfeller 

 

Gjennomsnittlig 

varetektlengde i 

antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hovedfor-

handling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

29 19,06 12 38 (4-42) 

Norske statsbor-

gere med etnisk 

norsk bakgrunn 

11 8,81 8 22 (2-24) 
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Tabell 3 viser at det totalt er 29 utenlandske og 11 norske varetektsfengslede som er siktet for 

grov vinningskriminalitet. Forskjellen i varetektlengde øker når mindre grove overtredelser 

fjernes fra utvalget. 

 

I gjennomsnitt, øker varetektstiden for utenlandske statsborgere til 19,06 uker, mens den for 

norske statsborgere reduseres til 8,81 uker. Det blir en liten endring i median for de varetekts-

fengslede med norsk opprinnelse, som får en reduksjon fra 8,5 uker til 8 uker, mens median 

forblir uendret for de utenlandske varetektsfengslede. 

 

Gjennomsnittlig varetektstid for siktede med utenlandsk opprinnelse er 116 % lengre enn for 

siktede med norsk opprinnelse, altså en økning fra første sammenligning. Siktede med uten-

landsk opprinnelse sitter derfor, i gjennomsnitt, litt over dobbelt så lenge i varetekt som sikte-

de med norsk opprinnelse. 

 

Derimot endres ikke forskjellen i varetektstid like mye når vi ser på median. Her øker for-

skjellen fra ca. 41 % i første sammenligning til 50 % i andre sammenligning. 

 

Variasjonsbredden for de norske varetektsfengslede endres ved at lengste varetektlengde re-

duseres fra 34 til 24 uker, mens korteste varetektlengde forblir uendret. Varetektstiden på 34 

uker er for et forhold som har mindre grov vinning med i siktelsen, mens det alvorligste for-

holdet i siktelsen er grov vold. Variasjonsbredden forblir uendret for de utenlandske statsbor-

gerne, noe som viser at forskjellen mellom lengste varetektlengde for siktede med norsk og 

utenlandsk opprinnelse nå har økt fra åtte uker til 18, der lengste totaltid for siktede med norsk 

opprinnelse er på 24 uker, mens den for siktede med utenlandsk opprinnelse er på 42 uker. 

 

 

3) Sammenligning av varetektlengde i kategorien vinningskriminalitet. I utvalget inngår 

kun siktelser for grov vinningskriminalitet. 

 

Av Tabell 4 fremgår det at det totalt er 27 utenlandske og fire norske varetektsfengslede som 

er siktet for grov vinningskriminalitet. Forskjell i varetektlengde øker ytterligere når siktelser 

som inneholder andre lovbrudd i tillegg til vinning, fjernes fra utvalget. Imidlertid er antallet 

norske varetektsfengslede på fire et spinkelt grunnlag for sammenligning. Dette kan derfor 

gjøre resultatet mer usikkert. 
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Tabell 4: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for grov vinningskriminalitet. Totalt antall siktede: 31 

Nasjonalitet Antall tilfeller 

 

Gjennomsnittlig 

varetektlengde i 

antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hovedfor-

handling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

27 19,07 12 38 (4-42) 

Norske statsbor-

gere med etnisk 

norsk bakgrunn 

4 6,75 7,5 8 (2-10) 

 

 

Når likest mulig tilfeller, altså kun grov vinningskriminalitet for begge grupper, sammenlig-

nes, ser vi at varetektstiden for utenlandske statsborgere er 19,07 uker i gjennomsnitt, mens 

norske varetektsfengsledes gjennomsnittlige varetektlengde reduseres fra 8,81 til 6,75 uker. 

Utenlandske statsborgere varetektsfengsles i drøyt 180 % lengre tid enn personer med norsk 

opprinnelse. 

 

Median viser også en reduksjon av varetektlengde for siktede med norsk opprinnelse (fra 8 til 

7,5 uker), mens den forblir uendret for de utenlandske statsborgerne (12 uker). Forskjellen 

mellom disse tallene øker dermed fra 50 % i andre sammenligning til 60 %. 

 

Variasjonsbredden endres ikke for utenlandske statsborgere, mens den reduseres fra 22 til åtte 

uker, med 10 uker som lengste varetektstid, for norske varetektsfengslede. Sammenlignet med 

lengste varetektstid for siktede med utenlandsk opprinnelse (42 uker), utgjør forskjellen på 

lengste totaltid mellom de to gruppene 32 uker. Dette viser at siktede med utenlandsk opprin-

nelse har en betydelig lengre varetektstid enn siktede med norsk opprinnelse. 

 

 

Oppsummering – varetektlengde for vinningslovbrudd 

 

Varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap varetektsfengsles i lengre tid enn perso-

ner med norsk opprinnelse. Dette ble resultatet uavhengig av om siktelsene inneholdt både 

grove og mindre grove overtredelser, samt andre lovbrudd, eller kun grov vinningskriminali-

tet. Både gjennomsnittlig varetektlengde, median og variasjonsbredde, viste at utenlandske 

statsborgere hadde lengre varetektstid enn siktede med norsk opprinnelse. 
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2.5.2 Varetektlengde for vinningslovbrudd – etter fengslingsgrunn 

 

Som beskrevet under Metodiske utfordringer på starten av dette delkapittelet, vil fengslings-

grunn bli brukt som premiss for sammenligning der det er mulig. Derfor skal vi undersøke om 

det finnes en felles fengslingsgrunn for gruppene som er sammenlignet for vinningskriminali-

tet. 

 

Tabell 2 utvides ved å ta med fengslingsgrunn for å belyse forskjellene som er avdekket. Si-

den median ikke viser store variasjoner for de tre utvalgene over, tas det utgangspunkt i den 

første sammenligningen, der utvalget er størst. 

 

 

Tabell 5: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for vinningskriminalitet, etter fengslingsgrunn. I siktelsene 

inngår grov og mindre grov vinning, samt annen type lovbrudd for 18 av dem. Totalt antall siktede: 53 

Grov 

vinning 

En del av 

siktelsene 

inneholder 

også annet 

lovbrudd, i 

tillegg til 

vinning 

Fengslingsgrunn Antall 

tilfeller 

Gjennomsnittlig 

varetektlengde 

i antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hoved-

forhandling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

Unndragelsesfare 

 

Unndragelsesfare og 

bevisforspillelsesfare 

33 

 

 

2 

18,54 

 

 

8 

12 

 

 

8 

38 (4-42) 

 

 

0 (8-8) 

Norske 

statsborgere 

med norsk 

opprinnelse 

Gjentagelsesfare 

 

 

Bevisforspillelsesfare 

15 

 

 

3 

11,86 

 

 

2 

10 

 

 

2 

30 (4-34) 

 

 

0 (2-2) 

 

 

Tabell 5 viser at det ikke er noen fengslingsgrunn som er lik for disse to gruppene. En sam-

menligning med fengslingsgrunn som variabel kan derfor ikke gjøres. 
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2.5.3 Varetektlengde for vold/skadeverk 

 

Neste kategori lovbrudd som skal sammenlignes med tanke på varetektlengde, er 

vold/skadeverk. Mens det for vinning var tre ganger så mange utenlandske statsborgere som 

etnisk norske, er bildet helt motsatt for vold/skadeverk. I denne kategorien er også norske 

statsborgere med utenlandsk opprinnelse inkludert, men antallet er lite, og kan gjøre resultatet 

mer usikkert. Fremgangsmåten vil være som ved sammenligning av varetektlengde for vin-

ningskriminalitet.  

 

 

1) Sammenligning av varetektlengde i kategorien vold/skadeverk. I utvalget inngår sik-

telser for både grov og mindre grov vold/skadeverk, samt andre lovbrudd for 17 av til-

fellene. 

 

 

Tabell 6: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for grove og mindre grove tilfeller av vold/skadeverk. I 

siktelsene inngår annen type lovbrudd for 17 av dem. Totalt antall siktede: 37 

Nasjonalitet Antall tilfeller 

 

Gjennomsnittlig 

varetektlengde i 

antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hovedfor-

handling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

6 20,83 14 44 (4-48) 

Norske statsbor-

gere med uten-

landsk opprinnel-

se 

9 

 

(8) 

29,55 

 

(20,13) 

18 

 

(17) 

101 (4-105) 

 

40 (4-44) 

Norske statsbor-

gere med etnisk 

norsk bakgrunn 

22 10,82 9 34 (0-34) 

 

 

Totalt er det seks utenlandske statsborgere, ni norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse 

og 22 norske statsborgere med norsk opprinnelse, som er siktet for vold/skadeverk. 

 

Av Tabell 6, fremgår det at utenlandske statsborgere er varetektsfengslet i gjennomsnitt 20,83 

uker, norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse i 29,55 uker og personer med norsk 
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opprinnelse i 10,82 uker. Det betyr at utenlandske statsborgere i gjennomsnitt er varetekts-

fengslet ca. 92 % lengre enn personer med norsk opprinnelse, og ca. 42 % kortere enn norske 

statsborgere med utenlandsk opprinnelse i vold/skadeverksaker. Norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse er varetektsfengslet i 170 % lengre tid enn personer med norsk opp-

rinnelse. 

 

Denne store forskjellen mellom norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse og de øvrige 

to gruppene skyldes nok den ene personen som har utholdt varetekt i 105 uker før hovedfor-

handling. Dersom beregningen korrigeres for denne personen, blir lengste totale varetektleng-

de på 44 uker (se grå tekst). Da blir gjennomsnittlig varetektlengde 20,13 uker. (Også i fort-

settelsen vil resultat etter korrigering for denne ene personen fremgå i parentes i tabellen, men 

vil ikke kommenteres i de neste sammenligningene da median vil veie opp for denne skjevhe-

ten.) 

 

Etter at det er tatt høyde for den ene som dro opp snittet, viser tabellen at gjennomsnittlig va-

retektlengde for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse, er ca. dobbelt så lang som 

for de etnisk norske, og nesten lik som for de utenlandske statsborgerne. Antall tilfeller er få, 

og feilmarginen blir dermed større. 

 

Medianen for siktede med utenlandsk opprinnelse er 14 uker – en stor forskjell fra gjennom-

snittet på 20,83 uker. Likevel er dette tallet større enn for siktede med norsk opprinnelse, der 

medianen på 9 uker er relativt likt gjennomsnittet for denne gruppen. Norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse har, i likhet med utenlandske statsborgere, en median som avviker fra 

gjennomsnittet – 18 uker, mot et gjennomsnitt på ca. 30 uker. Korrigert for den siktede som 

trekker gjennomsnittet opp, er median og gjennomsnitt relativt like – 17 uker, mot et gjen-

nomsnitt på ca. 20 uker. Forskjellen basert på ukorrigert median er at norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i 100 % lengre tid enn de med norsk opprinnelse, og 

i ca. 29 % lengre tid enn utenlandske statsborgere. 

 

Også medianen viser at norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse har lengst varetekts-

tid, etterfulgt av utenlandske statsborgere. 

 

Variasjonsbredden viser at siktede med utenlandsk statsborgerskap og norske statsborgere 

med utenlandsk opprinnelse har lik minstetid på fire uker; fire uker lengre enn siktede med 

norsk opprinnelse. Lengste varetektstid er kortest for siktede med norsk opprinnelse, med 34 

uker. Deretter følger utenlandske statsborgere med 48 uker, og norske statsborgere med uten-

landsk opprinnelse med en lengste varetektstid på 105 uker (korrigert: 44 uker). 
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2) Sammenligning av varetektlengde i kategorien vold/skadeverk. I utvalget inngår sik-

telser for grov vold/skadeverk, samt andre lovbrudd for fem av tilfellene. 

 

 

Tabell 7: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for grove tilfeller av vold/skadeverk. I siktelsene inngår 

annen type lovbrudd for fem av dem. Totalt antall siktede: 21 

Nasjonalitet Antall tilfeller Gjennomsnittlig 

varetektlengde i 

antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hovedfor-

handling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

4 26,25 23 37 (11-48) 

Norske statsbor-

gere med uten-

landsk opprinnel-

se 

7 

 

(6) 

31,29 

 

(19) 

18 

 

(17) 

101 (4-105) 

 

40 (4-44) 

Norske statsbor-

gere med norsk 

bakgrunn 

10 14,10 9 33 (1-34) 

 

 

Tabell 7 viser at gjennomsnittlig varetektlengde øker for samtlige grupper når mindre alvorli-

ge tilfeller fjernes fra datagrunnlaget. Utenlandske statsborgere er varetektsfengslet i gjen-

nomsnitt 26,25 uker, personer med norsk opprinnelse i 14,10 uker og norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse i 31,29 uker. Det betyr at utenlandske statsborgere i gjennomsnitt er 

varetektsfengslet ca. 86 % lengre enn personer med norsk opprinnelse, og ca. 19 % kortere 

enn norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse. Norske statsborgere med utenlandsk 

opprinnelse er varetektsfengslet i 120 % lengre tid enn personer med norsk opprinnelse. 

 

Medianen endrer seg fra 14 til 23 for de utenlandske statsborgerne, mens den forblir uendret 

for norske statsborgere med både norsk og utenlandsk opprinnelse. Medianen er da relativt lik 

gjennomsnittet hos den første gruppen, mens forskjellen mellom medianen og gjennomsnittet 

for norske statsborgere med både norsk og utenlandsk opprinnelse har økt. 

 

Variasjonsbredden endrer seg markant for de utenlandske statsborgerne, til en minstetid på 11 

uker. Dette slår ut både på gjennomsnittlig varetektlengde og median, men mest på median. 

At gjennomsnittet ikke får et like markant hopp, skyldes at de øvrige verdiene var relativt 
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høye, og det kun var ett tilfelle med 4 uker varetektstid. Resten var på 11 uker eller mer, og 

med sterk stigning for øvrig. Vi ser en liten endring på minstetid for siktede med norsk opp-

rinnelse fra null uker til én uke, mens den er uendret for norske siktede med utenlandsk opp-

rinnelse. Lengste varetektlengde forblir uendret for alle tre gruppene. 

   

 

3) Sammenligning av varetektlengde i kategorien vold/skadeverk. I utvalget inngår kun 

siktelser for grov vold/skadeverk. 

 

 

Tabell 8: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for grove tilfeller av vold/skadeverk. Totalt antall siktede: 

16 

Nasjonalitet Antall tilfeller  

 

Gjennomsnittlig 

varetektlengde i 

antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hovedfor-

handling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

2 30 30 36 (12-48) 

Norske statsbor-

gere med uten-

landsk opprinnel-

se 

7 

 

(6) 

31,29 

 

(19) 

18 

 

(17) 

101 (4-105) 

 

40 (4-44) 

Norske statsbor-

gere med etnisk 

norsk bakgrunn 

7 13,57 10 32 (1-33) 

 

 

Tabell 8 viser at resultatet ikke endrer seg stort for norske statsborgere med norsk og uten-

landsk opprinnelse når utvalget endres, mens både gjennomsnitt og median øker mye for uten-

landske statsborgere. Antallet siktede er jevnt for norske statsborgere med norsk og uten-

landsk opprinnelse, mens det er meget lavt for utenlandske statsborgere. I denne gruppen er 

det nå kun to siktede. 

 

Etter dette utvalget er gjennomsnittlig varetektstid for norske statsborgere med utenlandsk 

opprinnelse nesten lik som for utenlandske statsborgere, og ca. 130 % lengre enn for personer 

med norsk opprinnelse. 
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Medianen forblir uendret for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse, mens den stiger 

fra ni til 10 for siktede med norsk opprinnelse, og fra 23 til 30 for utenlandske statsborgere. 

 

Variasjonsbredden viser at minstetid for utenlandske statsborgere stiger fra 11 til 12 uker, 

mens den forblir uendret for de øvrige to gruppene. Lengste varetektstid reduseres for siktede 

med norsk opprinnelse, mens den forblir uendret for de øvrige to gruppene. 

 

 

Oppsummering – varetektlengde for vold/skadeverk 

 

Siktede med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i lengre tid enn siktede med norsk opp-

rinnelse. Dette er resultatet etter beregning av gjennomsnittlig varetektlengde, median og 

variasjonsbredde. 

 

 

2.5.4 Varetektlengde for vold/skadeverk – etter fengslingsgrunn 

 

Lovbruddkategori alene er ikke tilstrekkelig for å analysere forskjeller i varetektlengde. Også 

for vold/skadeverk vil undersøkelsen derfor utvides med fengslingsgrunn som variabel. Tabell 

6 brukes som utgangspunkt, da utvalget her er størst. 

  

Tabell 9 viser at det er unndragelsesfare som er oppgitt fengslingsgrunn for de fleste av de 

utenlandske statsborgerne, og gjentagelsesfare for etnisk norske, mens fengslingsgrunnene er 

jevnt fordelt for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse. 

 

Når unndragelsesfare først er konstatert, forsvinner vanligvis ikke grunnlaget for unndragel-

sesfare. Dermed blir ikke den varetektsfengslede løslatt før hovedforhandling, slik de som er 

fengslet med bevisforspillelsesfare kan bli. Hvordan ser bildet ut hvis vi fjerner unndragelses-

fare som fengslingsgrunn? 
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Tabell 9: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for vold/skadeverk, etter fengslingsgrunn. I siktelsene 

inngår grov og mindre grov vold/skadeverk, samt annen type lovbrudd for 17 av dem. Totalt antall siktede: 37  

Nasjonalitet Antall 

tilfeller 

Fengslingsgrunn Gjennomsnittlig 

varetektlengde i 

antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hoved-

forhandling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

6 5 unndragelsesfare 

1 unndragelses - og bevis-

forspillelsesfare 

1 gjentagelsesfare 

20,83 14 44 (4-48) 

Norske 

statsborgere 

med uten-

landsk opp-

rinnelse 

9 

 

(8) 

3 unndragelses- og bevis-

forspillelsesfare 

2 bevisforspillelsesfare 

2 bevisforspillelsesfare og 

gjentagelsesfare 

2 gjentagelsesfare 

29,55 

 

(20,13) 

18 

 

(17) 

101 (4-105) 

 

40 (4-44) 

Norske 

statsborgere 

med norsk 

bakgrunn 

22 6 bevisforspillelsesfare 

16 gjentagelsesfare 

10,82 9 34 (0-34) 

 

 

Tabell 10 viser at antallet varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap blir redusert til 

én når unndragelsesfare som fengslingsgrunn fjernes fra utvalget. Dette er et altfor spinkelt 

grunnlag, og innebærer at resultatet i meget stor grad blir usikkert for denne gruppen. Antallet 

norske statsborgere med norsk opprinnelse er fortsatt på 22, mens antallet norske statsborgere 

med utenlandsk opprinnelse reduseres til seks. 

 

Resultat for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse viser at de i gjennomsnitt vare-

tektsfengsles i 18,83 uker, mens gjennomsnittet for siktede med norsk opprinnelse er på 10,82 

uker. Vi ser at forskjellen i gjennomsnittlig varetektlengde blir redusert når unndragelsesfare 

fjernes fra utvalget. Da forsvinner også tilfellet med lengst varetektstid, som det ble korrigert 

for i Tabell 6, 7, 8 og 9. Det betyr at norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse vare-

tektsfengsles i 74 % lengre tid enn personer med norsk opprinnelse, og ca. 71 % lengre enn 

den utenlandske statsborgeren, som var varetektsfengslet i 11 uker. 
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Tabell 10: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for vold/skadeverk, etter fengslingsgrunn. I siktelsene 

inngår grov og mindre grov vold/skadeverk, samt annen type lovbrudd for 15 av dem. Fengslingsgrunnen unn-

dragelsesfare er fjernet fra utvalget. Totalt antall siktede: 29 

Nasjonalitet Antall 

tilfeller 

Fengslingsgrunn Gjennomsnittlig 

varetektlengde i 

antall uker 

Median Variasjonsbredde 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hoved-

forhandling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborgere 

1 1 gjentagelsesfare 11 11 11 

Norske 

statsborgere 

med uten-

landsk opp-

rinnelse 

6 

 

 

2 bevisforspillelsesfare 

2 bevisforspillelsesfare og 

gjentagelsesfare 

2 gjentagelsesfare 

18,83 17 4 - 39 

Norske 

statsborgere 

med norsk 

bakgrunn 

22 6 bevisforspillelsesfare 

16 gjentagelsesfare 

10,82 9 0-34 

 

 

Ser vi på medianen, er den uendret for siktede med norsk opprinnelse. Fjerning av unndragel-

sesfare berørte ikke denne gruppen, mens den førte til en reduksjon av varetektlengde for de 

øvrige to gruppene. Imidlertid er ikke reduksjonen like markant for median som for gjennom-

snitt. 

 

Variasjonsbredden forblir uendret for siktede med norsk opprinnelse, mens lengste varetekts-

tid reduseres fra 105 til 39 uker for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse, og fra 48 

til 11 uker for utenlandske siktede, som nå består av kun den ene som har gjentagelsesfare 

som fengslingsgrunn. 

 

For å se om forskjellene elimineres enda mer, sammenlignes nå bare tilfellene med felles 

fengslingsgrunn; gjentagelsesfare. Her inkluderes kombinasjonstilfellet bevisforspillelses-

fare/gjentagelsesfare fordi gjentagelsesfare ble oppgitt som fengslingsgrunn også etter at be-

visforspillelsesfaren ikke lenger forelå. 
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Tabell 11: Varetektlengde for varetektsfengslede siktet for vold/skadeverk, etter gjentagelsesfare. I siktelsene 

inngår grov og mindre grov vold/skadeverk, samt annen type lovbrudd for 12 av dem. Totalt antall siktede: 21 

Nasjonalitet Antall 

tilfeller 

Fengslingsgrunn Gjennomsnittlig 

varetektlengde 

i antall uker 

Median Variasjonsbred-

de 

Kortest og lengst 

varetekstlengde 

frem til hoved-

forhandling eller 

løslatelse 

Utenlandske 

statsborge-

re 

1 1 gjentagelsesfare 11 11 11 

Norske 

statsborge-

re med 

utenlandsk 

opprinnelse 

4 

 

 

2 bevisforspillelsesfare og 

gjentagelsesfare 

2 gjentagelsesfare 

22,75 22 8 - 39 

Norske 

statsborge-

re med 

norsk bak-

grunn 

16 16 gjentagelsesfare 12,87 12,5 0-34 

 

 

Tabell 11 viser varetektlengde for tilfeller med gjentagelsesfare som fengslingsgrunn. Resul-

tatet for utenlandske statsborgere baserer seg på et for spinkelt grunnlag, slik tilfellet også var 

i Tabell 10. Antall norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse reduseres fra seks til fire, 

og norske statsborgere med norsk opprinnelse fra 22 til 16. 

 

Sammenligning av tilfellene med bare gjentagelsesfare som fengslingsgrunn viser at gjen-

nomsnittlig varetektlengde øker for norske statsborgere med både norsk og utenlandsk opp-

rinnelse. Gjennomsnittlig varetektlengde for etnisk norske personer blir lengre enn for uten-

landske statsborgere sammenlignet med resultater i Tabell 10, men som nevnt er ett tilfelle for 

sistnevnte gruppe et for spinkelt grunnlag for å kunne tas i betraktning. Med det som baktep-

pe, presenteres resultatene som viser en gjennomsnittlig varetektlengde på 22,75 uker for 

norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse, 12,87 uker for personer med norsk opprin-

nelse og 11 uker for den utenlandske statsborgeren. Det betyr at norske statsborgere med uten-

landsk opprinnelse varetektsfengsles i gjennomsnitt over dobbelt så lenge som personen med 

utenlandsk statsborgerskap, og 76 % lengre enn personer med norsk opprinnelse. Her kommer 
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det i tillegg frem at personer med norsk opprinnelse varetektsfengsles i gjennomsnitt 17 % 

lengre enn den ene utenlandske statsborgeren. 

 

Medianen viser en økning for norske statsborgere med både norsk og utenlandsk opprinnelse, 

mens den forblir uendret for utenlandske statsborgere, da det kun er én person igjen i utvalget. 

Norske statsborgere med norsk opprinnelse får en økning fra ni til 12,5 uker, mens de med 

utenlandsk opprinnelse får en økning fra 17 til 22 uker; begge lengre enn medianen på 11 uker 

for den utenlandske statsborgeren. 

 

I dette utvalget er resultat etter både gjennomsnitt og median relativt likt for alle gruppene. 

 

Variasjonsbredden forblir uendret for siktede med norsk opprinnelse og den utenlandske 

statsborgeren når kun gjentagelsesfare som fengslingsgrunn sammenlignes, mens den endrer 

seg for norske siktede med utenlandsk opprinnelse ved at minstetiden øker fra fire til åtte 

uker. 

 

 

Oppsummering – varetektlengde for vold/skadeverk etter fengslingsgrunn 

 

Fengslingsgrunn som faktor for sammenligning av varetektlenge for samme kategori lov-

brudd, viser at norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i lengre tid 

enn norske statsborgere med norsk opprinnelse og utenlandske statsborgere når unndragel-

sesfare er med i grunnlaget. Dette gjelder både for beregning av gjennomsnittlig varetekt-

lengde og median. Når unndragelsesfare fjernes fra utvalget og kun gjentagelsesfare sam-

menlignes for alle tre gruppene, er det norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse som 

har lengst varetektstid, etterfulgt av personer med norsk opprinnelse og til slutt utenlandske 

statsborgere, beregnet både etter gjennomsnitt og median. Utvalget består da av 16 norske 

statsborgere med norsk opprinnelse, fire norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse og 

én utenlandsk statsborger, noe som fører til at resultatet blir mer usikkert. 

 

 

2.6 Oppsummering 

 

I dette kapittelet har vi fått presentert hvordan praksis ved Drammen tingrett er ved varetekts-

fengsling, med spesielt fokus på personer med utenlandsk opprinnelse. Det som er undersøkt, 

er hyppigheten av varetektsfengslinger, fengslingsgrunnen siktede er fengslet på bakgrunn av, 

lovbruddene de siktes for, og om personer med utenlandsk opprinnelse blir varetektsfengslet i 

lengre tid enn personer med norsk opprinnelse. Funnene oppsummeres i dette delkapittelet. 
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De viktigste funnene er som følger: 

 

Hyppighet 

1. Flere personer med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles enn personer med 

norsk opprinnelse. 

 Utenlandske statsborgere: 44 av 104 – utgjør 42 % 

 Norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse: 13 av 104 – utgjør 13 % 

 Norske statsborgere med norsk opprinnelse: 47 av 104 – utgjør 45 % 

 

Fengslingsgrunn 

2. Personer med utenlandsk statsborgerskap har unndragelsesfare som hovedsake-

lig fengslingsgrunn, mens ingen personer med norsk opprinnelse har denne feng-

slingsgrunnen. 

 Utenlandske statsborgere: 43 av 44 – utgjør 98 % 

 Norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse: 3 av 13 – utgjør 23 % 

 Norske statsborgere med norsk opprinnelse: 0 av 47 – utgjør 0 % 

 

3. Ingen utenlandske statsborgere har bevisforspillelse som eneste oppgitte fengs-

lingsgrunn. 

 Utenlandske statsborgere: 0 av 44 – utgjør 0 % 

 Norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse: 6 av 13 – utgjør 46 % 

 Norske statsborgere med norsk opprinnelse: 11 av 47 – utgjør 23 % 

 

4. Personer med norsk opprinnelse har gjentagelsesfare som hovedsakelig fengs-

lingsgrunn. 

 Utenlandske statsborgere: 1 av 44 – utgjør 2 % 

 Norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse: 4 av 13 – utgjør 31 % 

 Norske statsborgere med norsk opprinnelse: 36 av 47 – utgjør 77 % 

 

Lovbrudd 

5. Personer med utenlandsk statsborgerskap er siktet for mesteparten av vinnings-

kriminaliteten. 

 Utenlandske statsborgere: 35 av 53 – utgjør 66 % 

 Norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse: 0 av 53 – utgjør 0 % 

 Norske statsborgere med norsk opprinnelse: 18 av 53 – utgjør 34 % 
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Varetektlengde 

6. Personer med utenlandsk statsborgerskap varetektsfengsles i lengre tid enn per-

soner med norsk opprinnelse ved siktelse for vinningskriminalitet. 

 

7. Norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles lengre enn 

siktede med norsk opprinnelse og utenlandske statsborgere ved siktelse for volds-

kriminalitet. 
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3 Analyse av faktiske forhold 

 

I kapittel 2 ble praksis ved Drammen tingrett presentert, og forskjeller mellom varetektsfengs-

ling av personer med utenlandsk og norsk opprinnelse avdekket. I dette kapittelet skal de fak-

tiske forholdene analyseres, og mulige forklaringer på forskjellene presenteres, med kjennel-

sene som hovedkilde til å underbygge forklaringene. 

 

Funnene i kapittel 2 leder til følgende underproblemstillinger; 

 Hvorfor er varetektsfengslede med utenlandsk opprinnelse overrepresentert? 

 Hvorfor fengsles 98 % av utenlandske statsborgere med unndragelsesfare som fengs-

lingsgrunn? 

 Hvorfor er utenlandske statsborgere siktet for mesteparten av vinningskriminaliteten? 

 Hvorfor varetektsfengsles personer med utenlandsk opprinnelse i lengre tid enn perso-

ner med norsk opprinnelse? 

 

Disse underproblemstillingene skal danne grunnlaget for analysen i dette kapittelet. Forkla-

ringene vil være overlappende da de har indre sammenheng. 

 

 

3.1 Hvorfor er varetektsfengslede med utenlandsk opprinnelse 

overrepresentert? 

 

Figur 3 viser at varetektsfengslede med utenlandsk opprinnelse utgjør flertallet av varetekts-

fengslingene, hvorav 42 % er utenlandske statsborgere og 13 % er norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse. Spørsmålet er hvorfor denne gruppen utgjør majoriteten av varetekts-

fengslingene. 

 

Drammen har 67 016 innbyggere, registrert per 1. januar 2015, hvorav 17 346 innbyggere 

med utenlandsk opprinnelse, og 49 670 innbyggere med norsk opprinnelse, jf. SSB.17 Det 

betyr at personer med utenlandsk opprinnelse utgjør 25,88 % av befolkningen i byen. Vare-

tektsfengslede med innvandrerbakgrunn, derimot, utgjør 55 % av de varetektsfengslede, jf. 

Figur 3. Dette er en klar overrepresentasjon. 

 

Det kan være mange årsaker til denne overrepresentasjonen. Det er både forhold som har sin 

juridiske forklaring, og forhold som eksempelvis sosioøkonomisk status, anmeldelsestilbøye-

lighet, høyere oppdagelsesrisiko hos grupper som overvåkes av politiet eller politiets priorite-

                                                 
17 www.ssb.no/statistikkbanken 
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ring overfor enkelte kriminalitetstyper. Mulige forklaringer til denne overrepresentasjonen 

skal søkes i informasjon som fremgår av kjennelsene. 

 

 

Faktiske forhold 

Av de 57 varetektsfengslede med utenlandsk opprinnelse, fremgår det av kjennelsene at 41, 

altså 72 %, ikke har tilknytning til Norge. Retten viser til at de har vært i landet i kort tid før 

de er blitt pågrepet med mistanke om lovbrudd. Med «kort tid» menes noen få timer til noen 

få dager. De har ikke adresse i Drammen eller ellers i Norge, og er dermed ikke blant de re-

gistrerte innvandrerne som statistikken fra SSB viser. Kun 16 av de 57 varetektsfengslede 

med utenlandsk opprinnelse har adresse i Drammen. Siktede med adresse i landet utgjør 

15,38 % av de varetektsfengslede. Dette er langt under prosentandelen som personer med 

utenlandsk opprinnelse utgjør av Drammens befolkning. 

 

De 16 varetektsfengslede som har adresse i Drammen, utgjør 0,0922 % av antallet innbyggere 

med utenlandsk opprinnelse (16 av 17 346). Tilsvarende tall for personer med norsk opprin-

nelse, er 0,0946 % (47 av 49 670). Det taler for at personer med utenlandsk opprinnelse som 

har fast adresse i landet, ikke utgjør en større andel av varetektsfengslingene enn personer 

med norsk opprinnelse. Tvert imot er det en liten forskjell motsatt vei, jf. 0,0922 % mot 

0,0946 %. 

 

 

Fengslingsgrunnen unndragelsesfare 

Det faktiske forholdet at majoriteten av personer med utenlandsk opprinnelse har hatt såpass 

kort oppholdstid i Norge før pågripelse, viser at disse ikke har tilknytning til Norge. Når de 

ikke har noen tilknytning til landet, anses faren for at de unndrar seg straffeforfølgning stor, 

og de blir dermed varetektsfengslet. Også i tilfeller der vinningskriminaliteten dreier seg om 

relativt små økonomiske verdier, slik det var for 28 % av tilfellene i undersøkt periode, blir de 

varetektsfengslet der andre som har tilknytning til landet ikke ville blitt fengslet.18 På den må-

ten bidrar også fengslingsgrunnen unndragelsesfare til at utenlandske statsborgere er overre-

presentert ved varetektsfengslinger. 

 

 

                                                 
18 Der verdiene fremkom av kjennelsene, viste disse at 28 % gjaldt verdier langt under kr. 10 000, 64 % verdier 

langt under kr. 100 000, mens 8 % var verdier over kr. 100 000 
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Dette ser ut til å være situasjonen også i Oslo, noe som fremgår av Oslo tingretts høringsutta-

lelse vedrørende «Mulig prøveprosjekt i Oslo – vurdering av hurtigspor for iretteføring av 

straffbare handlinger».19 Der uttaler Oslo tingrett;  

 

Blant dem som i dag sitter varetektsfengslet i Oslo, er godt over halvparten utlendinger. Det skyl-

des blant annet at personer uten tilknytning til Norge oftere begjæres varetektsfengslet for mindre 

alvorlige forhold enn personer med slik tilknytning. Dette har sin forklaring i at det ofte er stor 

unndragelsesfare for denne gruppen pågrepne. 

 

Det taler derfor for at unndragelsesfare som fengslingsgrunn er medvirkende årsak til at det er 

flere med utenlandsk opprinnelse i varetekt enn personer med norsk opprinnelse. 

 

 

Lavere terskel for å varetektsfengsle personer uten tilknytning til Norge 

Den faktiske grunnen at majoriteten av varetektsfengslede med utenlandsk opprinnelse ikke 

har tilknytning til landet, noe som aktualiserer unndragelsesfare, fører til at det blir lavere 

terskel for å varetektsfengsle dem. Dette har sammenheng med at det ikke kreves sannsyn-

lighetsovervekt for å anse unndragelsesfare for oppfylt, jf. Rt. 2001 s. 972, og at personer uten 

tilknytning til landet blir varetektsfengslet ved mistanke om vinningslovbrudd av beskjedne 

verdier, jf. Oslo tingretts høringsbrev. Vi ser at utenlandske statsborgere varetektsfengsles for 

tyveri av verdier helt ned til under 1500 kroner.20 

 

 

EU og EØS 

En annen forklaring på overrepresentasjon av personer med utenlandsk opprinnelse ved vare-

tektsfengslinger, er den utilsiktede virkningen av politiske vedtak.  EU- og EØS-medlemskap 

forutsetter fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeid mellom disse landene, jf. EØS-loven 

Art 1.21 Det betyr at personer fra EU-land og andre EØS-land kan komme til Norge uten vi-

sum. Dermed blir det lettere også for personer som har vinningskriminalitet som eneste for-

mål med oppholdet i Norge, å komme til landet. Det kan være forklaringen på at personer 

med polsk, rumensk og litauisk nasjonalitet, utgjør en så stor gruppe av de varetektsfengslede 

siktet for vinningslovbrudd, sammenlignet med personer fra land utenfor EU og EØS. 

 

  

                                                 
19 Oslo tingrett (2015) s. 1 
20 Sak.13 - 183804ENE - DRAM 
21 Lov av 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven). 
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3.2 Hvorfor varetektsfengsles 98 % av utenlandske statsborgere med 

unndragelsesfare som fengslingsgrunn? 

 

Figur 16 viser at 98 % av alle utenlandske statsborgere varetektsfengsles med unndragelses-

fare som fengslingsgrunn. Spørsmålet som søkes belyst er hvorfor utenlandske statsborgere 

varetektsfengsles nesten utelukkende med unndragelsesfare som fengslingsgrunn. 

  

 

Varetektsfengslede uten bostedsadresse i Norge 

Av de 46 varetektsfengslede med unndragelsesfare som fengslingsgrunn, er 43 utenlandske 

statsborgere, mens tre er norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse. 22 Av de utenlands-

ke statsborgerne har 41 bostedsadresse i land utenfor Norge. 

 

Videre fremkommer det av de samme kjennelsene at 23 av de 46 som har unndragelsesfare 

som fengslingsgrunn, har tilstått forholdet. En tilståelse skulle i utgangspunktet tilsi at beho-

vet for varetektsfengsling ikke er tilstede. Imidlertid stiller det seg annerledes når siktede ikke 

har bostedsadresse i Norge og ellers ikke har annen tilknytning til landet i form av familie, 

arbeid, sosialt nettverk, eller på annen måte. Når også formålet med reisen til Norge for 35 av 

de 41 uten bostedsadresse i Norge, var vinningsforbrytelse, taler disse momentene til sammen 

for at det foreligger unndragelsesfare. Dermed varetektsfengsles de med unndragelsesfare som 

fengslingsgrunn. 

 

Gjennomgang av en rekke kjennelser fra Høyesteretts ankeutvalg viser også at ankeutvalget 

lettere aksepterer at vilkåret for unndragelsesfare er oppfylt når siktede bor i utlandet.23 Dette 

begrunnes med at også kortere unndragelsesfare omfattes av strpl. § 171 første ledd nr. 1, jf.  

Rt. 2014 s. 248. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 4. 

 

 

Muliggjøre straffeforfølgning av utenlandske statsborgere    

Dersom det skal være mulig å straffeforfølge de siktede som ikke har tilknytning til Norge, 

må man hindre at de flykter og unndrar seg straffeforfølgning og eventuelt soning. Det er 

samfunnets behov for kriminalitetsbekjempelse og å straffedømme de som bryter loven, som 

begrunner varetektsfengsling av personer det er grunn til å tro vil unndra seg straffeforfølg-

ning og eventuelt soning. Konsekvensen av unndragelse vil være stor ved flukt til utlandet ved 

at det enten umuliggjør strafforfølgning eller forsinker prosessen i betydelig grad. 

                                                 
22 Kjennelsene er oppført under «Rettsavgjørelser - Tingrett» i litteraturlisten 
23 Kjennelsene er oppført under «Rettsavgjørelser – Høyesterett» i litteraturlisten 
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Unndragelsesfare er en fengslingsgrunn som er akseptert både i nasjonal og internasjonal rett, 

jf. strpl. § 171 første ledd nr. 1 og EMK art. 5 nr. 1 c.24 Selv om det er en akseptert fengs-

lingsgrunn, vil anvendelse likevel kunne gå utover den enkeltes behov for frihet og rettsikker-

het. Dette vil jeg imidlertid komme tilbake til under analyse av gjeldende rett i kapittel 4. I 

dette kapittelet er hensikten å trekke frem faktorer som forklarer hvorfor praksis er som den 

er. 

 

 

Sannsynlighetskravet 

Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for å anse vilkåret fare for unndragelse oppfylt, jf. 

Rt. 2001 s. 972. Videre anses faren for unndragelse større jo mindre tilknytning personen har 

til riket. Dermed blir det enklere å varetektsfengsle utenlandske statsborgere med unndragel-

sesfare som begrunnelse enn de øvrige spesielle vilkårene.  

 

Der påtalemyndigheten har påberopt både unndragelsesfare og andre fengslingsgrunner, har 

retten funnet det unødvendig å ta stilling til de andre fengslingsgrunnene når unndragelsesfare 

ble fastslått. Det er fordi sannsynlighetskravet er mindre for unndragelsesfare, og det er der-

med lettere å anse vilkåret oppfylt uten å ta stilling til grad av skyld mer enn nødvendig. Der-

med blir utenlandske statsborgere fengslet med unndragelsesfare som fengslingsgrunn. Dette 

bidrar også til å forklare hvorfor 98 % av alle varetektsfengslede med utenlandsk bakgrunn 

hadde unndragelsesfare som fengslingsgrunn ved Drammen tingrett i den undersøkte perio-

den. 

 

 

Forholdsmessighet 

Det vil lettere anses forholdsmessig å varetektsfengsle utenlandske statsborgere uten tilknyt-

ning til Norge, enn de som har sterk tilknytning. Dette er begrunnet i at mindre inngripende 

tvangsmidler, som eksempelvis meldeplikt, vil kunne tjene til at de med sterk tilknytning er 

lettere tilgjengelige for påtalemyndigheten, noe som gjør sannsynligheten for straffeforfølg-

ning stor. Varetektsfengsling i et slikt tilfelle, ville derfor være uforholdsmessig. For personer 

uten tilknytning til landet, vil ikke meldeplikt nødvendigvis være egnet til å hindre unndragel-

se, og dermed kan de lettere unnslippe strafforfølgning. For at påtalemyndigheten skal sikre at 

disse gjør opp for sine straffbare handlinger, er varetektsfengsling et formålstjenlig tvangs-

                                                 
24 Se redegjørelse for gjeldende rett i delkapittel 4.1 
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middel. Derfor blir det heller ikke uforholdsmessig å varetektsfengsle siktede uten tilknytning 

til Norge, når mindre inngripende tvangsmidler ikke vil tjene til å oppnå formålet. 

 

 

3.3 Hvorfor er utenlandske statsborgere siktet for mesteparten av 

vinningskriminaliteten? 

 

I dette delkapittelet skal ulike mulige forklaringer på hvorfor utenlandske statsborgere er sik-

tet for de fleste vinningslovbruddene, presenteres.  

 

Figur 21 viser at det er 53 siktelser for vinningskriminalitet. Utenlandske statsborgere er siktet 

for 66 % av dem (35 av 53), mens varetektsfengslede med norsk opprinnelse, er siktet for 

34 % (18 av 53). Beregning av prosentandel av egen gruppe (35 av 44), viser at 80 % av de 

utenlandske statsborgerne er siktet for vinningskriminalitet, mens andelen personer med norsk 

opprinnelse (18 av 47) som er siktet for det samme, er 38 %. Spørsmålet er hvorfor uten-

landske statsborgere er overrepresentert i siktelser for denne typen kriminalitet. 

 

 

Formålet med oppholdet er vinningskriminalitet 

I delkapittel 3.1, så vi at 41 varetektsfengslede ikke har tilknytning til Norge. Samtlige av dem 

er utenlandske statsborgere. Ser vi på siktelsene til de 41 varetektsfengslede uten tilknytning 

til Norge, er 35 siktet for vinningskriminalitet. Det betyr at samtlige av de som er siktet for 

vinningskriminalitet er blant siktede uten tilknytning til landet. Når siktelsen er vinningskri-

minalitet, og de blir pågrepet kort tid etter at de har kommet til Norge, og samtidig ikke har 

noen tilknytning til landet, er dette faktorer som taler for at selve formålet med oppholdet i 

Norge er vinningskriminalitet. I noen av kjennelsene fremgår dette direkte. Eksempelvis av 

sak 13-184139ENE-DRAM; 

 

Siktede har også erkjent at det primære formålet med reisen til Norge var å stjele og at han mottok 

bestilling av varer på SMS. Det fremgår av politiavhør av 06.11.2013 at siktede tidligere er dømt 

for liknende forhold i Danmark og Sverige. På denne bakgrunn er det i alle fall skjellig grunn til 

mistanke for grovt planmessig tyveri med profesjonelt tilsnitt. 

 

I flere kjennelser omtaler retten forholdet som «omstreifende vinningskriminelle». Formålet 

med reisen til Norge er altså å begå vinningskriminalitet. 

 

For noen av siktelsene, beskriver retten at forholdet har planmessig og profesjonelt tilsnitt, se 

eksempelvis sakene 14-078287ENE-DRAM og 13-183804ENE-DRAM. Det peker i retning 

av at det kan dreie seg om mobile vinningskriminelle. I Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2012 
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s. 1458, fremgår prinsipielle uttalelser om «mobil vinningskriminalitet». Det kommer klart 

frem at mobil vinningskriminalitet utgjør et alvorlig strafferettslig problem som det må reage-

res strengt mot. Ikke fordi gjerningspersonene er utlendinger, men fordi de kommer uteluk-

kende for å begå vinningskriminalitet. Førstvoterende beskriver det som at de «kjem raskt inn 

i landet, og […] forsvinn like raskt både sjølve og med utbytet», jf. Rt. 2012 s. 1458 premiss 

17. 

 

Når formålet med reisen til Norge er vinningskriminalitet, kan dette bidra til å forklare hvor-

for det er flest utenlandske statsborgere som er siktet for denne lovbruddkategorien. 

 

 

Økt fokus og innsats gir flere varetektsfengslinger 

Politiet har økt fokuset på omstreifende vinningskriminelle, og målrettet innsatsen med «Ope-

rasjon Grenseløs», som er et samarbeidsprosjekt mellom fire politidistrikt. Politimestrene i 

Vestfold, Telemark, Søndre Buskerud, i tillegg til Asker og Bærum har signert mandatet for 

denne gruppen som startet sitt arbeid i oktober 2009. De utvalgte polititjenestemennene som 

utgjør Operasjon Grenseløs, konsentrerer seg utelukkende om vinningskriminalitet. Dette har 

resultert i mange oppklarte vinningslovbrudd, fremgår det av informasjon fra Det kriminal-

forebyggende råds nyhetsarkiv.25 

 

Når flere saker blir oppklart, og flere omstreifende vinningskriminelle blir tatt, øker andelen 

varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap, noe som kan bidra til å forklare hvorfor 

denne gruppen utgjør en så stor andel av siktelsene for vinningskriminalitet. 

 

Av riksadvokatens rundskriv fremgår mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen.26 

Riktignok er ikke vinningskriminalitet blant områdene som har høyest prioritet, men under 

målsettinger om «høy oppklaring», «kort saksbehandlingstid» og «adekvat reaksjon» fremhe-

ves likevel viktigheten av rask etterforskning og iretteføring av vinningskriminalitet som er 

begått av gjengangere og mobile vinningskriminelle. 

 

Fengslingsgrunn 

Det at utenlandske statsborgere uten tilknytning til Norge har som formål å begå vinningskri-

minalitet, tilsier at om de ikke varetektsfengsles er det stor sannsynlighet for at de forsvinner 

raskt ut av landet og unndrar seg strafforfølgning. Unndragelsesfaren fører dermed til vare-

tektsfengsling. 

                                                 
25 Ørslien (2010) 
26 Rundskriv fra Riksadvokaten nr. 1/2014 
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Terskelen for å varetektsfengsle utenlandske statsborgere ved mindre alvorlige vin-

ningskriminalitet, er lavere 

Som forklart tidligere i dette kapittelet, blir terskelen i praksis lavere for å varetektsfengsle 

personer uten tilknytning til landet, både ved at sannsynlighetskravet for unndragelsesfare er 

lavere enn for de øvrige fengslingsgrunnene, og fordi mindre alvorlige lovbrudd fører til feng-

sling. 

 

Dette underbygges også av opplysninger som fremgår av kjennelsene, ved at ingen siktede 

med norsk opprinnelse er varetektsfengslet for vinningslovbrudd av så små verdier som uten-

landske statsborgere blir, med mindre det dreier seg om væpnet ran, slik som i en sak der 

væpnet ran gav beskjedent ransutbytte på 6000 kroner.27 Det kan også dreie seg om mange 

små straffbare vinningslovbrudd i tillegg til andre lovovertredelser, eller at det alvorligste 

forholdet er annen lovovertredelse der vinning kommer i tillegg. 

 

Et eksempel på en sak der vinning utgjør mange småforhold i tillegg til annet lovbrudd, er 

saken der siktede var mistenkt for 15 vinningslovbrudd begått i løpet av to uker, i tillegg til 

grovt narkotikalovbrudd, mindre alvorlig voldslovbrudd, samt overtredelse av vegtrafikkloven 

for mistanke om ruspåvirket kjøring og kjøring uten gyldig førerkort.28 I tilfeller der vinning 

utgjør den eneste siktelsen, eller den alvorligste siktelsen, er det ingen saker der siktelsene 

dreier seg om verdier på mindre enn hundre tusen kroner. Et eksempel på en sak der vinning 

utgjør den alvorligste siktelsen med ett annet mindre alvorlig forhold i tillegg, er saken der 

vedkommende var mistenkt for vinningslovbrudd for verdier på over to millioner kroner.29 

 

Dette kan naturligvis skyldes at det ikke er noen personer med norsk opprinnelse som har be-

gått grovt tyveri av små verdier. Mer sannsynlig er det at disse ikke blir varetektsfengslet, 

enten fordi det ikke er bevis å forspille eller fare for gjentagelse. Siden de har tilknytning til 

landet, er heller ikke unndragelsesfare en aktuell fengslingsgrunn. Dermed slipper de ut etter 

pågripelse uten fremstilling for varetektsfengsling. 

 

I NOU 1980: 28 fremkommer det av undersøkelse fra 1974 at 80,2 % av de som pågripes, 

løslates uten å bli fremstilt for varetektsfengsling.30 Det har ikke lykkes for meg å innhente 

                                                 
27 Sak 14 - 165262ENE - DRAM 
28 Sak 14 - 081335ENE - DRAM 
29 Sak 14 - 056786ENE - DRAM 
30 NOU 1980: 28 s. 26 
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statistikk fra 2014, men politiet anslo at kun 20-25 % av pågripelsene resulterte i varetekts-

fengsling.31 Når ca. 70-80 % av pågripelsene ikke fører til varetektsfengsling, er det stor sann-

synlighet for at vinningslovbrudd av små verdier er blant sakene som personer uten unndra-

gelsesfare som fengslingsgrunn blir siktet, men ikke varetektsfengslet for. 

 

Dermed bidrar også dette til at varetektsfengslede med utenlandsk opprinnelse blir overrepre-

sentert. 

 

 

3.4 Hvorfor varetektsfengsles utenlandske statsborgere i lengre tid enn 

personer med norsk opprinnelse for vinningslovbrudd? 

 

I dette delkapittelet skal det presenteres mulige forklaringer for hvorfor utenlandske statsbor-

gere varetektsfengsles i lengre tid enn personer med norsk opprinnelse, ved siktelse for vin-

ningslovbrudd. 

 

 

Lovbruddets karakter 

Tabell 2, 3 og 4 viser at utenlandske statsborgere som er siktet for vinningskriminalitet, vare-

tektsfengsles i lengre tid enn siktede med norsk opprinnelse. Dette var resultatet både når for-

skjellene ble beregnet etter gjennomsnittlig varetektlengde og etter median. Imidlertid viste 

beregning etter gjennomsnitt mye større variasjon når sammenligningen ble foretatt med ulike 

variabler enn den gjorde etter beregning av median. Median viste både mye jevnere resultat 

og mindre forskjell i varetektlengde for gruppene som ble sammenlignet. 

 

Forskjellen i varetektlengde for de tre sammenligningene var på henholdsvis ca. 76 %, ca. 116 

% og ca. 180 % lengre for utenlandske statsborgere enn siktede med norsk opprinnelse når 

beregningen ble gjort med gjennomsnittlig varetektlengde. Når beregningen ble foretatt etter 

median, var forskjellene på henholdsvis ca. 41 %, 50 % og 60 %. 

 

Den store forskjellen mellom beregning etter gjennomsnitt og median skyldes hovedsakelig 

variasjonsbredden. Variasjonsbredder med svært høye eller svært lave ytterpunkter, vil lett 

kunne trekke mye opp eller ned når gjennomsnitt beregnes, enn det datagrunnlaget skulle tilsi. 

Median er ikke like følsom for ekstrem høye eller lave ytterpunkter, og vil derfor gi et jevnere 

resultat. 

 

                                                 
31 Holtung (2016) 
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Ved sammenligning av varetektlengde for vinningslovbrudd, ser vi at median viser både mer 

stabilt resultat og mindre forskjell mellom gruppene. Når variasjonsbredden eksempelvis end-

res fra 34 uker som lengste tid til 10, og median endres med kun en halv uke, tilsier det at 

majoriteten av varetektlengdene ligger rundt medianen. Dermed gir median, ved sammenlig-

ningen av varetektlengde for vinningslovbrudd, et riktigere bilde av forskjellene enn det gjen-

nomsnittlig varetektlengde gjør. Selv om median viser en mye lavere forskjell i varetektleng-

de, er likevel forskjellen på minst 41 %. 

 

Forskjellen er ikke mulig å forklare med lovbruddets karakter siden det er tilsvarende lov-

brudd som ble sammenlignet, så langt det lar seg sammenligne. Lovbruddets karakter og ka-

tegori fører ikke til lik varetektstid. 

 

 

Fengslingsgrunn 

Spørsmålet er om fengslingsgrunnen kan være forklaringen på denne forskjellen på varetekt-

lengde. Når unndragelsesfare først er fastslått, endres ikke dette siden grunnlag som f.eks. 

tilknytning ikke vil endre seg. Resultatet blir som oftest at siktede sitter i varetekt til saken 

kommer opp, eller løslates som resultat av etterforskning som svekker mistankegrunnlaget. 

Nesten alle de utenlandske statsborgerne i utvalget har unndragelsesfare som fengslingsgrunn, 

jf. Figur 17. Da kan varetektlengden også bli lang. 

 

Bevisforspillelsesfare som fengslingsgrunn vil kunne føre til raskere løslatelse, fordi fengs-

lingsbehovet forsvinner når bevisene er sikret. Bevisforspillelsesfare er fengslingsgrunn for 

23 % av de norske statsborgerne med norsk opprinnelse, jf. Figur 15. 

 

Tabell 5 viser at personer med norsk opprinnelse som har bevisforspillelse som fengslings-

grunn, har kortest varetektlengde med gjennomsnittlig varetektlengde på 2 uker og median på 

2 uker. Resultatet viser en reduksjon fra 10,22 uker i gjennomsnitt i Tabell 2 til 2 uker i Ta-

bell 5, og fra 8,5 uker til 2 uker for median, sammenlignet med resultat samlet for siktede med 

norsk opprinnelse uten hensyn til fengslingsgrunn. 

 

Det er ingen utenlandske statsborgere som har bevisforspillelsesfare som eneste fengslings-

grunn, mens kombinasjonen med unndragelsesfare er gjort gjeldende for 4,5 % av dem. Re-

sultatet for bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare i kombinasjon, viser også en reduksjon i 

varetektstid. Varetektlengden reduseres fra 17,94 uker i gjennomsnitt i Tabell 2 til 8 uker i 

Tabell 5, og fra 12 til 8 uker for median. 
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Gjentagelsesfare derimot, vil muligens kunne ha samme effekt som unndragelsesfare fordi 

faren for gjentagelse vil fortsette å være aktuell ved løslatelse. Gjentagelsesfare er fengslings-

grunn for 77 % av de varetektsfengslede med norsk opprinnelse, jf. Figur 15. Sannsynlighets-

kravet er langt strengere for å fastslå gjentagelsesfare enn unndragelsesfare, men når det først 

er fastslått, vil grunnlaget ikke kunne forsvinne så raskt som for bevisforspillelsesfare. Effek-

ten vil kunne bli som for unndragelsesfare, men som vi så i Tabell 1 i delkapittel 2.5, er ikke 

dette tilfelle. Gjennomsnittlig varetektlengde for de som har gjentagelsesfare som fengslings-

grunn er på 32 uker mot 41 uker for unndragelsesfare. 

 

Tabell 5 viser at gjennomsnittlig varetektlengde for personer med norsk opprinnelse endrer 

seg når resultatet inndeles etter fengslingsgrunn. Der fengslingsgrunnen er gjentagelsesfare 

øker den fra 10,22 uker i gjennomsnitt til 11,86 uker, og fra 8,5 uker til 10 uker for median. 

Likevel er ikke økningen for de med gjentagelsesfare stor nok til å utjevne forskjellene med 

unndragelsesfare, som har et gjennomsnitt på 18,54 uker og median på 12 uker. Dette kan 

skyldes at mange av de som er varetektsfengslet med gjentagelsesfare som fengslingsgrunn 

ofte kan ha betingede dommer, og når de da varetektsfengsles for nye tilsvarende forhold, går 

de over til soning. Da blir varetektperioden i gjennomsnitt kortere. 

 

Når fengslingsgrunnen viser så stor forskjell i varetektstid, vil ikke sammenligning av vare-

tektstiden til varetektsfengslede med ulike varetektgrunner, være sammenlignbar. Utenlands-

ke statsborgere og norske statsborgere med norsk opprinnelse har ingen felles fengslingsgrunn 

som kan legges til grunn for sammenligning. Derfor blir fengslingsgrunnen unndragelsesfare 

den enkeltfaktoren som best kan forklare forskjell på varetektstid mellom disse gruppene, da 

denne medfører lang varetektstid. 

 

 

Etterforskningstid 

Tid til etterforskning er en annen faktor som kan bidra til å forklare hvorfor personer med 

utenlandsk statsborgerskap har lengre varetektstid. Mobile vinningskriminelle opererer ofte 

over flere politidistrikt. Dette fører til at etterforskningen må samkjøres mellom disse distrik-

tene, noe som kan øke etterforskningstiden. Imidlertid fremgår det av kjennelsene for de som 

er siktet for vinningslovbrudd og har unndragelsesfare som fengslingsgrunn, at det i ca. 48 % 

av sakene foreligger skylderklæring eller tilståelse. Videre fremgår det at ca. 29 % av sakene 

er så nær som ferdig etterforsket og dermed klare for påtale i nær fremtid.32 Dette skulle tilsi 

kort varetektlengde, men resultatene viser det motsatte. 

                                                 
32 Fremgår av kjennelsene som er oppført under «Rettsavgjørelser - Tingrett» i litteraturlisten 
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En annen faktor som kan påvirke etterforskningstiden, og dermed varetektstiden, er «språk». 

Avhør av utenlandske statsborgere må skje ved hjelp av tolk. Det vil nødvendigvis føre til 

lengre etterforskningstid enn der siktede og vitner kan avhøres uten språkbarrierer. Imidlertid 

dreier lengre avhørstid seg om noen timer ekstra, og er ikke tilstrekkelig til å forklare uker i 

forskjell. 

 

 

Tid før berammelse av hovedforhandling 

Spørsmålet er om berammelse av hovedforhandling prioriteres for norske statsborgere fremfor 

utenlandske statsborgere, og at det også kan være noe av grunnen til den store forskjellen i 

varetektstid. 

 

Det fremgår av strpl. § 275 at hovedforhandling skal avholdes så snart som mulig. Det settes 

også tidsfrist på 6 uker til hovedforhandling i tingretten dersom siktede er under 18 år da for-

brytelsen ble begått, og for siktede som er varetektsfengslet når saken berammes, med mindre 

særlige forhold er til hinder, jf. strpl. § 275 andre ledd. Loven sondrer ikke mellom siktedes 

nasjonalitet. Derfor forutsettes det at berammelse av hovedforhandling er uavhengig av sikte-

des opprinnelse. Så lenge siktede er varetektsfengslet når saken berammes, skal slike saker 

prioriteres. Hvis berammelse skulle ha noen effekt på varetektstiden, burde det slå motsatt ut i 

det det er flest utenlandske siktede som sitter varetektsfengslet frem til hovedforhandling 

grunnet unndragelsesfare. Det forutsettes at de varetektsfengslede blir prioritert i tråd med 

strpl. § 275. Berammelse kan dermed ikke være forklaringen på forskjellen på varetektstid. 

 

Tvert imot er det i Oslo fra 2016 startet opp en prosess med hurtigbehandling av straffesaker 

med klart bevisbilde og der det foreligger unndragelsesfare.33 Selv om prosjektet er av nyere 

dato enn perioden som behandles i avhandlingen, har Oslo tingrett allerede høsten 2013 fore-

slått å opprette dette prosjektet, og temaet vært fremme i den offentlige debatten.34 Disse sig-

nalene kunne ha påvirket domstolene også andre steder i landet, men for undersøkt periode er 

det ikke belegg for å si at så er tilfelle for Drammen tingrett. Selv om ca. 50 % av sakene er 

nærmest oppklart ved at det foreligger tilståelse, varetektsfengsles siktede i gjennomsnitt 

ca. 18 uker. 

 

 

                                                 
33 Prop. 1 S (2015-2016) s. 193 
34 https://www.domstol.no/nn-NO/Enkelt-domstol/Oslo--tingrett/arsmelding-2015/tema-1/tema-hurtigspor/ 
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Oppsummering av delkapittel 3.4 

 

Selv om lovbruddets karakter, etterforskningstiden og tiden før berammelse av hovedforhand-

ling er faktorer som påvirker varetektstiden, tilsier tolkning av resultatene at fengslingsgrun-

nen unndragelsesfare er den faktoren som best forklarer forskjellen på varetektstiden mellom 

varetektsfengslede med utenlandsk statsborgerskap og de med norsk opprinnelse. 

 

 

3.5 Hvorfor varetektsfengsles personer med utenlandsk opprinnelse i 

lengre tid enn personer med norsk opprinnelse for vold/skadeverk? 

 

I dette delkapittelet skal det presenteres mulige forklaringer for hvorfor personer med uten-

landsk opprinnelse varetektsfengsles i lengre tid enn personer med norsk opprinnelse, ved 

siktelse for vold/skadeverk. 

 

 

Lovbruddets karakter 

Tabell 6, 7 og 8 viser sammenligning av varetektlengde i kategori Vold/skadeverk. Her består 

utvalget av utenlandske statsborgere, norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse og 

norske statsborgere med norsk opprinnelse. 

 

Tabellene viser at norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i lengre 

tid enn både personer med norsk opprinnelse og utenlandske statsborgere. Denne sammenlig-

ningen i tre omganger viser at norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse er varetekts-

fengslet i henholdsvis 170 %, 120 % og 130 % lengre tid enn personer med norsk opprinnelse. 

Tilsvarende sammenligning med utenlandske statsborgere, viser at norske statsborgere med 

utenlandsk opprinnelse har henholdsvis 42 %, 19 % og ca. 4 % lengre varetektstid i gjennom-

snitt. 

 

Dette resultatet er påvirket vesentlig av én norsk statsborger med utenlandsk opprinnelse som 

har sittet 105 uker i varetekt. Derfor ble undersøkelsen korrigert for denne ene personen som 

dro opp gjennomsnittet. Resultat etter korreksjon viser at det er utenlandske statsborgere som 

i gjennomsnitt har lengst varetektstid. De er varetektsfengslet i henholdsvis 92 %, 86 % og 

120 % lengre tid i gjennomsnitt enn personer med norsk opprinnelse, og henholdsvis 3 %, 

38 % og 58 % lengre tid i gjennomsnitt enn norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse. 

Imidlertid var antallet utenlandske statsborgere kun to ved siste sammenligning, noe som gjør 

resultatet meget usikkert. 
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Som forklart i forrige delkapittel, er gjennomsnittsberegning svært følsom for ytterpunkter i 

variasjonsbredden. Dette gir stort utslag for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse 

som har én i utvalget med 105 uker i varetekt, mens nest lengste resultat er nede på 44 uker. 

 

Beregning av median lar seg ikke påvirke av ytterpunktene i like stor grad som gjennom-

snittsberegning gjør. Derfor ser vi også under sammenligning av varetektlengde for 

vold/skadeverk at medianen viser et jevnere resultat, og lavere forskjell på varetektlengde enn 

gjennomsnittsberegning. Dette er avhengig av at det stort nok datagrunnlag. 

 

Medianen vil også vise stor variasjon når datagrunnlaget er lite og variasjonsbredden endrer 

seg mye. Dette skjer for de utenlandske statsborgerne som starter med et utvalg på seks og går 

ned til fire og to. Minste varetektstid starter på fire uker og går raskt opp til 11 uker i andre 

sammenligning og opp til 12 uker i tredje sammenligning, mens høyeste varetektlengde for-

blir uendret på 48 uker. Med så få i utvalget, viser også median stor endring av resultat. Lite 

utvalg i seg selv gjør resultatet svært usikkert. 

 

For de to største gruppene, viser medianen et jevnt resultat. Mens den er på henholdsvis ni, ni 

og 10 uker ved de tre sammenligningene for siktede med norsk bakgrunn, er resultatet 18 uker 

for alle tre sammenligningene for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse. Den sist-

nevnte gruppen har lik variasjonsbredde for alle sammenligningene, mens gruppen norske 

statsborgere med norsk opprinnelse viser en økning på én uke i minste varetektstid fra første 

til andre sammenligning. 

 

Også for sammenligning av varetektlengde for vold/skadeverk, viser median et riktigere resul-

tat enn gjennomsnitt. Ser vi på resultatet for norske statsborgere med utenlands opprinnelse, 

korrigert for det ene tilfelle med svært høyt resultat, viser gjennomsnittsberegning og median 

relativt like resultater. Det taler for at flertallet av tilfellene er samlet rundt medianverdien. 

Selv om antallet i utvalget med norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse reduseres for 

hver sammenligning, holder medianen seg stabil på 18 uker. Dette taler for at resultatet er 

sikrere fordi de fleste tilfeller samler seg nær medianen. En samlet vurdering av gjennom-

snittsverdi, median og variasjonsbredde, sett i lys av antallet i utvalget, viser at det er forskjell 

på varetektlengde mellom norske statsborgere med norsk og utenlandsk bakgrunn. 

 

Personer med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles gjennomgående i lengre tid enn per-

soner med norsk opprinnelse når varetektstid sammenlignes for samme type lovbruddkategori. 

Lovbruddets karakter gir derfor ikke forklaring på hvorfor personer med utenlandsk opprin-

nelse varetektsfengsles i lengre tid enn personer med norsk opprinnelse. Det må derfor være 

andre faktorer som påvirker varetektlengde i større grad enn kategori. 
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Fengslingsgrunn 

Spørsmålet er om forskjellen i varetektlengde skyldes fengslingsgrunnene for disse tre grup-

pene. Tabell 9, 10 og 11 sammenligner varetektlengde der fengslingsgrunn er gitt som pre-

miss. Den eneste fengslingsgrunnen som de tre gruppene har felles, er gjentagelsesfare. Der-

for er det naturlig å se på resultatet av sammenligning der både lovbruddkategori og fengs-

lingsgrunn er lik. Imidlertid er det kun én siktet med gjentagelsesfare blant utenlandske stats-

borgere. Derfor ser vi bort fra den gruppen. Det som lar seg sammenligne, er norske statsbor-

gere med norsk og utenlandsk bakgrunn der fengslingsgrunn er gjentagelsesfare for begge 

gruppene. 

 

Sammenligning med gjentagelsesfare som premiss, viser at norske statsborgere med uten-

landsk opprinnelse varetektsfengsles i gjennomsnitt 22,75 uker, mens siktede med norsk opp-

rinnelse har 12,87 uker i gjennomsnittlig varetektlengde. Det betyr at norske statsborgere med 

utenlandsk bakgrunn i gjennomsnitt har 76,76 % lengre varetektstid enn personer med norsk 

opprinnelse. 

 

Medianen for disse to gruppene, er 12,5 uker for personer med norsk opprinnelse og 22 uker 

for de med utenlandsk opprinnelse. Forskjellen utgjør ca. 76 % og er nesten helt likt resultatet 

etter gjennomsnittsberegning. Både gjennomsnittlig varetektlengde og median viser dermed at 

norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i ca. 76 % lengre tid enn 

siktede med norsk opprinnelse for samme kategori lovbrudd, når de samtidig har samme feng-

slingsgrunn. 

 

Når sammenligning av lik fengslingsgrunn heller ikke viser relativt lik fengslingslengde, må 

det være andre forhold som gjør at siktede med utenlandsk opprinnelse varetektsfengsles i 

lengre tid enn siktede med norsk opprinnelse. 

 

Hvorfor varetektsfengsles norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse i så mye lengre tid 

enn personer med norsk opprinnelse når fengslingsgrunn er gjentagelsesfare og lovbruddkate-

gori den samme? Jeg gikk bak tallene for å se om alvorsgraden var forskjellig selv om katego-

ri var lik. Sammenligner vi fengslingsgrunn gjentagelsesfare for kategori Vold/skadeverk, 

viser det for norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse at de er siktet for familievold, 

legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse. For personer med norsk opprinnelse er siktelsene 

forsøk på drap, legemsbeskadigelse, trusler, trusler og vold mot offentlig tjenestemann, fri-

hetsberøvelse, legemsfornærmelse, bæring av våpen ulovlig på offentlig sted, og skremmende 

og plagsom opptreden. 
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For å se om forklaringen lå i at en god del av forholdene er mindre alvorlige forhold for de 

med norsk opprinnelse, fjernet jeg de mindre alvorlige tilfellene som eksempelvis forseelser, 

og sammenlignet kun de alvorligste forholdene der gjentagelsesfare var fengslingsgrunn. Da 

ble forskjellene redusert til ca. 52 %, som viser at noe av forklaringen lå her. Imidlertid viste 

også denne sammenligningen at siktede med utenlandsk opprinnelse ble varetektsfengslet i 

lengre tid enn siktede med norsk opprinnelse. Alvorsgraden er dermed ikke tilstrekkelig til å 

forklare forskjellene. 

 

 

Personlige forhold eller etnisitet 

Når kategori og fengslingsgrunn ikke strekker til som forklaring på forskjellen i varetektstid, 

må forklaring søkes i andre forhold. Ulikhet i personlige forhold kan forklare denne forskjel-

len i ulik varetektlengde. Det kan vanskelig sammenlignes da alle forhold er forskjellige. Det-

te burde slå ut uavhengig av etnisk bakgrunn. Når det konsekvent er personer med utenlandsk 

bakgrunn som har lengst varetektstid, uansett hva slags premisser og variabler som legges til 

grunn, kan ulikhet i personlige forhold vanskelig strekke til som forklaring. Det gir heller 

grunn til å stille spørsmål om etnisitet kan være en forklaring på denne forskjellen i varetekts-

tid, som ikke lar seg forklare med hverken lovbruddkategori eller fengslingsgrunn. Det ville i 

så fall være usaklig forskjellsbehandling, og ulovlig etter både nasjonal, jf. blant annet 

Grl. § 98, og internasjonal rett, jf. EMK art. 14. Spørsmålet må forbli ubesvart da kjennelsene 

alene ikke kan gi svar på dette. 

  

Flere rettssosiologiske undersøkelser har satt søkelys på innvandrernes skjebne i rettsappara-

tet. Blant annet fremgår det av boka til Mathiesen, som viser til en artikkel publisert i 2005 av 

professor i prosessrett, Christian Diesen, at personer med utenlandsk opprinnelse diskrimine-

res i alle ledd i rettskjeden.35 Han sammenfatter artikkelen til at; 

 

[P]ersoner av utenlandsk herkomst behandles negativt i alle leddene i rettskjeden: Personer med 

innvandrerbakgrunn anmeldes oftere, tiltales oftere, dømmes oftere, får strengere straffer og be-

handles dårligere i kriminalomsorgen».  

 

Riktignok sies det ikke noe om varetektlengde, men dersom det innebærer riktighet at denne 

gruppen diskrimineres i rettsapparatet, vil ikke varetektsfengsling være unntatt. 

 

Om lengre varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse ved Drammen tingrett 

er et utslag av det Mathiesen referer til, er ikke mulig hverken å bekrefte eller avkrefte. Det 

                                                 
35 Mathiesen (2011) s. 226 
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som kan fastslås, er at det er forskjell i varetektlengde. Tilgjengelig data i kjennelsene strek-

ker derimot ikke til for å gi svar på hvorfor det er slik. 

 

 

3.6 Oppsummering 

 

Forskjellene mellom personer med utenlandsk statsborgerskap og norsk opprinnelse, skyldes 

hovedsakelig fengslingsgrunnen unndragelsesfare. Denne fengslingsgrunnen går igjen som 

forklaring for de ulike områdene der praksis viser forskjell ved varetektsfengslinger av perso-

ner med utenlandsk statsborgerskap. Fengslingsgrunnen skyldes hovedsakelig det faktiske 

forholdet at siktede ikke har tilknytning til Norge. 

 

Manglende tiknytning kan derimot ikke forklare fengslingsgrunnen unndragelsesfare for per-

soner som har sterk tilknytning til Norge. Forklaringen må søkes i Drammen tingretts praksis, 

og det må undersøkes om praksis er i tråd med gjeldende rett. Dette skal jeg komme tilbake til 

i kapittel 4. 

 

Analyse av praksis viser at norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse har lengre vare-

tektstid for lovbrudd av samme kategori og samme fengslingsgrunn. Det er ikke tilstrekkelig 

datamateriale til å belyse hva denne forskjellen skyldes. Spørsmålet om forskjellen kan skyl-

des siktedes utenlandske opprinnelse er reist, men datagrunnlaget i kjennelsene er ikke til-

strekkelig til å svare hverken bekreftende eller avkreftende på spørsmålet. 
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4 Sammenligning av praksis ved Drammen tingrett og 

gjeldende rett – med fokus på unndragelsesfare  

 

I kapittel 1, ble en kort presentasjon av vilkårene for varetektsfengsling gitt som grunnlag for 

å følge presentasjon av praksis i påfølgende kapittel. I dette kapittelet, skal det redegjøres 

grundigere for gjeldende rett, med fokus på unndragelsesfare. Dette vilkåret er den viktigste 

forklaringen på forskjeller påvist i kapittel 2 ved varetektsfengsling av personer med uten-

landsk opprinnelse. 

 

Hensikten med redegjørelsen, er å ha tilstrekkelig grunnlag for å drøfte om praksis ved 

Drammen tingrett, ved varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse, er i tråd 

med gjeldende rett. Videre vil dette danne grunnlaget for å vurdere om lov eller praksis bør 

endres. 

 

 

4.1 Redegjørelse for gjeldende rett – med størst vekt på unndragelsesfare 

 

Grunnlaget for redegjørelsen av gjeldende rett, er aktuelle bestemmelser i straffeprosessloven 

slik de er tolket og utviklet av Høyesteretts ankeutvalg, rettspraksis fra ankeutvalget, samt 

EMK og rettspraksis fra EMD. 

 

Underveis i redegjørelsen, vil jeg også foreta vurdering av gjeldende rett, der jeg finner det 

formålstjenlig, for å belyse problemstillingen om lov eller praksis bør endres. Vurderingen vil 

gjøres i lys av EMK og EMDs praksis. 

  

 

4.1.1 Frihet som utgangspunkt 

 

Før redegjørelse av gjeldende rett, er det grunn til å minne om det grunnleggende utgangs-

punktet, som er frihet. Det følger av Grl. § 94; «Ingen må fengsles eller berøves friheten på 

annen måte […]». EMK har samme utgangspunkt der frihet er hovedregelen, jf. art. 5 nr. 1; 

«Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet […]». 
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4.1.2 Reglene for varetektsfengsling 

 

Reglene som regulerer adgangen til å varetektsfengsle, er gitt i straffeprosessloven kapittel 

13a og 14. Strpl. § 184 er hjemmelen for å benytte tvangsmiddelet varetektsfengsling. Hoved-

bestemmelsen om adgangen til pågripelse og fengsling har vi i strpl. § 171. 

  

 

Straffeprosessloven § 171 

Bestemmelsen oppstiller to generelle, kumulative vilkår, og fire alternative tilleggsvilkår der 

minst ett må være oppfylt for at tvangsmiddelet skal kunne anvendes. 

 

De generelle vilkårene er for det første at må det være skjellig grunn til å mistenke vedkom-

mende for én eller flere straffbare handlinger, og for det andre at handlingen(e) må medføre 

høyere straff enn fengsel i 6 måneder, jf. strpl. § 171 første ledd. 

 

Det generelle vilkåret «skjellig grunn til mistanke» 

Hva som menes med skjellig grunn, går ikke direkte frem av ordlyden. Hvor sterk må mistan-

ken være, for å bli ansett å være skjellig? Forarbeidene til bestemmelsen berører begrepet, 

men heller ikke her får vi konkretisert hva begrepets innhold er. I NUT 1969: 3 s. 239, frem-

går det at det legges «rimelig grunn» i begrepet skjellig grunn. Ordet rimelig er i seg selv 

gjenstand for tolkning, og gir dermed ikke nok veiledning. 

 

Rettspraksis har gitt begrepet nærmere presisert innhold. I kjennelse inntatt i Rt. 1993 s. 1302, 

finner vi på s. 1304 at Høyesteretts kjæremålsutvalg anser følgende tolkning som riktig lov-

tolkning: «[…] det skal være mer sannsynlig at siktede har begått den straffbare handling 

saken gjelder enn at han ikke har det». Flere senere ankeutvalgsavgjørelser refererer til denne 

kjennelsen for riktig lovtolkning, eksempelvis Rt. 2006 s. 582. Det kreves altså sannsyn-

lighetsovervekt. 

 

Jebens gir uttrykk for at fengslingsvilkårene i større grad bør knyttes til konsekvensen av at 

mistenkte ikke fengsles, enn til sannsynligheten for straffeskyld.36 Han hevder at en slik opp-

fatning synes å være lagt til grunn av EMD ved tolkning av EMK art. 5 nr. 1 c, jf. art. 5 nr. 3, 

men i noe mindre grad av ankeutvalget ved tolkningen av strpl. §§ 171 og 172.  Krav om 

sannsynlighetsovervekt kan være problematisk i forhold til EMK art. 6 nr. 2, uskyldspresump-

sjonen, som er relevant ved vurdering etter art. 5 også. I varetektsfengslingsfasen, er det 

                                                 
36 Jebens (2004) s. 122 
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grunnlag for å vurdere om det foreligger begrunnet mistanke om straffbart forhold, og ikke 

grunnlag for å konstatere skyld før dom.  

 

For å anse grunnvilkåret «skjellig grunn til mistanke» oppfylt, må alle straffbarhetsvilkårene37 

også være oppfylt. Imidlertid kan fengslig vurderes på grunnlag av strpl. § 171 andre ledd 

dersom det ikke er sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er tilregnelig. 

 

 

 

Det generelle vilkåret «høyere straff enn fengsel i 6 måneder» 

«Høyere straff enn fengsel i 6 måneder» viser til strafferammen og ikke straffenivået. Selv om 

ordlyden ikke nevner strafferamme uttrykkelig, er det strafferamme straffebestemmelsene 

opererer med, og som dermed må legges til grunn. Dette fremkommer blant annet av forar-

beidene jf. Ot.prp. nr. 53 (1983-1984) s. 18 under «Generelle vilkår»; «[…] fortsatt må fore-

tas en avgrensing etter strafferammen, som gir uttrykk for lovgivers mål på handlingens 

straffverdighet». 

 

Der strafferammen er fengsel inntil 6 måneder eller bøter, er vilkåret ikke oppfylt. Dersom det 

i straffebudet er angitt at fengselsstraff og bøtestraff kan kombineres, er det tilstrekkelig til å 

oppfylle strafferammevilkåret, jf. Rt. 2006 s. 65, premiss ni. Derimot er det ikke tilstrekkelig 

med den generelle adgangen retten har til å idømme andre straffer i tillegg til fengselsstraff, 

slik strl. 2005 § 32 første ledd gir hjemmel for. Dette fremgår av strl. 2005 § 32 andre ledd, 

som sier at denne adgangen er uten betydning der strafferammen har rettslig virkning. Derfor 

må det fremgå i straffebudet at både bøter og fengselsstraff inntil 6 måneder kan anvendes, for 

å anse kompetansekravet oppfylt. Et eksempel på det, er legemiddelloven § 31 andre ledd. 

 

I henhold til strl. § 51, skal forsøk straffes mildere enn fullbyrdet lovbrudd. I slike tilfeller vil 

straffeprosesslovens vilkår om høyere straff enn fengsel i 6 måneder, ikke være oppfylt der 

strafferammen er fengsel inntil 6 måneder, selv om fengselsstraffen kan kombineres med bø-

ter. Denne lovforståelsen er omstridt i juridisk teori. Andenæs støtter en slik lovforståelse.38  

Bjerke, derimot, hevder at «[d]et må antas at om det foreligger forsøk, endres ikke forståelsen 

av denne strafferammen […]».39 Det som taler for at lovforståelsen Andenæs legger til grunn 

er riktig, er legalitetsprinsippet og lovkravet. Forsøk er ikke nevnt i strpl. § 171 slik det er i 

eksempelvis strpl. § 172 første ledd. I sistnevnte bestemmelse likestilles forsøk med fullbyrdet 

                                                 
37 Straffeloven 2005, Kapittel 3  
38 Andenæs (2009) s. 284  
39 Bjerke (2001) s. 640  
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overtredelse med hensyn til strafferammekravet. Selv om bestemmelsen om forsøk er endret i 

ny straffelov, innebærer ikke dette realitetsendring i forhold til strafferammen. 

 

Utvides strafferammen ved at det enten foreligger skjerpende omstendigheter som er regulert i 

straffebudet, eller gjennom straffskjerpingsbestemmelse som strl. § 232, eller at vilkårene for 

straffskjerpelse på grunn av gjentagelse er oppfylt, jf. strl. § 61, eller det foreligger sammen-

støt av forbrytelser i konkurrens jf. ordlyden i strpl. § 171 første ledd; «en eller flere hand-

linger» og strl. § 62, er det den utvidede rammen som er avgjørende for om vilkåret om «høy-

ere straff enn fengsel i 6 måneder» skal anses oppfylt. Denne forståelsen kan også sluttes av 

Innst. O. nr. 72 (1984–85) s. 4 siste avsnitt i andre spalte. Samme forståelse legges til grunn i 

ny straffelov 2005 § 79 første ledd bokstav a og b, jf. ordlyden «[f]orhøyelse av lengstestraf-

fen etter denne bokstav får bare betydning i forhold til lovbestemmelser som har bestemt at 

den forhøyde lengstestraff skal tillegges rettslig virkning». 

 

I strafferammekravet ligger at lovgiver har foretatt en vurdering av hvilke lovbrudd som skal 

gi adgang til å anvende tvangsmiddelet varetektsfengsling, og satt et minstekrav. Dermed er 

det lovgiver som har tatt et valg, og vurderingen overlates ikke til dommerens skjønn. Straffe-

ramme på fengsel i mer enn 6 måneder, tilsier at lovgiver har vurdert dette tvangsmiddelet 

som uaktuelt for mindre alvorlige lovbrudd. Fordelen med at lovgiver har satt et slikt straffe-

rammekrav som et minstevilkår, er at det blir lettere å oppnå rettslikhet i landet, og derigjen-

nom bedre rettsikkerhet for befolkningen. Det skaper forutsigbarhet og gir signaler til sam-

funnet om hva lovgiver anser som så alvorlig overtredelse, at det kan reageres med frihetsbe-

røvelse. Ulempen, er at vilkåret lett kan bli et kvalifikasjonskrav, som ved oppfyllelse kvalifi-

serer til varetektsfengsling, i stedet for at det virker som en skranke for frihetsberøvelse, ved 

mistanke om et straffbart forhold. 

 

Nærmere om det spesielle tilleggsvilkåret «unndragelsesfare» 

I forhold til avhandlingens tema, er spesielt tilleggsvilkåret unndragelsesfare interessant idet 

rettspraksis ved Drammen tingrett viser at 98 % av de varetektsfengslede med utenlandsk 

statsborgerskap, og 23 % av de norske statsborgerne med utenlandsk opprinnelse, er vare-

tektsfengslet med dette som fengslingsgrunn.40 Siden det er denne fengslingsgrunnen som 

hovedsakelig er gjort gjeldende for majoriteten av personer med utenlandsk opprinnelse, er 

det dette spesielle vilkåret jeg skal redegjøre for under gjeldende rett, og ikke de øvrige tre 

spesielle vilkårene. 

 

                                                 
40 Se Figur 16 og 17 
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Strpl. § 171 første ledd nr. 1 lyder; «det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forføl-

gingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler». Det som fryktes skal skje 

dersom siktede ikke varetektsfengsles, er unndragelse. Spørsmålet er hva slik unndragelse 

omfatter. 

 

Hva omfatter unndragelse? 

Unndragelse omfatter både flukt til utlandet og innen Norge, samt andre unndragelsesmåter.  

Dette fremgår av NOU der andre unndragelsesmåter eksemplifiseres med det å skjule seg på 

hjemstedet, oppholde seg på ukjent adresse innenlands, prøve å skjule sin identitet ved falskt 

navn, eller andre måter å skjule seg for rettsforfølgende myndigheter. 41 

 

Selv om unndragelse omfatter flukt innenlands som utenlands, kommer bestemmelsen som 

oftest til anvendelse når det er grunn til å frykte unndragelse ved flukt til utlandet. Det er fordi 

behovet for varetektsfengsling er størst ved slike tilfeller, jf. NOU; «[…] behovet for pågri-

pelse og varetektsfengsling kan være størst i tilfelle hvor det er fare for flukt utenlands 

[…]».42 Det differensieres heller ikke mellom Norden og andre land. Dette kommer uttrykke-

lig frem i rettspraksis, jf. Rt. 1999 s. 2106; «Frykt for at siktede vil reise til utlandet, dekkes av 

§ 171 første ledd nr. 1. At det er enklere å få en person utlevert fra Danmark enn fra land 

utenfor Norden, er ikke avgjørende». 

 

Kortvarig unndragelse omfattes også. Dette presiseres i rettspraksis, jf. Rt. 2010 s. 1573, 

premiss 18. Det samme fremgår av Rt. 2014 s. 248, premiss seks; 

 

Det er tilstrekkelig for at unndragelsesvilkåret skal være oppfylt, at siktede ikke frivillig vil møte til 

hovedforhandling, og i rettspraksis er det understreket at også kortvarig unndragelse omfattes, se 

Rt-2010-1573 (min utheving). 

 

Samme slutning kan trekkes fra forarbeidene hvor det fremgår at det er tilstrekkelig med fare 

for forhaling som ikke er ubetydelig.43 

  

«Unndra seg» omfatter både flukt og andre måter å unndra seg rettsforfølgning. Et illustre-

rende eksempel er unndragelse ved selvmord, jf. Rt. 2003 s. 1016 premiss 15, der Høyeste-

                                                 
41 NOU 1980: 28 s. 43 
42 Samme sted 
43 Samme sted 
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retts kjæremålsutvalg fastslår at unndragelse ved selvmord er omfattet av strpl. § 171 første 

ledd nr. 1. 

 

Unndra seg hva? 

Bestemmelsen presiserer hva som fryktes at siktede skal unndra seg. Det er forfølgning, full-

byrdingen av straff eller andre forholdsregler. En naturlig språklig ordlydsforståelse av for-

følgning, tilsier at perioden omfatter både etterforskningsstadiet og hovedforhandling. Denne 

forståelsen er også lagt til grunn i rettspraksis, jf. Rt. 1999 s. 2106 (se s. 2107). Der viser 

Høyesteretts kjæremålsutvalg til juridisk litteratur, forarbeider og til at det støttes av reelle 

hensyn. 

    

«Unndra seg fullbyrding av straff» innebærer unndragelse fra straffegjennomføring, og er 

mest aktuell ved vurdering av unndragelsesfare ved varetektsfengsling etter fellende, men 

enda ikke rettskraftig dom. 

 

Hva som menes med «andre forhåndsregler» er vanskelig å lese av ordlyden. Det fremkom-

mer av juridisk litteratur, jf. Andenæs, at det som menes med uttrykket, er overføring til 

tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.44 

 

Sannsynlighet for unndragelse 

I rettspraksis angis faregraden for unndragelse ofte i form av sannsynlighet. Sannsynlighets-

overvekt kreves ikke for å fastslå unndragelsesfare. Dette fremgår av mange kjennelser fra 

ankeutvalget, jf. for eksempel Rt. 2001 s. 972. 

 

Det at sannsynlighetsovervekt for unndragelse ikke kreves for å kunne anse vilkåret oppfylt, 

innebærer at terskelen for å varetektsfengsle ved unndragelsesfare er lavere enn ved både be-

visforspillelsesfare og gjentagelsesfare, som krever henholdsvis sannsynlighetsovervekt og 

sterk grad av sannsynlighetsovervekt. Konsekvensene kan bli langvarig varetektsfengsling 

fordi grunnlaget for unndragelsesfare normalt ikke endrer seg i varetektstiden. Når det ikke 

kreves sannsynlighetsovervekt for unndragelse, vil siktede i ytterste konsekvens varetekts-

fengsles i lang tid, selv om det er mer sannsynlig at siktede ikke vil unndra seg enn at han vil 

det. 

 

                                                 
44Andenæs (2009) s. 286 
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EMK har strengere vilkår idet art. 5 nr. 1 andre ledd bokstav c krever at fengsling skal være 

nødvendig for å forhindre unndragelse. Her kan det synes som det trengs en presisering av 

lovteksten for at rettstilstanden skal være i samsvar med EMK. 

 

Når er det «grunn til å frykte» unndragelse? 

Hva som er «grunn til å frykte», er ikke mulig å lese direkte av ordlyden i bestemmelsen. I 

henhold til forarbeidene, kreves det ikke at den mistenkte har tatt positive skritt for å forsøke å 

flykte.45 Der fremgår det at en konkret begrunnet fare for flukt, er tilstrekkelig til å gi grunn til 

å frykte unndragelse. 

 

Høyesteretts ankeutvalg krever at det foreligger konkrete, objektive holdepunkter som tilsier 

at vedkommende vil undra seg forfølgning, fullbyrding eller andre forholdsregler, for at det 

skal være grunn til å frykte, jf. Rt. 2004 s. 88. 

 

Relevante momenter i vurderingen av unndragelsesfare 

Hvilke momenter som er relevante ved vurderingen av hva som «gir grunn til å frykte» unn-

dragelse, fremgår både av forarbeidene og rettspraksis. I forarbeidene trekkes det frem en 

rekke momenter som må vurderes for å avgjøre om en konkret begrunnet fare for unndragelse 

foreligger;  

 

Om en slik fare foreligger vil bl.a. avhenge av hvor alvorlig siktelsen er, mistenktes forhold til ar-

beide og familie og andre forhold som binder ham til hjemstedet, praktisk mulighet for flukt og 

hans forhold under tidligere straffeforfølgning.46  

 

Dette er ingen uttømmende liste, jf. ordlyden «bl.a.», men omfatter de viktigste momentene 

som må være gjenstand for vurdering før en avgjør risiko for unndragelse. 

 

Rettspraksis er i stor grad i tråd med forarbeidene, og utvider momentlisten ytterligere. Be-

dømmelsen av unndragelsesfare forutsetter en helhetlig og reell vurdering, jf. Rt. 2012 

s. 1976, premiss 14. Begrunnelsen i kjennelsen må vise at retten har foretatt en fullstendig og 

forsvarlig vurdering der objektive holdepunkter er lagt til grunn, jf. Rt. 1998 s. 1292 og 

Rt. 2004 s. 88. 

 

                                                 
45 NOU 1980: 28 s. 43 
46 Samme sted 
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Gjennomgang av 48 kjennelser fra Høyesteretts ankeutvalg, viser hvilke momenter ankeut-

valget anser som relevante av de momenter underinstansene har anført i kjennelsesgrunnene.47 

De viktigste momentene er tilknytning, hvor streng fengselsstraff siktede risikerer, generell 

troverdighet, unndragelse ved selvmord, mangel på utleveringsavtale og interesse av å unngå 

strafforfølgning. Praktisk mulighet for flukt, er det eneste momentet fra forarbeidene jeg ikke 

har funnet drøftet i de gjennomgåtte kjennelsene fra ankeutvalget. Henvisning til aktuelle 

kjennelser vil gjøres når de enkelte momentene gjennomgås under. 

 

Tilknytning 

Tilknytning fremstår som et viktig vurderingstema for unndragelsesfare. I denne vurderingen 

inngår hvilken tilknytning siktede har til land utenfor Norge, sammenholdt med de forhold 

som måtte være egnet til å holde siktede tilbake i Norge, jf. Rt. 2001 s. 972 og Rt. 2003 

s. 658. Det er ikke tilstrekkelig at tilknytning kun til Norge eller kun til hjemlandet, er vurdert. 

I Rt. 2013 s. 1558 ble kjennelsen fra lagmannsretten opphevet blant annet fordi vurdering av 

tilknytning til hjemlandet ikke var foretatt. Selv om tilknytningen til Norge ikke er sterk, kan 

den være desto svakere til hjemlandet i form av at siktede kommer fra et krigsområde der han 

har mistet familien og alt han eier, og i tillegg frykter forfølgning fra sitt lands myndigheter 

fordi han har vært på feil side i krigen. Slik vurdering vil eksempelvis dagens situasjon i Syria 

kreve. Dermed vil en vurdering av tilknytning til begge land og avveining av disse, kunne si 

noe om den reelle unndragelsesfaren. 

 

Momenter som inngår i tilknytningskriteriet, er hvor den siktede har sin familie, bopel, arbeid 

og sitt sosiale nettverk. Videre om siktede er norsk statsborger, har dobbelt statsborgerskap 

eller er borger av et annet land. Er siktede etablert med familie, bolig og arbeid i Norge, er det 

faktorer som gjør tilknytningen til Norge sterk og taler for redusert risiko for unndragelse. Har 

derimot siktede slik tilknytning til utlandet, øker det unndragelsesfaren. 

 

Dobbelt statsborgerskap og utenlandsk statsborgerskap anses for å øke unndragelsesfaren, da 

siktede kan reise ut av landet, uten at Norge har mulighet til å få ham utlevert. Der utleve-

ringsavtale med det aktuelle landet finnes, vil utlevering uansett være en tidkrevende prosess. 

Unndragelse, uavhengig av om det er varig eller kortvarig, oppfyller fengslingsvilkåret, 

jf. Rt. 2010 s. 1573, premiss 18, der Høyesteretts ankeutvalg anser følgende lovtolkning som 

riktig; 

 

                                                 
47 Kjennelsene er oppført under «Rettsavgjørelser - Høyesterett» i litteraturlisten 
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[…] den nordiske utleveringsordningen ikke i seg selv er til hinder for at vilkårene i § 171 nr. 1 er 

oppfylt, jf. Rt-1999-698, idet kravet til unndragelsesfare vil være oppfylt dersom siktede ikke frivil-

lig vil møte til hovedforhandlingen.  

 

Motsatt vil norsk statsborgerskap tale for redusert unndragelsesfare. I Rt. 2001 s. 760 ble lag-

mannsrettens kjennelse opphevet da siktedes anførsel om norsk statsborgerskap, som anses 

som et relevant moment i vurderingen av unndragelsesfaren, ikke var drøftet. 

 

Gjennomgangen av kjennelsene avsagt av Høyesteretts ankeutvalg, viser at det ble fastslått 

unndragelsesfare i alle saker der siktede var bosatt i utlandet, og det ble lagt til grunn at sikte-

de ville reise til hjemlandet og ikke ville møte frivillig til avhør, hovedforhandling eller so-

ning. Det som ikke fremkommer av kjennelsesgrunnene, er hva som tilsier at siktede ikke vil 

komme frivillig tilbake. Dette legges bare til grunn, uten nærmere begrunnelse for hva som 

underbygger en slik påstand. Dermed fremstår beslutningene som at utenlandske statsborgere 

automatisk unndrar seg strafforfølgning hvis de drar til hjemlandet, uavhengig av om de har 

intensjon om å komme tilbake til Norge for å gjøre opp for seg, eller ikke. Det hadde derfor 

vært ønskelig om lovgiver hadde gitt klarere føringer på hva retten skal legge vekt på ved 

vurdering av om unndragelsesfare er tilstrekkelig begrunnet. 

 

Unndragelsesvilkåret ble ansett oppfylt for de med bostedsadresse i utlandet, uavhengig av 

om personen var bosatt i Norden, Europa eller andre verdensdeler, jf. Rt. 1999 s. 2106, hvor 

det framgår at den nordiske utleveringsavtalen ikke er til hinder for at det foreligger unndra-

gelsesfare. I Rt. 1999 s. 698, ble lagmannsrettens avgjørelse ansett for å bygge på feil lovtolk-

ning av strpl. § 171 første ledd nr. 1, og opphevet. Kjæremålsutvalget hadde forstått lag-

mannsrettens kjennelse til at den anså utleveringsavtalen i seg selv for å innebære at unndra-

gelsesfare ikke forelå.48 Også i nyere kjennelser, er dette synet rådende. Det fryktes unndra-

gelse for siktede som ikke har bostedsadresse i Norge, uavhengig av om det foreligger utleve-

ringsavtaler eller ikke, jf. Rt. 2002 s. 233, Rt. 2010 s. 1573 og Rt. 2014 s. 248. 

 

Mens det synes som om Høyesteretts ankeutvalg lettere anser vilkåret om unndragelse som 

oppfylt når siktede bor i utlandet, krever ankeutvalget mer begrunnelse når det gjelder perso-

ner som har fast opphold i Norge. Det kreves at det foretas en konkret vurdering av siktedes 

tilknytning både til Norge og til hjemlandet for å se hvor tilknytningen er størst. Begrunnelsen 

i kjennelsen må vise at retten har foretatt en fullstendig og forsvarlig vurdering der objektive 

holdepunkter er lagt til grunn, jf. Rt. 1998 s. 1292 og Rt. 2004 s. 88. En generell henvisning til 

at vedkommende er utenlandsk statsborger er ikke tilstrekkelig, jf. eksempelvis Rt. 2000 

                                                 
48 Lov av 3. mars 1961 nr.1 om utlevering av lovbrytere i Norden 
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s. 1938. Kravet til begrunnelse skjerpes der det er snakk om langvarig varetektsfengsling, 

jf. Rt. 1998 s. 1292. 

 

Siktelsens alvor 

Hvor alvorlig siktelsen er, eller hvor lang fengselsstraff siktede risikerer, anses av Høyeste-

retts ankeutvalg som et relevant moment i helhetsvurderingen, jf. Rt. 2011 s. 50, premiss 16;  

[V]ed den helhetsvurderingen som må foretas, vil det for utenlandske siktede, være naturlig å ta 

utgangspunkt i siktedes tilknytning til Norge, hans tilknytning til hjemlandet og hvor streng feng-

selsstraff han risikerer (min utheving). 

 

Spørsmålet er hva som anses som en alvorlig siktelse, og hvor lang fengselsstraffen kan være 

for at det skal være grunn til å frykte unndragelse. Grensen nedad er så vidt meg bekjent, ikke 

trukket av Høyesteretts ankeutvalg. Dette momentet er skjønnspreget, og vil kunne gi store 

forskjeller ved vurderingen. Dette kommer jeg tilbake til i delkapittel 4.2.3. 

 

Ønske om å unngå straffeforfølgning 

Ønske om å unngå straffeforfølgning, er et relevant moment i helhetsvurderingen, men ikke 

alene tilstrekkelig til å fastslå unndragelsesfare; 

 

Det forhold at en siktet har interesse av å unngå straffeforfølgning, og at denne interesse normalt 

vil være særlig sterk i de tilfeller domfellelse etter siktelsen kan medføre en meget streng straffe-

dom, kan ikke i seg selv gi grunnlag for varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 171 første 

ledd nr. 1. (Rt. 2001 s. 972 (181-2001)) 

 

Tidligere erfaringer 

Tidligere erfaringer med at siktede har unndratt seg straffeforfølgning, eller ikke har unndratt 

seg forfølgning selv om personen hadde mulighet, er et relevant moment i vurderingen av 

unndragelsesfare. Momentet vil være en sterk indikator på den reelle faregraden for unndra-

gelse. I Rt. 2001 s. 972 (181-2001) fremgår dette momentet som ett av flere relevante momen-

ter. 

 

Når siktede er uten arbeid og uten fast bopel, kan denne interesse sammen med andre omstendig-

heter som eksempelvis at siktede tidligere har unndratt seg forfølgning eller har tilknytning til 

andre land som kan være av betydning, medføre at fare for unndragelse må anses sannsynlig (min 

utheving). 

 

Til tross for at tidligere erfaring er et relevant moment som nærmest kan si noe om siktedes 

vilje til, eller manglende vilje til å unndra seg, har jeg så langt ikke funnet eksempler på at 
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positive tidligere erfaringer har vært brukt av Høyesteretts ankeutvalg. Heller ikke når dette 

har vært påberopt av siktede eller siktedes forsvarer. Dette fremgår også av boka til Havre der 

hun hevder at positive erfaringer er lite fremme i ankeutvalgets praksis.49 Hun viser til 

Rt. 2007 s. 629 hvor positiv erfaring blir påberopt som et moment, men at kjennelsen blir 

opphevet av ankeutvalget på annet grunnlag. 

 

EMD legger vekt på tidligere positiv erfaring, jf. storkammerdommen Idalov v. Russia der 

tidligere positiv erfaring ble brukt som et av flere momenter for å fastslå at fluktfare ikke 

forelå.50 Tilsvarende var det i dommen Letellier v. Franse der EMD viser til at i løpet av de 

fire ukene hun var løslatt, oppfylte hun alle sine forpliktelser som var satt av retten som be-

tingelse for løslatelse, og forsøkte ikke å flykte.51 

 

Siktedes evne til unndragelse 

Siktedes evne til å unndra seg, er et moment som er nevnt i forarbeidene «[…] praktisk mu-

lighet for flukt […]».52 Imidlertid har ikke dette vært fremme i de kjennelsene jeg har gjen-

nomgått. Selv om viljen til unndragelse er tilstede, er det ikke sikkert evnen er det. Da vil en 

vurdering av evnen til unndragelse, si noe om den reelle faregraden for unndragelse. 

 

Generell troverdighet 

Generell troverdighet er relevant som ett av flere momenter ved vurderingen av unndragelses-

fare, jf. Rt. 2004 s. 145. At siktede lyver for ikke å inkriminere seg selv, kan tale for at siktede 

også vil unndra seg strafforfølgning dersom han løslates. En slik slutning krever likevel var-

somhet, både fordi det ikke trenger å ha noen sammenheng, men også fordi siktede ikke må 

«straffes» for å benytte seg av retten loven gir. jf. strl. 2005 § 221 andre ledd, som gjør det 

straffritt for siktede å forklare seg uriktig. 

 

 

4.1.3 EMK om fluktfare 

 

EMK har fluktfare som fengslingsgrunn, jf. art. 5 nr. 1, andre punktum, bokstav c «[…] flee-

ing […]». Fengslingsgrunnen fremstår som et alternativt vilkår i konvensjonen ved at det står 

«eller» mellom vilkårene, men i rettspraksis virker den som et tilleggsvilkår til rimelig mis-

                                                 
49 Havre (2014) s. 131 
50 Idalov v. Russia (2012) avsnitt 146 
51 Letellier v. Franse (1991) avsnitt 41 
52 NOU 1980: 28 s. 43 
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tanke om straffbart forhold.53 Dette ser vi av EMDs rettspraksis der art. nr. 5 nr. 1 c og art. 5 

nr. 3, som viser til nr. 1 bokstav c, sees i sammenheng når varetektsfengsling skal avgjøres.54 

 

For at tilleggsvilkåret fluktfare skal begrunne varetektsfengsling, må to krav være oppfylt. For 

det første, må det foreligge konkrete omstendigheter som tilsier at det foreligger fluktfare. For 

det andre, må varetektsfengsling være nødvendig for å forhindre denne flukten. Dette fremgår 

både av ordlyden i EMK art. 5 nr. 1 andre punktum bokstav c; «[…] when it is reasonably 

considered necessary to prevent […] fleeing after having done so» (min utheving), og av 

rettspraksis i EMD, jf. Letellier v. France, som krever at det er relevante og tilstrekkelige 

grunner til varetektsfengsling.55 Dette innebærer at retten først må ta stilling til om det fore-

ligger reell fluktfare basert på konkrete holdepunkter. Dersom fluktfare konstateres, skal ret-

ten vurdere om det finnes fengslingsalternativer som kan avverge denne fluktfaren. Dette 

fremgår også av Jebens.56 

 

 

4.1.4 EMD om fluktfare 

 

Det fremgår av prinsipper utviklet i rettspraksis, at «rimelig mistanke» er tilstrekkelig til på-

gripelse, men ikke til å holde den mistenkte i varetekt etter en viss tid. Da kreves det andre 

grunner som er relevante og tilstrekkelige til å begrunne videre frihetsberøvelse. Dette frem-

går blant annet i Letellier v. France avsnitt 35; 

 

The persistence of reasonable suspicion that the person arrested has committed an offence is a 

condition sine qua non for the validity of the continued detention […], but, after a certain lapse of 

time, it no longer suffices; the Court must then establish whether the other grounds cited by the 

judicial authorities continue to justify the deprivation of liberty […]. Where such grounds are "re-

levant" and "sufficient" […] 

 

Samme forståelse fremgår også av Jebens.57 

                                                 
53 Se også Jebens (2004) s. 138 og 154 
54 Wemhoff v. Germany (1968) avsnitt 12, Letellier (1991) avsnitt 35 
55 Letellier v. France (1991) avsnitt 35 
56 Jebens (2004) s. 156  
57 Samme sted 
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Hva som anses for relevante momenter ved vurdering av om det foreligger fluktfare, og hva 

som i tilstrekkelig grad begrunner fluktfare som fengslingsgrunn, fremgår av mange EMD-

dommer. Eksempelvis fremgår det av Khodorkovskiy v. Russia at begrunnelsen for og mot 

løslatelse ikke må være generell og abstrakt, men vise til konkrete fakta og til siktedes person-

lige forhold som begrunner varetektsfengsling.58 Den strenge straffen siktede risikerer er rele-

vant, men ikke tilstrekkelig alene til å begrunne unndragelsesfare.59 Faren må vurderes på 

basis av en rekke relevante faktorer som enten bekrefter unndragelsesfaren eller avkrefter den, 

eller viser at faren for unndragelse ikke er så stor at det kan rettferdiggjøre varetektsfengs-

ling.60 

 

Momentene som legges til grunn ved vurderingen av fluktfare, kan være personens karakter,61 

moral, hans eiendeler/økonomiske stilling som kan muliggjøre eller hindre fluktfare, hans 

tilknytning62 til staten han står tiltalt i, og hans internasjonale kontakter. Andre momenter som 

anses relevante, fremgår av flere dommer. Alvorsgraden og sannsynligheten for lang fengsels-

straff var relevante momenter ved vurdering av fluktfare.63 Streng straff kombinert med til-

knytning i form av familie og arbeid i et annet land, ble ansett tilstrekkelig til å begrunne 

fluktfare.64 Tidligere unndragelser i form av å flytte uten å oppgi adresse til myndighetene, 

sammen med den strenge straffen han risikerte, ble lagt vekt på i Toth v. Austria,65 men mot-

satt resultat ble det i Kemmanche v. France,66 der unnlatelse av å møte til forhørsrettsdommer 

ikke ble ansett for å sannsynliggjøre unndragelsesfare. 

 

Som redegjørelsen viser, er det stor grad av samsvar mellom straffeprosesslovens regler og 

EMK når det gjelder adgangen til fengsling og hvilke momenter som skal legges til grunn ved 

vurderingen av unndragelsesfare. Imidlertid er tilnærmingen EMD har ved avgjørelsen av 

varetektsfengsling annerledes enn tilnærmingen vi ser ved norske domstoler. EMD har en 

prinsipiell tilnærming med fokus på frihet som hovedregel, og frihetsberøvelse som unntak fra 

denne regelen. 

 

                                                 
58 Khodorkovskiy v. Russia (2011) avsnitt 185 
59 Se også Mansur v. Turkey (1995) avsnitt 55 og Van der Tang v. Spain (1995) avsnitt 13 
60 Se også Støgmüller v. Austria (1969), avsnitt 15 
61 Se også Toth v. Austria (1991) 
62 Se også Van der Tang v. Spain (1995) 
63 Wemhoff v. Germany (1968) avsnitt 14 
64 Van der Tang v. Spain (1995) avsnitt 13 
65 Toth v. AUSTRIA (1991) avsnitt 70-72 
66 Kemmache v. France (1991) avsnitt 56 
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Denne prinsipielle tilnærmingen er ikke fremtredende i norsk rettspraksis. Mens det i norsk 

rett søkes etter argumenter som taler for og imot varetektsfengsling, inntar EMD motsatt 

posisjon og søker etter argumenter som taler for og imot løslatelse, jf. Khodorkovskiy v. 

Russia, avsnitt 185, 3. punktum; «Arguments for and against release must not be “general 

and abstract”» (min utheving). Dermed blir fokus i norsk rett på varetektsfengsling, mens 

fokus i EMD blir på løslatelse. Resultatet trenger nødvendigvis ikke å være ulikt, men sann-

synligheten for at det blir ulikt, er stor. En ser klarere, det en har fokus på. Den prinsipielle 

tilnærmingen med fokus på menneskerettigheten retten til frihet, medfører at retten søker etter 

argumenter for å løslate fremfor å fengsle. 

 

 

4.1.5 Plikt til å vurdere alternativer til fengsling – straffeprosessloven § 188 

 

Strpl. § 188 lyder; «I stedet for fengsling kan retten treffe beslutning om forføyning som nevnt 

i § 181, eller om sikkerhetsstillelse ved kausjon, deponering eller pantsettelse.» Bestemmel-

sen skal sikre at mindre inngripende alternativer til varetektsfengsling skal vurderes, og der-

som et eller flere alternativer til sammen er egnet til å oppnå formålet med varetektsfengsling-

en, skal dette brukes fremfor varetektsfengsling. Påtalemyndigheten kan anvende fengslings-

alternativer dersom siktede skriftlig samtykker, jf. strpl. § 181, mens retten kan beslutte fengs-

lingssurrogater uten slik samtykke, jf. strpl. § 188. 

 

Fengslingssurrogater kan være mange tiltak. Kausjon er av de mest omstridte, jf. 

NOU 1980: 28 s. 59 der mindretallet foreslår å fjerne muligheten til å stille økonomisk sik-

kerhet fordi det kan virke diskriminere grunnet sosioøkonomiske forhold. Selv om muligheten 

fortsatt er tilstede, anvendes kausjon eller andre former for fengslingsalternativer sjelden i 

praksis. 

 

Når det gjelder fengslingssurrogater for siktede som oppfyller vilkårene for varetektsfengsling 

med unndragelsesfare som fengslingsgrunn, er meldeplikt, innlevering av pass, utreiseforbud, 

tilsyn og økonomisk sikkerhetsstillelse, blant aktuelle alternativer. Elektronisk overvåking 

ville også vært et godt alternativ, men tiltaket er ikke blant godkjente fengslingsalternativer 

ennå. 

 

Fenslingssurrogater er lite brukt av norske domstoler ved unndragelsesfare. Dette fremgår 

også av Jebens.67 Krav fra EMD er strengere enn praksisen vi ser i Norge. Kravene fremgår 

av mange dommer der EMD viser til de generelle retningslinjene som er utviklet i rettsprak-

sis. Et eksempel er Khodorkovskiy v. Russia, der det fremgår at selv om unndragelsesfaren er 

                                                 
67 Jebens (2004) s. 159 
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tilstrekkelig etablert, betyr det ikke at varetektsfengsling er nødvendig.68 Myndighetene må 

vurdere om mindre inngripende tiltak kan forebygge unndragelsesfaren. Domstolene må i det 

minste begrunne hvorfor de finner at fengslingsalternativer ikke er tilstrekkelig til å avverge 

unndragelse. 

 

Fengslingssurrogater skal vurderes også etter norsk rett, men når det likevel viser seg at det 

ikke anvendes, er det grunn til å vurdere om lovgiver skal stramme inn loven for å få til end-

ring av rettspraksis. Et krav om begrunnelse av vurderingen som er foretatt, ville muligens 

være tilstrekkelig til å få ønsket rettsendring. Det er fordi siktede vil kunne anke avgjørelsen 

dersom siktede mener begrunnelsen ikke stemmer, og ankeinstansen ha bedre mulighet til å 

vurdere om vilkåret er oppfylt når begrunnelsen fremgår av kjennelsen. 

 

 

4.1.6 Plikt til å foreta forholdsmessighetsvurdering- straffeprosessloven § 170a 

 

Bestemmelsen lyder; «Et tvangsmiddel kan brukes bare når det er tilstrekkelig grunn til det. 

Tvangsmidlet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et ufor-

holdsmessig inngrep.» 

 

Forholdsmessighetsprinsippet lovfestes i eget kapittel, 13a, tilføyd ved lovendring i 1999, og 

er en kodifisering, og ikke endring, av gjeldende rett, jf. Ot.prp. nr. 64 (1998-1999); «Det er 

ikke meningen å foreslå noen realitetsendring i forhold til gjeldende rett.» 

 

Bestemmelsen regulerer to forhold. For det første, at tvangsmiddelet kan brukes når det er 

tilstrekkelig grunn til det, og for det andre, at tvangsmiddelet ikke kan brukes hvis det vil være 

et uforholdsmessig inngrep. 

 

 

Tilstrekkelig grunn 

Spørsmålet er når tvangsmiddelet varetektsfengsling kan brukes. Varetektsfengsling er et 

svært inngripende tvangsmiddel. Den kan kun anvendes når det er tilstrekkelig grunn til det. 

Det er tilstrekkelig grunn når vilkårene for fengsling er oppfylt, jf. strpl. § 184 andre ledd, og 

andre mindre inngripende tvangsmidler ikke er formålstjenlige, jf. strpl. § 188. Det vil si at 

det er nødvendig og hensiktsmessig å anvende tvangsmiddelet for å oppnå formålene oppstilt 

ved de spesielle vilkårene (nr. 1-4) i strpl. § 171 første ledd. Da kan tvangsmiddelet brukes. 

                                                 
68 Khodorkovskiy v. Russia (2011), avsnitt 186 
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Det at tvangsmiddelet kan brukes, gir en kompetanse, men ikke en plikt, til å bruke det. Der-

med er det opp til påtalemyndigheten å begjære varetektsfengsling, og opp til retten om den 

skal beslutte fengsling. 

 

I bestemmelsens andre punktum, gjøres det unntak fra muligheten til å anvende tvangsmidde-

let selv om det er tilstrekkelig grunn. Dersom inngrepet blir uforholdsmessig, kan likevel 

tvangsmiddelet ikke brukes. 

 

 

Forholdsmessighetsvurdering  

Vurderingstema etter bestemmelsens andre punktum, er «sakens art» og «forholdene ellers». 

Spørsmålet er hva det er ved sakens art eller forholdende ellers som kan gjøre varetektsfengs-

ling uforholdsmessig. Ordlyden og forarbeidene gir ikke tilstrekkelig veiledning med hensyn 

til hva som gjør inngrepet uforholdsmessig. I rettspraksis, derimot, finner vi mange kjennelser 

der begrepet får sin nærmere presisering. Av en rekke kjennelser avsagt av Høyesteretts anke-

utvalg, fremgår hvilke momenter som er ansett relevante ved forholdsmessighetsvurderingen. 

 

 

Sakens art 

Momenter som inngår i vurdering av «sakens art», er blant annet handlingens grovhet, sakens 

alvor og omfang, mistankens styrke, utvist skyld og forventet straff. Dette fremgår eksempel-

vis av Rt. 1993 s. 759, Rt. 1994 s. 937 og Rt. 1998 s. 1068, Rt. 2000 s. 1426 og Rt. 2008 s. 

1102. 

 

Varetektsfengslingens totale lengde er relevant ved vurderingen. Når påtalemyndigheten har 

til hensikt å varetektsfengsle siktede frem til hovedforhandling, skal forholdsmessigheten vur-

deres opp mot hele denne perioden og ikke bare tiden som begjæres i fengslingsforlengelsen. 

Dette fremgår blant annet av Rt. 2004 s. 508, der lagmannsrettens kjennelse ble opphevet da 

forholdsmessighetsvurderingen ikke var foretatt for hele perioden. Dette er spesielt aktuelt 

ved fengsling med unndragelsesfare som fengslingsgrunn, da denne fengslingsgrunnen som 

oftest fører til varetektsfengsling frem til hovedforhandling og rettskraftig dom. I de tilfellene 

hovedforhandling ikke er berammet, må forholdsmessighetsvurdering baseres på perioden 

retten anser at hovedforhandling tidligst kan holdes. Ved usikkerhet om dette, må retten bygge 

på hva den anser er sannsynlig på bakgrunn av opplysninger i saken og alminnelig erfaring. 

Dette fremgår av Rt. 2003 s. 67 premiss 13. 
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Lengden på straffen som kan forventes, er relevant i forholdsmessighetsvurderingen med hen-

syn til at siktede ikke skal holdes lengre i varetekt enn den straffen han eventuelt vil bli idømt, 

jf. Rt. 1998 s. 1068. Oversoning vil normalt inntre etter to tredeler av tiden, siden en domfelt 

da vil kunne søke prøveløslatelse. Likevel er fengsling ut over to tredeler av forventet straff 

godtatt ved fare for unndragelse, jf. Rt. 2001 s. 1319 og gjentagelsesfare av voldslovbrudd, jf. 

Rt. 2005 s. 1662. Ved slike tilfeller er fare for oversoning sett i forhold til hele lengden av 

straffen siktede risikerer (eller som er idømt dersom hovedforhandling er avholdt, men dom-

men ikke er rettskraftig). Strpl. § 187 andre ledd 2. punktum, om at siktede straks skal løslates 

dersom straffen er avsont ved varetektsfengsling, kommer til anvendelse uten hensyn til reg-

lene om prøveløslatelse, jf. Rt. 2001 s. 1319. Dette vil kunne innebære at varetektsfengslede 

har dårligere rettigheter enn de som er dømt. 

 

 

Omstendighetene ellers 

Av omstendighetene ellers, som er relevante momenter i forholdsmessighetsvurderingen, er 

siktedes sosiale og personlige forhold, samt andre omstendigheter. Det kan være siktedes al-

der, konsekvenser for tredjepersoner, siktedes helse og arbeidsforhold, hensyn til siktedes 

familie, forholdene frihetsberøvelsen skjer under (som eksempelvis om siktede holdes i politi-

arrest i lang tid) og siktedes eller påtalemyndighetens handlinger eller unnlatelser som bidrar 

til fortgang eller forsinking av prosessen. Disse momentene fremgår av mange kjennelser av-

sagt av Høyesteretts ankeutvalg, eksempelvis Rt. 1991 s. 1496, Rt. 1998 s. 1190 og Rt. 2000 

s. 1713. 

 

Det skal foretas en totalvurdering der siktelsens alvor, hvor godt begrunnet mistanken er og 

hvor lenge det er til hovedforhandling, sees opp mot hvor stor belastning varetektsfengslingen 

er for siktede, jf. Rt. 2000 s. 1713. 

 

Straffeprosessloven § 170a er den bestemmelsen som i størst grad åpner for vurdering av om 

varetektsfengsling er i tråd med EMK. Bestemmelsen krever en totalvurdering, lik det som 

kreves av EMD. Derfor blir skranken denne bestemmelsen setter, viktig i vurderingen av om 

beslutning av varetektsfengsling er konvensjonsmessig. 

 

 

4.1.7 Krav til begrunnelse 

 

Begrunnelseskravet i kjennelsene fremgår av strpl. § 184 andre ledd, tredje og fjerde 

punktum. Ordlyden tilsier en kortfattet begrunnelse der det vises at lovkravet er oppfylt, og 

det angis kort hvorfor det er skjellig grunn til mistanke. Størst begrunnelse kreves ved rede-
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gjørelse for fengslingsgrunnen, jf. ordlyden «[…] gjøre rede for grunnen til fengsling». Vide-

re skal det fremgå av kjennelsen at det er foretatt forholdsmessighetsvurdering i henhold til 

§ 170a, men det stilles ikke krav til å redegjøre for vurderingen. 

 

Forarbeider som NOU 1980: 28 s. 87-88, og Ot.prp. nr. 53 (1983-84) s. 44-45, viser at det 

internt er ulike syn som gjør seg gjeldende med hensyn til begrunnelse. Det som kan trekkes 

av slutning fra synet som får størst oppslutning, er at begrunnelsen skal vise at alle sider av 

fengslingsspørsmålet er vurdert, men det stilles ingen krav om at begrunnelsen for vurde-

ringen skal fremgå av kjennelsesgrunnene, bortsett fra for fengslingsgrunnene. Det kreves 

konkret redegjørelse for hvorfor de spesielle fengslingsvilkårene anses oppfylt. Videre er det 

grunnlag for å slutte at det kreves mer begrunnelse for løslatelse enn for fengsling. Når det 

gjelder begrunnelse ved fengslingsforlengelser, kreves det tilsvarende begrunnelse som ved 

førstegangsfengsling, men det åpnes for å vise til tidligere avgjørelser dersom det ikke fore-

ligger endring i vurderingsgrunnlaget. Imidlertid må det vises at det er foretatt forholdsmes-

sighetsvurdering. 

 

Begrunnelseskravet som kommer til uttrykk i rettspraksis, trekker i samme retning som forar-

beidene, og kommer uttrykkelig frem i Rt. 1998 s. 1292; 

 

Generelt vil kjæremålsutvalget bemerke at kravet til begrunnelse for kjennelser som innebærer va-

retektsfengsling, må stilles forholdsvis strengt hensett til den inngripende karakter av tvangsmidlet. 

Er det tale om langvarig varetekt, er det grunn til å skjerpe begrunnelseskravet. Kravet til begrun-

nelse må for øvrig avpasses etter forholdene i den enkelte sak. 

 

Begrunnelseskravet varierer altså med hvilket stadium i prosessen varetektsfengslingen gjel-

der, sakens karakter og dens omstendigheter. Også i rettspraksis er det begrunnelsen av om 

vilkåret for de spesielle fengslingsgrunnene foreligger, som får størst oppmerksomhet. For 

unndragelsesfare, kreves at det foreligger konkrete, objektive holdepunkt for unndragelse, jf. 

Rt. 2004 s. 1826 premiss 17. 

 

Når det gjelder begrunnelseskravet for forholdsmessighetsvurderingen etter strpl. § 170a, skal 

det av kjennelsesgrunnene fremgå at forholdsmessighetsvurdering er foretatt, jf. Ot.prp. nr. 64 

(1998-1999), men det er ikke påkrevd som et generelt krav at retten skal begrunne hvorfor 

vilkåret om forholdsmessighet anses oppfylt. Av Ot.prp. nr. 81, derimot, kan det sluttes at det 

kreves mer av begrunnelsen, ved at det skal fremgå hvorfor varetektsfengsling anses for-

holdsmessig, men også her advares det mot å ha strenge krav til begrunnelse.69 Det fremgår 

både av nevnte forarbeider og rettspraksis, jf. Rt. 1991 s. 1496, at forholdsmessighetsvurde-

                                                 
69 Ot.prp. nr. 81 (1999-2000) s. 45 
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ringen begrunnes nærmere når omstendighetene i den enkelte sak tilsier det. I nevnte sak ble 

lagmannsrettens kjennelse opphevet fordi begrunnelsen lagmannsretten gav, etterlot tvil om 

det var foretatt tilstrekkelig grundig avveining som omstendighetene tilsa. 

 

I mange kjennelser fra Høyesteretts ankeutvalg ser vi at ankeutvalget godtar at lagmannsretten 

viser til tidligere avgjørelser. Når det gjelder forholdsmessighetsvurdering, ser vi en retts-

endring etter Storkammersaken Bykov v Russia.70 Mens det i eksempelvis Rt. 2001 s. 979 og 

Rt. 2003 s. 67 fremgår at lagmannsretten kan vise til tidligere begrunnelser, forutsettes det i 

sak inntatt i Rt. 2009 s. 660 premiss ni, at forholdsmessighetsvurderingen blir drøftet direkte 

av domstolen, og ikke viser til tidligere avgjørelser. Dette for å sikre at forholdsmessighets-

vurderingen er oppdatert og reell, samt å tilse at fengslingen er forenelig med EMK art. 5. 

 

EMD har strenge krav til rettens begrunnelse. Av EMD-dommer kan det sluttes at varetekts-

fengsling skal være basert på relevante og tilstrekkelige fengslingsgrunner, og begrunnelser 

skal fremgå av kjennelsesgrunnene. Av dommene, fremgår det at EMD baserer sine avgjørel-

ser hovedsakelig på begrunnelsene som er gitt i de nasjonale domstolenes rettsavgjørelser, og 

på sanne fakta som er påberopt av siktede. Det er i tråd med prinsippene som EMD har utvik-

let i rettspraksis, og som de viser til i sine dommer, jf. I.A. v. France;71  

 

It is essentially on the basis of the reasons given in these decisions and of the true facts mentioned 

by the applicant in his appeals, that the Court is called upon to decide whether or not there has 

been a violation of Article 5 § 3 of the Convention. 

  

Eventuelle andre begrunnelser som domstolene har hatt, og som eventuelt måtte bevise at det 

faktisk forelå reell fengslingsgrunn, blir ikke tatt i betraktning av EMD når EMD skal vurdere 

om beslutningen rettsmyndighetene har tatt, utgjør konvensjonsbrudd, dersom denne begrun-

nelsen ikke fremkommer i kjennelsesgrunnene i fengslingskjennelsene. Dette kommer klart til 

uttrykk i storkammerdommen Bykov v. Russia,72  

 

[..] where circumstances that could have warranted a person’s detention may have existed but we-

re not mentioned in the domestic decisions it is not the Court’s task to establish them and to take 

the place of the national authorities which ruled on the applicant’s detention […]. 

 

                                                 
70 Storkammerdom, Bykov v. Russia (2009) 
71 I.A. v. France (1998) avsnitt 102 
72 Bykov v. Russia (2009) avsnitt 66, andre punktum 
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I motsetning til i intern norsk rett, er det ikke tilstrekkelig for EMD at retten viser til tidligere 

avgjørelser ved fengslingsforlengelser, jf. Clooth v. Belgium.73 Avgjørelsene må vise begrun-

nelsen også i fengslingsforlengelse, jf. Storkammerdommen Bykov v. Russia.74 

 

Begrunnelser vil føre til økt rettsikkerhet for siktede. Begrunnelsen kan føre til at siktede ikke 

anker kjennelsen. Der siktede ser grunn til å anke, vil begrunnelser lette ankeinstansens vurde-

ring av saken. Konvensjonsmessigheten taler for at lovgiver justerer loven med hensyn til 

krav om begrunnelse. 

 

 

4.1.8 Oppsummering 

 

Redegjørelsen for og vurderingen av regler og rettspraksis, kan kort oppsummeres ved å kons-

tatere at det er stor grad av samsvar mellom reglene i straffeprosessloven og EMK. Utfor-

mingen av reglene i straffeprosessloven resulterer likevel i at rettspraksis blir forskjellig på 

spesielt fire områder. 

 

Den første forskjellen viser seg ved at EMD har en prinsipiell tilnærming til varetektspørsmå-

let, der det tas utgangspunkt i hovedregelen om frihet, og argumenter for og imot løslatelse 

vurderes. I norsk rettspraksis er det prinsipielle utgangspunktet ikke fremtredende. Retten 

vurderer om vilkårene for varetektsfengsling er oppfylt. Mens EMD krever at både pro- og 

kontraargumenter for løslatelse fremgår av begrunnelsen, er det proargumenter for varetekts-

fengsling som hovedsakelig fremgår av kjennelsesgrunnene i norsk rettspraksis. Mens EMD 

har fokus på konsekvensen av ikke å fengsle, er dette lite fremtredende i norsk rett. Hvor fo-

kus er på sannsynligheten. 

 

Den andre forskjellen viser seg ved rettens bruk av fengslingssurrogater, eller unnlatelse av å 

bruke dem. Mens EMD krever at fengslingssurrogater skal anvendes der disse er egnet til å 

avverge eksempelvis unndragelsesfare når unndragelsesfare er fastslått, er fengslingssurroga-

ter lite anvendt i norsk rett. 

 

Den tredje forskjellen er krav til begrunnelse. Mens EMD krever at begrunnelsen skal fremgå 

av kjennelsene, er ikke kravet til begrunnelse like strengt i norsk rett, spesielt ikke for 

strpl. §§ 188 og 170a. Kravet er at disse skal vurderes, men hva som er begrunnelsen for vur-

deringen, er normalt ikke påkrevd at fremgår av kjennelsesgrunnene. 

                                                 
73 Clooth v. Belgium (1991) avsnitt 44 
74 Bykov v Russia (2009) avsnitt 66, første punktum 



98 

 

 

 

4.2 Samsvarer praksis ved Drammen tingrett med gjeldende rett? 

 

I dette kapittelet skal vilkårene for varetektsfengsling som det er redegjort for i kapittel 4, 

sammenholdes med praksis fra Drammen tingrett, jf. kapittel 2. Sammenligningen skal foretas 

for hvert vilkår, men blir spesielt interessant for fengslingsgrunnen unndragelsesfare idet den-

ne var hovedforklaringen på forskjellene som ble kartlagt og analysert i kapittel 2 og 3. Derfor 

blir det mest fokus på denne fengslingsgrunnen. 

 

 

4.2.1 Skjellig grunn til mistanke 

 

«[…] det skal være mer sannsynlig at siktede har begått den straffbare handling saken gjelder 

enn at han ikke har det», jf. Rt. 1993 s. 1322. 

 

Av fengslingskjennelsene fremgår det at retten viser til siktelsen og skriver hva den spesielt 

har lagt vekt på når vilkåret anses oppfylt.75 I 50,98 % av sakene, viser retten til at det forelig-

ger tilståelse som underbygges av sakens dokumenter, eller erkjennelse av faktiske forhold, 

eller erkjennelse av straffeskyld. I 25,49 % av sakene, vises det til at siktede er blitt pågrepet 

av politiet på friske spor, eller med eksempelvis tyvegodset i sin besittelse. For 23,53 % av 

sakene, vises det til vitneprov, andre bevis eller politiets anmeldelse, som legges til grunn når 

vilkåret anses oppfylt. 

 

Grunnlaget for at det foreligger skjellig grunn til mistanke, slik det fremkommer i kjennelse-

ne, samsvarer både med straffeprosesslovens krav og med krav i EMK om «rimelig mistan-

ke». 

 

Konklusjon: Praksis er i overensstemmelse med gjeldende rett. 

 

 

4.2.2 Kvalifikasjonskrav 

 

Det andre grunnvilkåret er at det er foretatt handlinger som kan medføre høyere straff enn 

fengsel i 6 måneder, jf. strpl. § 171 første ledd. 

 

                                                 
75 Fremgår av kjennelsene som er oppført under «Rettsavgjørelser - Tingrett» i litteraturlisten 
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I fengslingskjennelsene nevnt over, vises det til straffebudet som er beskrevet i siktelsen. Dis-

se lovbruddene har en strafferamme som oppfyller lovens vilkår. For det meste dreier det seg 

om grovt tyveri, men også i de øvrige lovbruddene, er strafferammen i henhold til gjeldende 

rett. 

 

Lovovertredelsene som blir lagt til grunn i fengslingskjennelsene, tilsier at lovkravet er opp-

fylt i samtlige fengslingssaker. Fengslingskjennelsene er kortfattede, og handlingene som gjør 

at forholdet går inn under det aktuelle straffebudet, står ikke alltid oppført. I de tilfellene slike 

opplysninger fremkommer, underbygger det straffebudet som er anført, eksempelvis alvorlige 

voldshandlinger, eller grovt tyveri der det dreier seg om betydelige verdier.76 

 

Konklusjon: Praksis er i overensstemmelse med gjeldende rett. 

 

 

4.2.3 Unndragelsesfare 

 

Unndragelsesfare er tilstede når «det er grunn til å frykte for at [siktede] vil unndra seg for-

følgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler», jf. strpl. § 171 første ledd 

nr. 1. 

 

Dette temaet er særlig interessant fordi 98 % av siktede med utenlandsk statsborgerskap, og 

23 % av norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse, er fengslet med unndragelsesfare 

som fengslingsgrunn, jf. Figur 16 og 17. For samtlige tilfeller, bestod faren for unndragelse i 

unndragelse fra straffeforfølgning. For ett tilfelle, kom fullbyrdelse av straff i tillegg til unn-

dragelse fra strafforfølgning. Fengslingsgrunnen bevisforspillelsesfare kom i tillegg hos fem 

av tilfellene. 

 

Spørsmålet er om begrunnelsen retten gir for at det foreligger unndragelsesfare, tilfredsstiller 

kravene i gjeldende rett, nasjonalt som internasjonalt, slik de fremkommer i blant annet 

Rt. 2011 s. 329 og Rt. 2012 s. 1976, samt i EMD-dom Khodorkovskiy v. Russia.77 Det skal 

foreligge konkrete, objektive holdepunkter for unndragelse. En generell og abstrakt begrun-

nelse holder hverken etter intern norsk rett, eller etter EMK. 

 

Gjennomgang av fengslingskjennelsene der unndragelsesfare ble fastslått, viser at retten har 

begrunnet fengsling med «tilknytning» i samtlige saker. Tilknytning til Norge var vurdert i 

                                                 
76 Saksnr. 13 - 072457ENE – DRAM, Saksnr. 14 - 109308ENE - DRAM 
77 Rt. 2011 s. 329 premiss 11, Rt. 2012 s. 1976 premiss 13, Khodorkovskiy v Russia (2011), avsnitt 185 og 186 
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alle sakene, og var begrunnet med «manglende eller svak tilknytning». Tilknytning til hjem-

landet eller andre land var vurdert i ca. 55 % av sakene, og begrunnet med «sterk eller ganske 

sterk tilknytning», og i 25 % av disse sakene var statsborgerskap den eneste opplysningen 

som viste tilknytningen til hjemlandet. 

 

Tilknytning er et relevant moment ved helhetsvurderingen, men må begrunnes konkret. Den 

er ikke alene tilstrekkelig til å begrunne unndragelsesfare, dersom det ikke foreligger andre 

konkrete holdepunkter som taler for at unndragelsesfaren er reell. Mange av kjennelsene er i 

tråd med lovens krav, jf. sak 14 - 171461ENE - DRAM, der unndragelsesfaren begrunnes 

med at siktede ikke har noen tilknytning til Norge. Videre viser retten til den konkrete histo-

rikken som taler for at det er grunn til å frykte at han vil unndra seg strafforfølgning. I kjen-

nelsen vises det til at «han forlot landet kort tid etter ugjerningen, før politi fikk avhørt ham. 

Har motsatt seg utlevering til Norge og har ingen annen tilknytning til Norge». Dette viser at 

siktede både har vist vilje og evne til å unndra seg strafforfølgning, samt at hans manglende 

tilknytning til Norge, gjør at omkostningene ved å være i Norge, vil være langt større enn å 

reise ut. Dette fordi han er siktet i Norge, mistenkt for drap og har erkjent å ha vært tilstede på 

åstedet, og videre risikerer varetektsfengsling og lengre fengselsstraff dersom han dømmes i 

samsvar med siktelsen. Her er det konkrete holdepunkter for at det er grunn til å frykte at sik-

tede vil unndra seg strafforfølgning. Unndragelsesfaren begrunnes således ikke med generelle 

og abstrakte henvisninger. 

 

Et annet tilfelle er en sak som også gjelder mistanke om drap, der unndragelsesfaren begrun-

nes med at siktede ikke har noen tilknytning til Norge.78 Han har barn og familie i Romania. 

Et annet konkret holdepunkt som taler for unndragelsesfare, som retten viser til, er; «Han 

hadde billetter til Romania dagen etter drapet. Retten finner at det er stor risiko for at siktede 

vil prøve å komme seg hjem til familien i Romania om han ikke varetektsfengsles». Bevisene 

er også sterke idet han har tilstått drapet. Også i dette tilfellet, er det klare holdepunkter for at 

siktede har evne og vilje til å unndra seg strafforfølgning. Han ønsket løslatelse for å dra hjem 

til familien. Omkostningene ved å bli i Norge, hvor han er siktet for en så alvorlig siktelse 

med så sterke bevis (tilståelse), vil klart være større når han ikke har noen tilknytning som er 

egnet til å holde ham tilbake i landet, enn omkostningene ved å reise til Romania, der han har 

familien sin. Her vises det til konkrete holdepunkter ved siktedes situasjon, og ikke generelle 

henvisninger som taler for «grunn til å frykte unndragelse». 

 

Det er også eksempler på saker for mindre alvorlige forhold enn mistanke om drap, der be-

grunnelsen er i tråd med gjeldende rett. Eksempelvis i en sak der siktede mistenkes blant an-

                                                 
78 Sak. 13 - 072457ENE - DRAM 
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net for overtredelse av strl. § 162 første ledd, begrunner retten unndragelsesfaren med svak 

tilknytning til Norge. «Siktedes bror og dennes kone har bodd lenge i Norge. Han har kjæres-

te i Norge, men siktede opplyser at han kun er på besøk i Norge og har planlagt å reise tilba-

ke til Frankrike i morgen».79 I tillegg til å konkretisere hva tilknytningen og graden av til-

knytning er til Norge, sammenholder retten dette med tilknytningen til det andre landet. «Sik-

tede har desto sterkere tilknytning til Frankrike. Han har barn der og mottar dagpenger». 

Også tilknytningen til hjemlandet konkretiseres. Deretter viser retten til straffen siktede risike-

rer; «Sammenholdt med at siktede nå står overfor en fengselsstraff som må sones, finner ret-

ten at det foreligger slik unndragelsesfare som kan begrunne varetektsfengsling». Her frem-

kommer argumenter for og imot som viser graden av tilknytning til Norge, og retten viser til 

objektive holdepunkter som til sammen gir grunn til å frykte unndragelse. 

 

Som det fremgår av eksemplene over, er begrunnelsene knappe, men likevel tilstrekkelige til å 

vise at det er foretatt forsvarlig vurdering idet momentene er objektive, konkrete, og med 

tyngde taler for at det er grunn til å frykte unndragelse. Begrunnelsen viser at det er foretatt en 

individuell og reell vurdering av unndragelsesfaren, der vurderingen baserer seg på faktorer 

som til sammen taler for at lovens vilkår er oppfylt. 

  

Imidlertid er ikke alle kjennelsene begrunnet på en måte som viser at det er foretatt en full-

stendig og forsvarlig vurdering. Gjennomgangen viser at i litt over 30 % av kjennelsene, be-

grunnes unndragelsesfaren kun ved generell henvisning til manglende tilknytning til Norge, 

og til siktedes statsborgerskap. 

 

Slik det fremgår av to eksempler, der siktelsene er grovt tyveri, består kjennelsesgrunnene av 

generell henvisning til manglende tilknytning og siktedes statsborgerskap; «Retten har ved 

denne vurderingen lagt særlig vekt på at siktede er rumensk statsborger uten noen tilknytning 

til Norge» og «Siktede er rumensk statsborger uten tilknytning til Norge».80 

 

Det er tvilsomt om en så generell henvisning til manglende tilknytning til Norge, og til stats-

borgerskap, er en tilstrekkelig begrunnelse for å anse lovens vilkår som oppfylt. At siktede er 

uten tilknytning og er utenlands statsborger, er utvilsomt relevante momenter. Imidlertid er de 

alene ikke tilstrekkelig til å begrunne unndragelsesfare dersom det ikke underbygges hvordan 

manglende tilknytning er egnet til å styrke faren for unndragelse. Begrunnelsene gitt i ek-

semplene over, viser ikke at det er foretatt en fullstendig og forsvarlig vurdering av de mo-

menter som kan begrunne fengsling, hverken etter strpl. § 171 første ledd nr. 1 eller EMK 

                                                 
79 Sak. 14 - 019331ENE - DRAM 
80 Sak 14 – 122132ENE - DRAM, Sak 14 – 122126ENE-DRAM 
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art. 5 nr. 1 c, jf. art. 5 nr. 3, slik de er tolket i eksempelvis Rt. 2011 s. 329 og Letellier v. 

France.81 

 

Når unndragelsesfare først er etablert i norsk rett, ser vi i rettspraksis at varetektsfengsling 

normalt varer til hovedforhandling, mens EMD krever mye mer av konkrete holdepunkter 

som begrunner varetektsfengslingen jo lengre fengslingen har vart. Det som var tilstrekkelig 

til å etablere unndragelsesfare tidlig i fasen, er ikke tilstrekkelig jo lengre siktede har vært i 

varetekt. Dette fremkommer i mange dommer; se blant annet i I.A. v. France, og Mansur v. 

Turkey.82 

 

Det kan også synes som om det er etablert en praksis blant noen av dommerne i Drammen 

tingrett, der begrepet tilknytning får en egenverdi utover innholdet i tilknytningskriteriet. Med 

det siktes det til alle kjennelsene der tilknytning kun nevnes som «manglende tilknytning, 

eller ingen tilknytning», altså kun som et begrep uten å konkretisere hva det går ut på. Da er 

det ikke mulig å se om det er foretatt en vurdering av tilknytningen, eller om begrepet kun er 

brukt som en frase. Der dommeren begrunner tilknytningen, derimot, kommer vurderingen 

som ligger til grunn, tydelig frem, som eksempelvis i sak 14 - 109332ENE - DRAM;  

 

[Siktede] har ikke jobb, snakker ikke språket og har ingen tilknytning til personer eller steder i ri-

ket. Av denne grunn er siktedes tilknytning til landet så løs at det etter rettens syn foreligger en re-

ell fare for at han vil forsøke å unndra seg strafforfølgning om han løslates. 

 

 

Tilknytning til begge land må vurderes 

Det er ikke tilstrekkelig å vurdere tilknytning kun til Norge. Også tilknytning til hjemlandet 

eller det andre aktuelle landet unndragelse fryktes skal skje til, må vurderes, jf. Rt. 2013 

s. 1558, der kjennelsen fra lagmannsretten ble opphevet blant annet fordi vurdering av til-

knytning til hjemlandet ikke var foretatt. I 55 % av sakene fra Drammen tingrett, fremkom det 

ikke at vurdering av tilknytning til hjemlandet var foretatt. 

 

I sak 13 - 147984ENE – DRAM, er begrunnelsen; 

 

Han er utenlandsk statsborger uten fast arbeid eller familie i Norge. Han går på skole og har lei-

lighet, men sett i lys av at han nå er siktet for et alvorlig straffbart forhold, finner retten at det fo-

religger sannsynlighetsovervekt på at han vil forsøke å unndra seg strafforfølgning. 

 

                                                 
81 Rt. 2011 s. 329 premiss 11, Letellier v. France (1991) 
82 I.A. v. France (1998), Mansur v. Turkey (1995) 
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Her foretar retten ikke vurdering av siktedes tilknytning til hjemlandet, enda det fremgår i 

rettsboka at siktede har fått leilighet gjennom barnevernet, noe som burde gi grunn til å vurde-

re siktedes tilknytning til et annet land. Riktignok er siktelsen alvorlig, men har siktede virke-

lig en tilknytning til hjemlandet som gir grunn til å frykte unndragelse? Det fremgår i så fall 

ikke av begrunnelsen. 

 

I sak 14 - 026946ENE – DRAM, med siktelse for strl. §§ 257 og 162 første ledd, er begrun-

nelsen; 

 

Siktede har ikke legitim jobb, han har ikke egen bopel og ingen familie her. Siktedes tilknytning til 

Norge er så løs at det etter rettens syn foreligger reell fare for at han vil forsøke å unndra seg 

strafforfølgning. At han sier han vil møte fram til hovedforhandling […] endrer ikke dette forhol-

det. 

 

Her konkretiseres manglende tilknytning til Norge, men hvor han har sin tilknytning nevnes 

ikke. Det fremgår også indirekte at retten ikke har tiltro til at siktede vil møte til hovedfor-

handling, uten at grunnlaget for dette konkretiseres eller underbygges utover siktedes løse 

tilknytning til landet. Det fremgår ikke av begrunnelsene at vurderingen som er foretatt er 

tilstrekkelig til å oppfylle kravet til kjennelsesgrunner, slik det fremkommer eksempelvis i 

Rt. 2011 s. 329 og Rt. 2012 s. 1976 premiss 13. 

 

 

Vurderingen må være fullstendig og forsvarlig 

Dersom vurderingen skal være fullstendig og forsvarlig, må retten vise avveiningen av alle 

argumenter som taler for og imot at unndragelsesfare foreligger. Først da kan den reelle unn-

dragelsesfaren klargjøres. EMD krever at alle argumenter for og imot det som taler for løsla-

telse redegjøres.83 Havre hevder at; «EMD konstaterer krenkelse i saker hvor det som taler for 

løslatelse, ikke er trukket inn i vurderingen».84  Spørsmålet er om kjennelsesgrunner som viser 

til manglende tilknytning som hovedbegrunnelse, supplert med andre tilleggsmomenter som 

taler for unndragelsesfare, er tilstrekkelig til å oppfylle lovens vilkår når argumenter for løsla-

telse ikke blir trukket frem. 

 

Siktelsens alvor eller hvor stor fengselsstraff siktede risikerer, er brukt som en slik tilleggs-

begrunnelse for ca. 40 % av sakene. Siktedes korte oppholdstid er brukt for ca. 22 % av sake-

ne. Eksemplene under viser at det er tvilsomt om begrunnelsene som fremkommer av kjennel-

                                                 
83 I. A. v. France (1998) avsnitt 102 
84 Havre (2015) s. 30 
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sesgrunnene, er tilstrekkelig til å vise at det er foretatt en fullstendig og forsvarlig vurdering 

av om det foreligger unndragelsesfare. 

 

I en sak der siktelsen er bilbrukstyveri, er begrunnelsen; «Retten har ved vurderingen lagt 

særlig vekt på at siktede ikke har noen tilknytning til Norge, og er siktet for en alvorlig straff-

bar handling.»85 

 

Her fremkommer det at det er en alvorlig straffbar handling, uten at straffens lengde konkreti-

seres. Hva det er som gir grunn til å frykte at han vil unndra seg straffeforfølgning og ikke vil 

være villig til å gjøre opp for seg, underbygges ikke. Den knappe begrunnelsen viser ingen 

fullstendig vurdering. Om den er forsvarlig, og dermed tilstrekkelig til å anse lovens vilkår 

som oppfylt, er heller tvilsomt. 

 

I sak 14 - 021481ENE - DRAM, der siktelsen er bedrageri, er begrunnelsen;  

 

Siktede har overhodet ingen tilknytning til riket, og siden hun risikerer en ikke ubetydelig fengsels-

straff ved domfellelse, finner retten at det er grunn til å frykte at hun vil unndra seg strafforfølgelse 

om hun ikke fengsles.  

 

Her konkretiseres ikke hva lengden av en «ikke ubetydelig fengselsstraff» er. Videre fremgår 

kun argumenter som taler for unndragelsesfare. Argumenter som taler for det motsatte, eller at 

slike ikke finnes, fremkommer ikke. 

 

I sak 14 - 122082ENE - DRAM, der siktelsen er grovt tyveri, er begrunnelsen; «Retten har 

ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede er uten tilknytning til Norge og at han må på-

regnes en lengre ubetinget straff dersom han dømmes for forholdet». 

 

Begge kjennelsesgrunnene over er knappe, og viser ikke at det er foretatt en fullstendig og 

forsvarlig vurdering. 

 

Som vi ser av eksemplene, er det to momenter som går igjen. Manglende tilknytning, og straf-

fens lengde/sakens alvor. Disse to momentene er riktignok objektive, men for det første kon-

kretiseres ikke tilknytningen eller manglende tilknytning på en slik måte at det viser at det er 

foretatt en vurdering. For det andre, konkretiseres ikke hva som menes med en lengre ube-

tinget straff eller hva som er en alvorlig straffbar handling. 

 

                                                 
85 Sak 14 – 162222ENE-DRAM 
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At drap, grov vold og grov narkotikakriminalitet er alvorlige handlinger, ligger i sakens natur. 

Ran likeså, men når det gjelder annen vinningskriminalitet, er det vanskelig å se hva som an-

ses som alvorlige handlinger. Når tyveri av tre boksershorts anses for å være alvorlig krimina-

litet, tilsier det at alle lovovertredelser som oppfyller lovens krav til varetektsfengsling, er 

alvorlige. Da kan ikke sakens alvor tilføre noe ekstra i vurderingen av unndragelsesfaren. 

 

Er derimot sakens alvor knyttet til lengden av fengselsstraffen siktede må påregne, er spørs-

målet hvor lang fengselsstraff som er å anse for å gi grunn til å frykte unndragelsesfare. Feng-

selsstraffer fra 30 dager og oppover er brukt i begrunnelsen som strenge straffer som taler for 

unndragelsesfare. Det er tvilsomt om Høyesteretts ankeutvalg siktet til slike forhold, da de 

uttalte følgende;  

 

[V]ed den helhetsvurderingen som må foretas, vil det for utenlandske siktede, være naturlig å ta 

utgangspunkt i siktedes tilknytning til Norge, hans tilknytning til hjemlandet og til hvor streng 

fengselsstraff han risikerer, jf. Rt.2012 s. 1976 premiss 13. 

 

Et eksempel på en sak der kort oppholdstid i Norge brukes i tillegg til tilknytning for å fastslå 

unndragelsesfare, er sak 13 - 174448ENE - DRAM, som gjelder grovt tyveri; 

 

Retten har ved denne vurderingen lagt særlig vekt på at tiltalte ikke har noen tilknytning til Norge, 

da han kom til landet for kort tid siden uten legitime årsaker for opphold i riket. Det vises til at han 

i løpet av kort tid ble pågrepet for vinningskriminalitet. Retten finner at siktede på denne bakgrunn 

med stor grad av sannsynlighet vil forsøke å unndra seg strafforfølgning dersom han nå løslates. 

 

Siktedes korte oppholdstid i landet før pågripelse, forsterker den manglende tilknytningen til 

landet, men sier ellers ikke noe annet om hvordan manglende tilknytning gir grunn til å frykte 

unndragelse. Her fremgår heller ikke momenter som taler for og imot unndragelse, som ville 

ha vist at det var foretatt en totalvurdering av saken. 

 

Eksemplene over viser at spesielt for utenlandske statsborgere med kort oppholdstid i landet, 

er begrunnelsene knappe. Dette gjelder 76 % av de siktede som har unndragelsesfare som 

fengslingsgrunn. Med kort oppholdstid i Norge, menes fra noen få timer til noen uker før de 

ble pågrepet. Manglende tilknytning, og at vedkommende for eksempel er kjent med at han er 

kommet i politiets søkelys som siktet, begrunner etter rettens syn at det foreligger kvalifisert 

unndragelsesfare. 

 

Selv om begrunnelsen ikke vitner om fullstendig vurdering av om det foreligger fare for unn-

dragelse, vil muligens omstendighetene – at siktede kommer til Norge utelukkende for å begå 

vinningskriminalitet – i seg selv tilsi at det er grunn til å frykte unndragelse. På den bakgrunn 

er muligens begrunnelsen, om ikke fullstendig, likevel forsvarlig. 
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Høyesteretts ankeutvalg anser lettere at det er grunn til å frykte unndragelse når siktede er 

bosatt i utlandet, enn i Norge, jf. blant annet Rt. 2010 s. 1573. Linjen Høyesteretts ankeutvalg 

har lagt seg på, kan være en medvirkende årsak til at underretten ikke begrunner unndragel-

sesfaren mer inngående for utenlandske statsborgere som er bosatt i utlandet. 

 

Gjennomgang av fengslingskjennelsene viser at begrunnelsene til utenlandske statsborgere 

som ikke er bosatt i Norge, er korte og summariske. For de som har fastere tilknytning til lan-

det, er kjennelsene mer utførlige i sin begrunnelse. For de som har norsk statsborgerskap med 

utenlandsk opprinnelse, er de enda grundigere. 

 

Det er tre norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse som er varetektsfengslet med unn-

dragelsesfare som fengslingsgrunn. For sak 14 – 169582ENE-DRAM, var rettens begrunnelse 

for unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare grundig, og gikk over en hel A4-side. Momen-

ter som talte for varetektsfengsling var at siktede dro til opprinnelseslandet etter at familien 

kom i barnevernets søkelys da spebarnet deres havnet på sykehus med skader som tydet på 

påført vold. De tok med sine to barn og lot det tredje barnet som var havnet på sykehus bli 

igjen, og reiste. Retten legger også til grunn at de også har forstått at de kunne være i politiets 

søkelys. Selv om siktede har vært borte fra Norge i åtte år, og har hatt kontakt med sine søstre 

og brødre som bor i Norge, vektlegger retten at det er først nå den formelle siktelsen er pre-

sentert for henne, og først nå hun har fått detaljert kunnskap om straffesaken mot henne, og at 

det gjenstår etterforskning og vitneavhør i saken. Det er derfor sannsynlighetsovervekt for at 

hun vil forsøke å påvirke vitner i saken. 

 

Momenter som taler for det motsatte, er at siktede selv kom frivillig til Norge. Siktede forkla-

rer at hun ikke var klar over politiets siktelse mot henne da de ikke har mottatt noen siktelse 

eller øvrige henvendelser fra norsk politi. Siktede har videre forklart at hun forlot Norge etter 

press fra sin ektefelle. Hun tok selv kontakt med barneverntjenesten da hun kom til Norge, og 

målet er å få resten av familien til å flytte hjem til Norge igjen. Hun har i de åtte årene hatt 

telefonisk kontakt med sine brødre og søstre i Norge, så spørsmålet er om det forelå bevisfor-

spillelsesfare. 

 

Retten veier momentene som trekker i motsatt retning, og kommer frem til at det er både unn-

dragelsesfare og bevisforspillelsesfare. Det som vektlegges, er at det er nå hun formelt er 

kjent med politiets siktelse, og når hun på ny er kommet i politiets søkelys, vil hun både for-

søke å unndra seg straffeforfølgning, og søke å påvirke vitner. 
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Saken ble anket til lagmannsretten som besluttet løslatelse. Dette var fordi grunnvilkåret skjel-

lig grunn til mistanke ikke var oppfylt. Derfor drøftet ikke lagmannsretten om de spesielle 

fengslingsvilkårene var oppfylt. 

  

I de øvrige to sakene, begynner fengslingen med bevisforspillelsesfare, som senere ved fengs-

lingsforlengelser endres til unndragelsesfare. 

 

I sak 14 - 105615ENE - DRAM, der siktelsen var overtredelse av strl. § 219, vold mot ekte-

felle, var begrunnelsen grundig. Siktede er norsk statsborger med opprinnelse fra Kongo. Han 

har bodd 12 år i Norge, og har familie, jobb og bolig i landet. Ifølge hans kone, som er for-

nærmede i saken, har han likevel opprettholdt sitt forhold til Kongo, ved at han drar til opp-

rinnelseslandet og blir der lenge av gangen. Han blir ikke hørt med at han ikke har intensjoner 

om å reise fra et godt liv i Norge, der han har barna sine, to jobber og bolig, og at han ikke har 

noe å vende tilbake til i Kongo annet enn fattigdom. Han har ikke dobbelt statsborgerskap, 

men godtar likevel både meldeplikt og inndragelse av pass. Dette var ikke tilstrekkelig til at 

unndragelsesfare ikke forelå. 

 

Selv om begrunnelsen er grundig, fremgår kun momenter som taler for unndragelse. Momen-

ter som taler for at det ikke er reell unndragelsesfare, påberopes av siktede, men blir ikke tatt 

til følge. 

 

I sak 15 - 043770ENE - DRAM, der siktelsen er drap, er kjennelsen meget omfattende og 

grundig. Når det gjelder unndragelsesfare, viser retten til kjennelsen fra lagmannsretten som 

anser unndragelsesfare for oppfylt idet det ikke er mye som knytter siktede til Norge. Det be-

grunnes med at siktede er fratatt omsorgen for barna, boligen er under tvangssalg, og at det er 

usikkert om siktede har dobbelt statsborgerskap. Selv om tilknytningen til hjemlandet er 

svekket etter lang tid i Norge, så har siktede foretatt reiser dit, kan språket og kan fungere 

yrkesmessig og sosialt der. Villigheten til å si fra seg statsborgerskap til norske myndigheter, 

er ikke av betydning for vurderingen av unndragelsesfaren. Det vises også til den svært alvor-

lige tiltalen som gjelder drap. Riktignok ble resultatet frikjennelse i tingretten, men det vises 

til at dommen ble avsagt under dissens. 

 

Som vi ser av kjennelsesgrunnene, er det for det meste momenter som taler for unndragelses-

fare som trekkes frem. Av momenter som taler for det motsatte, fremgår det at siktedes til-

knytning til hjemlandet er svekket som resultat av lang botid i Norge, og at siktede er villig til 

å gi fra seg sitt statsborgerskap til hjemlandet til norske myndigheter, men retten konkluderer 

med at det er uten betydning for unndragelsesfaren. Siktede blir ikke hørt med sin innsigelse 

om at det ikke foreligger reell unndragelsesfare. Dette blir begrunnet med at det er uaktuelt å 

flytte til opprinnelseslandet. Siktede er norsk statsborger, har bodd og jobbet i Norge i 30 år, 
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og har hverken familie eller venner, sosiale rettigheter, økonomi eller bolig i opprinnelseslan-

det. Barna, moren på over 90 år, samt siktedes sosiale nettverk er i Norge. 

 

Siktede viser videre til frikjennelsen i tingretten, og ønsker å bevise sin uskyld også i lag-

mannsretten ved en eventuell anke fra påtalemyndighetens side. Videre aksepterer siktede 

meldeplikt, også daglig, samt inndragelse av pass frem til rettskraftig dom. Varetektsfengsling 

medførte, i denne saken, at barna ble plassert hos fosterforeldre, og det at varetektsfengsling-

en har vart i over to år, har ført til at siktede ikke har fått jobbet og betalt på boligen. Dette har 

ført til at den nå er under tvangssalg. Siktedes anførsler ble av tingretten ikke ansett å være 

tungtveiende nok til å begrunne at det ikke forelå unndragelsesfare. 

 

Som vi ser, er kjennelsene som gjelder norske statsborgere med utenlands opprinnelse meget 

omfattende. Dette taler for at det er foretatt en grundig vurdering av om vilkårene for fengs-

ling er oppfylt. Vi ser også at når unndragelsesfare først er etablert, så vedvarer det helt til 

hovedforhandling, og også videre til ankebehandling, selv når vedkommende er frikjent i ting-

retten. Ser vi på en tilsvarende EMD-dom, I.A. v. France, krever EMD mye grundigere un-

derbyggelse av begrunnelser som tilsier unndragelsesfare. Spesielt krever EMD at de nasjona-

le domstoler vurderer fengslingsalternativer som kan avverge unndragelsesfare, eller i det 

minste grunngir hvorfor slike ikke er tilstrekkelige. 

 

Ved begge sakene ble varetektsfengslingen opprettholdt frem til hovedforhandling. Den ene 

ble dømt, den andre frikjent, men siden påtalemyndigheten anket saken, ble den frikjente per-

sonen varetektsfengslet videre frem til ankebehandling. 

 

Drammen tingrett anså strpl. § 171 første ledd nr. 1, unndragelsesfare, oppfylt ved samtlige av 

de 46 sakene. Imidlertid etterlater begrunnelsen som fremkommer av kjennelsesgrunnene tvil 

om det er foretatt fullstendige og forsvarlige vurderinger. Ufullstendige begrunnelser gjelder 

for ca. 40 % av sakene. Begrunnelsene i disse kjennelsene ser ikke ut til å tilfredsstille be-

grunnelseskravet som fremgår av loven og rettspraksis, spesielt sett i forhold til krav fra 

EMD. 

 

Konklusjon: Rettspraksis ved Drammen tingrett ser ut til å avvike noe fra gjeldende rett i 

ca. 40 % av sakene, med hensyn til krav om begrunnelser. 

 

 

4.2.4 Straffeprosessloven § 188 – vurderes fengslingsalternativer? 
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Bestemmelsens første ledd lyder; «I stedet for fengsling kan retten treffe beslutning om for-

føyning som nevnt i § 181, eller om sikkerhetsstillelse ved kausjon, deponering eller pantset-

telse.» 

 

Straffeprosessloven forutsetter at varetektsfengsling besluttes kun dersom formålet ikke kan 

oppnås på annen måte. Det betyr at i tilfeller der formålet med varetektsfengslingen kan opp-

nås på en mindre inngripende måte enn ved varetektsfengsling, skal dette anvendes. 

 

Gjennomgang av fengslingskjennelsene viser at strpl. § 188 er vurdert ved samtlige saker. 

Dette er i tråd med loven. Imidlertid har retten ikke funnet fengslingsalternativer tilstrekkelig i 

noen av sakene med unndragelsesfare som fengslingsgrunn. Da tilsier det at retten beslutter 

varetektsfengsling for å oppnå formålet som i nærværende tilfeller er å forhindre unndragelse 

fra straffeforfølgning og soning. 

 

Nærmere undersøkelser av begrunnelsen retten gir når den anser fengslingsalternativer som 

ikke tilstrekkelig, viser at følgende begrunnelse er brukt på samtlige tilfeller; «Fengslingsal-

ternativer etter straffeprosessloven § 188 vil etter rettens oppfatning ikke være tilstrekkelig på 

grunn av faren for straffunndragelse». Det var fem tilfeller der vilkåret for både unndragel-

sesfare og bevisforspillelsesfare ble ansett oppfylt. I disse tilfellene ble begge fengslingsgrun-

nene brukt i begrunnelsen for at fengslingsalternativer var utilstrekkelige. I ca. 87 % av tilfel-

lene, var utilstrekkelighet begrunnet med fengslingsgrunnen(e). 

 

I saker der forsvarer hadde foreslått meldeplikt eller innlevering av pass, var disse vurdert og 

ikke funnet tilstrekkelig. «Meldeplikt eller inndragelse av pass hindrer ikke utreise fra Nor-

ge.»86 Ved ett tilfelle, viste retten til at siktede heller ikke har bopel eller konkret bostedsad-

resse i Drammen eller Norge. 

 

Når fengslingsgrunnen brukes som begrunnelse for at fengslingsalternativer ikke er tilstrekke-

lige, fremstår strpl. § 188 som overflødig. Formålet med bestemmelsen er nettopp å finne 

mindre inngripende tiltak når fengslingsgrunnen, altså ett eller flere av de spesielle vilkårene 

for fengsling, anses oppfylt. Da gir det lite mening å bruke fengslingsgrunnen som begrunnel-

se. Det er ikke grunnlag for å hevde at retten ikke har foretatt en reell vurdering av fengslings-

alternativer, men når begrunnelsen for 87 % av sakene viser til fengslingsgrunnen, er det hel-

ler ikke grunnlag for å si at det er foretatt en reell vurdering. Derfor er krav til begrunnelse 

viktig for bedre rettsikkerhet. 

 

                                                 
86 Se for eksempel sak 14 - 031180ENE - DRAM 
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Det er ikke vanskelig å se at fengslingsalternativer vanskelig kan tjene til å oppnå formålet 

med varetektsfengsling, å hindre straffunndragelse, når siktede ikke har fast bosted i landet. 

Når siktede har sterk tilknytning til Norge, derimot, må begrunnelsen utdypes for at det skal 

fremgå hvorfor fengslingsalternativer ikke er tilstrekkelige. Når siktede er norsk statsborger, 

har bodd og jobbet i landet i 30 år, har alle sine barn, mor, kjæreste, samt sitt sosiale nettverk 

og økonomiske livsgrunnlag i Norge, sammenholdt med at vedkommende ikke har annen til-

knytning til opprinnelseslandet enn en fjern slektning, ikke har jobb, bolig, sosialt nettverk, 

økonomisk mulighet til å leve der og heller ikke dobbelt statsborgerskap, er det vanskelig å se 

at fengslingsalternativer ikke skal være tilstrekkelig til å avverge unndragelse. Spesielt også 

når siktede er frifunnet i tingretten, at det etter 105 ukers varetektsfengsling fortsatt er behov 

for varetektsfengsling med unndragelsesfare som fengslingsgrunn, kan være vanskelig å se, jf. 

Sak 15 - 043770ENE - DRAM. Meldeplikt, inndragelse av pass, samt utreiseforbud og kau-

sjon til sammen burde kunne avverge en eventuell fluktfare, samtidig som alle disse tiltakene 

til sammen likevel vil være mindre inngripende enn varetektsfengsling, idet siktede da kan 

skjøtte sine økonomiske forpliktelser og ikke miste hus og eiendeler på grunn av varetekts-

fengslingen. 

 

Et annet eksempel der det er vanskelig å forstå at fengselsalternativer ikke anses tilstrekkeli-

ge, er sak 14 - 105615ENE - DRAM, der en norsk statsborger med opprinnelse fra Kongo ble 

varetektsfengslet i 44 uker frem til hovedforhandling, først med bevisforspillelsesfare, deretter 

med unndragelsesfare som fengslingsgrunn. Denne saken er beskrevet i delkapittel 4.2.3, hvor 

det fremkommer at han har sterk tilknytning til Norge, svak tilknytning til hjemlandet og ak-

septerer både meldeplikt og inndragelse av pass. Hvorfor disse, og eventuelt andre tiltak, ikke 

kan avverge unndragelsesfare, fremgår ikke av begrunnelsen. Det er tvilsomt om EMD hadde 

funnet det konvensjonsmessig at fengslingsalternativer ikke er tilstrekkelige når den eneste 

begrunnelsen er fengslingsgrunnen unndragelsesfare, uten at andre momenter underbygger at 

fenglingsalternativer ikke er tilstrekkelig. 

 

Det var ingen saker, som det ble begjært varetektsfengsling for med unndragelsesfare som 

fengslingsgrunn, der retten anså fengslingsalternativer tilstrekkelige. Dette samsvarer med det 

som fremkommer i juridisk teori om at norske tingretter og lagmannsretter er tilbakeholdne 

med å benytte fengslingssurrogater som alternativ når det er unndragelsesfare.87 Dette til tross 

for at fengslingssurrogater, nettopp ved unndragelsesfare, ofte kan være tilstrekkelige virke-

midler. 

 

                                                 
87 Jebens (2004) s. 159 
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Konvensjonskravet om at varetektsfengsling må være nødvendig for å hindre flukt, tilsier derfor at 

spørsmålet om bruk av fengslingssurrogater bør trekkes inn ved vurderingen av fengslingsbehovet 

i større grad enn hva som synes å være tilfellet, ifølge Jebens.88  

 

Frihetsberøvelse er et svært inngripende tvangsmiddel og bør ikke benyttes der formålet kan 

oppnås ved andre virkemidler. Dette er også et vilkår etter loven, jf. strpl. § 188. Når retts-

praksis likevel viser at fengslingsalternativer ikke brukes i tilstrekkelig grad, trengs det juste-

ring av loven for å få den til å fungere bedre etter intensjonen. Forslag til justering kommer 

jeg tilbake til i kapittel 5. 

 

Konklusjon: Begrunnelsen i kjennelsene gir ikke grunnlag for hverken å konkludere med at 

praksis er i samsvar med gjeldende rett, eller det motsatte. 

4.2.5 Straffeprosessloven § 170a – foretas forholdsmessighetsvurdering? 

 

I dette delkapittelet skal det vurderes om forholdsmessighetsvurderingen er foretatt i samsvar 

med gjeldende rett. Bestemmelsen lyder; «Et tvangsmiddel kan brukes bare når det er til-

strekkelig grunn til det. Tvangsmidlet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene 

ellers ville være et uforholdsmessig inngrep». Det første som skal undersøkes, er rettens be-

grunnelse på om den finner «tilstrekkelig grunn» til at tvangsmiddelet kan anvendes. Deretter 

skal det undersøkes om retten har foretatt en forholdsmessighetsvurdering av «sakens art og 

forholdene ellers», som tilsier om inngrepet er forholdsmessig eller ikke. 

 

Tilstrekkelig grunn 

I vurderingen av om fengsling var tilstrekkelig begrunnet, viste retten konsekvent til begrun-

nelsen som var gitt under forholdsmessighetsvurderingen. Dette fremkom ved følgende for-

mulering i samtlige saker; «Fengsling anses av samme grunn tilstrekkelig begrunnet, 

jf. strpl. § 170a». 

 

Sakens art og forholdene ellers 

Sakens alvor er et moment som er brukt i forholdsmessighetsvurderingen. Det er et relevant 

moment, jf. Rt. 2000 s. 1713, i avveiningen av hensyn som taler for og imot frihetsberøvelse. 

Jo alvorligere siktelsen er, dess mer begrunner det frihetsberøvelse sammenholdt med be-

visstyrken. Momentet er anført i begrunnelsen for ca. 45 % av sakene. I tillegg er det for 

ca. 18 % av sakene, vist til at varetektsfengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep på bak-

grunn av siktelsen/saken. 

 

                                                 
88 Samme sted 
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Sakens eller siktelsens alvor, er brukt som begrunnelse for at varetektsfengsling ikke er et 

uforholdsmessig inngrep i saker av svært ulik art og med svært ulik strafferamme. Det dreier 

seg om alt fra drap, til tyveri av varer ned til en verdi i underkant av kr. 7000.89 Hva som er 

kriteriene for å anse en siktelse som alvorlig, fremgår ikke av kjennelsene. For å vurdere om 

dette er i tråd med gjeldende rett, må en se hen til rettskilder som belyser dette. 

 

Det er på det rene at sakens alvor er et relevant moment i forholdsmessighetsvurderingen, noe 

som fremgår av mange saker fra ankeutvalget. Det som er uklart er hvilke saker som er så 

alvorlige at «sakens alvor» kan brukes som begrunnelse for forholdsmessighet. Dette er ikke 

definert i lov, og det er heller ikke mulig å slutte noe fra forarbeidene. Gjennomgang av en 

rekke kjennelser fra Høyesteretts ankeutvalg, der siktelsens alvor er brukt i begrunnelse for 

forholdsmessighet, viser at det er saker av en viss alvorsgrad. Noen eksempler er Rt. 1989 

s. 809: bankran, Rt. 1994 s. 937: En rekke grove tyverier og heleri, som dreier seg om store 

verdier, Rt. 1993 s. 759: grovt narkotikalovbrudd med stoffer som heroin og kokain, og 

Rt.1994 s. 1494: drapsforsøk. Jeg er ikke kjent med rettspraksis fra Høyesteretts ankeutvalg 

der beløp i underkant av kr. 7000 er ansett for å være «grov siktelse», som gjør det egnet til å 

begrunne forholdsmessighet for frihetsberøvelse. Dersom alle saker som oppfyller vilkårene 

for fengsling skal brukes som begrunnelse i forholdsmessighetsvurderingen som «siktelsens 

alvor», vil ikke «siktelsens alvor» ha en selvstendig betydning i denne vurderingen. 

 

En henvisning til «siktelsens alvor» som bærende begrunnelse er berettiget dersom det er eg-

net til å begrunne hvorfor varetektsfengsling etter «sakens art og forholdene ellers» ikke er et 

uforholdsmessig inngrep. Det vil gjelde de alvorligste tilfellene, herunder grov vold, alvorlig 

narkotikaforbrytelse, eller vinningslovbrudd av typen ran eller tyveri av store verdier, slik 

rettspraksis referert over viser. 

 

Drammen tingretts bruk av «siktelsens alvor» som bærende begrunnelse for at frihetsberøvel-

se ikke er uforholdsmessig, fremstår i de fleste av tilfellene som berettiget. Imidlertid er ikke 

begrunnelsen like hensiktsmessig med hensyn til alle saker. Når argumentet brukes i saker der 

tyveriet gjelder relativt små verdier, som for øvrig gjelder for ca. 92 % av sakene hvor verdien 

fremkommer av kjennelsene, der 30 % av disse var verdier godt under kr. 7000, kan ikke ar-

gumentet sies å være egnet til å belyse «sakens art eller forholdene ellers», noe som er nød-

vendig for å være et holdbart argument etter strpl. § 170a. 

 

I drøyt 30 % av sakene, brukes fengslingsgrunnen unndragelsesfare som begrunnelse for at 

frihetsberøvelse ikke er et uforholdsmessig inngrep. Strpl. § 170a regulerer bruk av tvangs-

                                                 
89 Sak 13 - 072457ENE - DRAM, Sak. 14 - 191958ENE - DRAM 
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middelet når de materielle vilkårene for fengsling, jf. strpl. §§ 171-173, allerede er oppfylt. 

Forholdsmessighetsvurderingen har som siktemål å avdekke om det likevel vil være et ufor-

holdsmessig inngrep å anvende tvangsmiddelet, selv om vilkårene er oppfylt, jf. strpl. § 170a 

andre punktum. Da er det «sakens art og forholdene ellers» som skal være gjenstand for vur-

dering, og avveiningen av motstridende hensyn skal foretas. Fengslingsgrunnen vil si noe om 

tvangsmiddelet er nødvendig og hensiktsmessig. Dersom andre tiltak ikke kan avverge unn-

dragelsesfare, vil varetektsfengsling være nødvendig og forholdsmessig. Imidlertid er det ikke 

tilstrekkelig som begrunnelse alene. Det må foretas en totalvurdering der hensyn som taler for 

fengsling avveies mot hensyn som taler for det motsatte. 

 

I ca. 10 % av sakene, begrunnet retten forholdsmessighet med at disse sakene var et «sam-

funnsproblem» eller av «samfunnsskadelig art». Lovgiver har ansett organisert kriminalitet 

som et samfunnsproblem, eksempelvis mobile vinningskriminelle, og vedtatt en lov som 

skjerper straffen, jf. strl. § 60 a. Dette gjøres ved å fordoble straffen, men dog ikke forhøye 

mer enn fem år (seks år etter ny straffelov). Rettspraksis har tatt signalene fra lovgiver, og i 

flere dommer ser vi eksempler på at vinningskriminelle som driver organisert kriminalitet blir 

trukket frem som et strafferettslig problem som det bør slås hardt ned på, jf. Rt. 2012 s. 1458. 

Det går ikke frem av kjennelsene fra Drammen tingrett at strl. § 60a er benyttet. Tvert imot 

går det frem i sakene det gjelder, at disse er dårlig organisert. Likevel viser det at alle som var 

siktet for vinningskriminalitet var pågrepet kort tid etter at de kom til Norge, og at vinnings-

kriminalitet var formålet med reisen til Norge. Da anses tyveri av 3 shorts til en verdi av 

kr. 1497 fra en butikk som grovt, fordi det er av en samfunnsskadelig art, selv om det under 

normale omstendigheter ville vært ansett for naskeri. Unndragelsesfaren, sammen med at mo-

bil vinningskriminalitet anses for å være et samfunnsproblem, gjør at retten anser varetekts-

fengsling som et forholdsmessig inngrep. 

 

Retten kom frem til at varetektsfengsling var forholdsmessig i samtlige saker. Imidlertid ble 

varetektstiden påtalemyndigheten begjærte i fire av sakene, funnet uforholdsmessig. I den 

første saken, var uforholdsmessighet begrunnet med fare for oversoning. Påtalemyndigheten 

ba om fire uker, men fikk medhold for tre uker, jf. sak 14 - 019331ENE - DRAM. I de øvrige 

sakene, ba påtalemyndigheten om åtte ukers varetektsfengsling for to av sakene, og seks uker 

i én sak. 

 

Aktor har bedt om at fengslingsperioden settes til 8 uker og begrunnet dette med at politiet skal 

avvikle ferie og at det vil skje lite – om noen – etterforskningskritt i løpet av de neste 4 uker. […] 

Varetektsfengsling er en sterk inngripen i en persons frihet og vilkårene er – og skal være – 

strenge. Etter rettens syn kan ferieavvikling hos politiet ikke være en slik særlig omstendighet […]. 

Fengslingstiden settes til 4 uker som er lovens hovedregel. Retten forutsetter på samme måte at et-

terforskningen fortsetter med forsvarlig fremdrift (jf. sak 14 - 109332ENE – DRAM) 
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Tilsvarende var det i sak 14 - 109308ENE - DRAM, der påtalemyndigheten ba om åtte uker 

på grunn av ferieavvikling, og fikk fire uker, og i sak 14 - 114367ENE - DRAM, der det ble 

begjært seks uker med ferieavvikling som begrunnelse, og retten gav medhold for fire uker. 

 

Forholdsmessighetsvurderingen skal være avveiningen mellom hensyn som taler for å anven-

de tvangsmiddelet, og hensyn som taler mot, jf. Rt. 2000 s. 1426; «Dette beror på en helhets-

vurdering hvor bl.a. forbrytelsens art og alvor og de hensyn som for øvrig begrunner fengs-

lingen må avveies mot de mothensyn som gjør seg gjeldende […]». Hensyn som taler mot, kan 

være forhold ved den siktede, eller eventuelt andre som berøres av tiltaket, jf. Bjerke.90 

 

Det er ikke mulig å hevde at denne avveiningen ikke er foretatt i den helhetlige vurderingen i 

den enkelte sak, men når begrunnelsen trekker frem kun hensyn som taler for frihetsberøvelse, 

og ikke nevner hensyn som taler mot, og heller ikke nevner at mothensyn ikke gjør seg gjel-

dende, går det ikke frem om denne vurderingen er foretatt. Derfor gir det grunn til å påstå at 

forholdsmessighetsvurderingen i 70 % av sakene, ikke er i tråd med krav utviklet i rettsprak-

sis, jf. Rt. 2000 s. 1713. 

 

 

Krav til begrunnelse 

Av redegjørelsen i delkapittel 4.1.7, fremgår det at det ikke stilles strenge krav til rettens be-

grunnelse av forholdsmessighetsvurdering. Selv om retten ikke plikter å begrunne forholds-

messighetsvurderingen, med mindre det er forhold som tilsier at den bør begrunnes nærmere, 

har Drammen tingrett gjennomgående begrunnet hvorfor retten anser varetektsfengsling som 

forholdsmessig. Begrunnelsene som går igjen er sakens alvor, lengden på straffen siktede risi-

kerer, som gjør at det ikke er fare for oversoning, at det ikke gjenstår mye å etterforske eller at 

siktede samtykker til varetektsfengsling eller har manglende tilknytning til Norge. 

 

Momentene retten bruker for å vise at varetektsfengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep, 

er relevante momenter, jf. blant annet Rt. 2000 s. 1713, Rt. 1994 s. 937, og Rt. 2000 s. 1426. 

Imidlertid er det kun momenter som taler for at frihetsberøvelse er forholdsmessig, som bru-

kes i begrunnelsen. Momenter som taler for det motsatte, fremgår ikke for 70 % av sakene. 

Dette selv om det i mange av sakene fremkommer opplysninger om personlige forhold enten i 

rettsbok eller i kjennelsen, det være seg sykdom, forsørgelsesbyrde eller annet, som skulle 

tilsi at retten burde vise at forholdet var vurdert. 

 

                                                 
90 Bjerke (2001) s. 636 
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Avveining av hensyn som taler for og imot frihetsberøvelse, er vist i begrunnelsen i 30 % av 

sakene. I noen saker fremgår det tydelig at konkrete forhold er vurdert. jf. sak 14 - 

150937ENE - DRAM, der følgende begrunnelse fremgår; 

 

Retten mener at varetektsfengsling for 4 uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep sett på bak-

grunn av sakens alvor, karakter og det totale beløp saken omhandler. Etter rettens syn må siktede 

påregne en fengselsstraff av slik lengde – om han finnes skyldig – at det ikke er fare for overso-

ning. Siktede har forklart at både han og hans mor er syk, og at han er avhengig av jevnlig be-

handling mot […]. Retten legger til grunn at siktede får den nødvendige oppfølgning for sin helse-

tilstand i fengselet, slik at dette ikke [i] seg selv gjør fengslingen uforholdsmessig. 

 

Et annet eksempel der det fremgår at motargumenter er vurdert, men ikke funnet vektige nok 

til å gjøre tvangsmiddelet uforholdsmessig, er sak 14 - 041753ENE - DRAM; 

 

Retten mener at varetektsfengsling for fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep sett på 

bakgrunn av de straffbare handlingene han er siktet for og hans personlige forhold. Det er ved 

denne vurderingen blant annet lagt vekt på at han ikke har noen jobb eller familie i Norge. Har 

selv valgt å reise fra barn og kjæreste i Litauen. 

 

I andre saker vises det til at motargumenter ikke er fremkommet, som i sak 13 - 174448ENE - 

DRAM; «Det er ikke anført personlige forhold som taler for at varetektsfengsling skal være et 

uforholdsmessig inngrep.» 

 

Imidlertid er det for 70 % av sakene kun vist argumenter som taler for at varetektsfengsling er 

forholdsmessig. Det skal ved forholdsmessighetsvurderingen foretas en totalvurdering der 

siktelsens alvor, hvor godt begrunnet mistanken er, og hvor lenge det er til hovedforhandling, 

sees opp mot hvor stor belastning varetektsfengslingen er for siktede, jf. Rt. 2000 s. 1713. Av 

begrunnelsen i kjennelsene fremgår argumenter som sakens alvor, og det fremgår også at vur-

deringen er gjort for hele perioden frem til hovedforhandling, samt av bevisenes styrke. Det 

som ikke fremgår for 70 % av sakene er om det er foretatt vurdering av «hvor stor belastning 

varetektsfengsling er for siktede». Det er kun den ene vektskålen som fylles opp av relevante 

argumenter, mens den andre vektskålen forblir tom, noe som gir grunn til tro at det ikke er 

foretatt en avveining av hensynene. Tvert imot gir det inntrykk av at kun proargumenter for at 

varetektsfengsling er forholdsmessig søkes og finnes, mens motargumenter ikke tas i betrakt-

ning. Muligheten for at argumenter som taler for at varetektsfengsling er et uforholdsmessig 

inngrep, ikke finnes, er naturligvis tilstede. Da bør det fremkomme i begrunnelsen, slik at den 

viser at det er foretatt en slik balansert avveining. Prinsipper som er utviklet av EMD krever at 
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nasjonale myndigheter utreder alle argumenter for og imot løslatelse, jf. eksempelvis Dudek 

v. Poland.91 

 

Konklusjon: Forholdsmessighetsvurderingen avviker fra gjeldende rett for 70 % av sakene 

ved at proargumenter ikke fremkommer. 

 

 

4.2.6 Oppsummering 

 

Vurdering av om praksis ved Drammen tingrett i undersøkt periode er i samsvar med gjelden-

de rett, viser ikke noe som gir grunnlag for å hevde at det er foretatt vilkårlig fengsling. Der-

imot etterlater resultatet av analysen mer tvil om alle fengslingene var nødvendige. Forkla-

ringen ligger i at begrunnelsen i fengslingskjennelsene ikke i tilstrekkelig grad viser at praksis 

fullt ut er i samsvar med gjeldende rett.  

 

Der lovens vilkår er klare og ikke er overlatt til rettens skjønn, viser analysen at praksis er i 

samsvar med gjeldende rett. Det gjelder grunnvilkårene for fengsling, «skjellig grunn til mis-

tanke», og kvalifikasjonskravet «fengselsstraff i mer enn 6 måneder». Der baserer retten vur-

deringen på fremlagte bevis og tilståelser. 

 

Skjønnspregede vilkår, som eksempelvis det spesielle vilkåret «unndragelsesfare», er i større 

grad gjenstand for avvik fra gjeldende rett. Det er først og fremst begrunnelsen for at vilkåret 

er oppfylt, som er tynn. Det vises ikke at det er foretatt en fullstendig og forsvarlig vurdering 

når begrunnelsen for å fastslå unndragelsesfare består av én setning, eksempelvis som i 

sak 14 –122126 ENE-DRAM; «Siktede er rumensk statsborger uten tilknytning til Norge», 

uten å konkretisere hva som underbygger unndragelsesfaren. Analyse basert på vurderinger, 

og begrunnelser som fremkommer i kjennelsene, taler for at det forekommer avvik mellom 

praksis og gjeldende rett. 

 

Der loven ikke stiller krav til begrunnelse, er det ikke mulig å si noe om rettsikkerheten er 

godt nok ivaretatt. Spesielt fremgår det ikke godt nok om vilkårene er oppfylt i strpl. § 188, 

og til dels også strpl. § 170a. Ved 87 % av sakene hvor fengslingsalternativer ikke ble ansett 

tilstrekkelig, er begrunnelsen fengslingsgrunnen unndragelsesfare, uten at det konkretiseres 

hvorfor fengslingsalternativer ikke strekker til for å avverge unndragelsesfaren. Ved 70 % av 

sakene, bestod begrunnelsen i forholdsmessighetsvurderingen kun av momenter som talte for 

fengsling, mens argumenter som talte for løslatelse ikke fremkom. 

                                                 
91 Dudek v. Poland (2006) avsnitt 32 
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Der det er avvik mellom praksis og gjeldende rett, er det først og fremst kjennelsesgrunnene 

som er mangelfulle og etterlater tvil om det er foretatt en fullstendig og forsvarlig vurdering 

av om vilkårene for fengsling er oppfylt. 
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5 Avslutning 

 

Avslutningsvis oppsummerer jeg først resultatene fra kapitler 2-4. Deretter fremmer jeg noen 

rettspolitiske betraktninger og noen anbefalinger til lovgiver på bakgrunn av resultatene som 

fremkommer av disse kapitlene. 

 

   

5.1 Oppsummering 

 

I dette delkapittelet tar jeg utgangspunkt i de tre problemstillingene fra delkapittel 1.2, og 

oppsummerer, for hver av dem, resultatene jeg har funnet gjennom arbeidet med avhandling-

en. 

 

Hvordan er praksis og hvorfor? 

Spørsmålet var om det ble gjort forskjell ved varetektsfengsling av personer med utenlandsk 

opprinnelse i forhold til varetektsfengsling av personer med norsk opprinnelse. Dataene fra 

Drammen tingrett viste at det var noen forskjeller. Den viktigste forskjellen var fengslings-

grunnen. 

 

Den andre forskjellen som fremkom, var at varetektsfengslede med utenlandsk opprinnelse 

var varetektsfengslet i lengre tid enn personer med norsk opprinnelse for samme type lov-

bruddkategori. Dette skyldes primært fengslingsgrunnen. Unndragelsesfare fører etter sin art 

til lengre varetektsfengsling enn bevisforspillelsesfare og også gjentagelsesfare, fordi årsake-

ne til unndragelsesfare vanskelig lar seg eliminere i løpet av varetektstiden. 

 

Det som var mer oppsiktsvekkende med hensyn til forskjell på varetektlengde, var at norske 

statsborgere med utenlandsk opprinnelse ble varetektsfengslet i betydelig lengre tid enn per-

soner med norsk opprinnelse. Dette både når samme kategori lovbrudd, og samme fengslings-

grunn, ble lagt inn som premiss. Noen naturlig forklaring på det, fremgikk ikke av kjennelse-

ne. Derfor er det hverken mulig å konkludere med at dette skyldes saklig eller usaklig for-

skjellsbehandling. For å finne ut om dette funnet er gjennomgående, trengs det langt grundi-

gere undersøkelser med et større omfang data. Dette kan gi grunnlag for et spennende forsk-

ningsprosjekt i fortsettelsen. 

 

Den tredje forskjellen som fremkom, var at det var flest utenlandske statsborgere som ble va-

retektsfengslet for vinningskriminalitet. Hovedforklaring på dette, var både den praktiske si-

tuasjonen de utenlandske statsborgerne var i, og fengslingsgrunnen unndragelsesfare. Ingen 

av de utenlandske statsborgerne som var siktet for vinningskriminalitet hadde fast bostedsad-
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resse i Norge, og formålet med reisen til riket var, for majoriteten av disse, primært å begå 

vinningskriminalitet. Mangelen på tilknytning økte faren for unndragelse, noe som førte til 

varetektsfengsling med unndragelsesfare som fengslingsgrunn. 

 

Den fjerde forskjellen som fremkom var at terskelen for å varetektsfengsle utenlandske stats-

borgere var lavere enn for norske statsborgere. Dette viste seg på to måter; den første var 

fengslingsgrunnen unndragelsesfare, som ikke krever sannsynlighetsovervekt, og den andre 

var at utenlandske statsborgere ble varetektsfengslet for vinningskriminalitet av relativt små 

beløp. 

 

En annen forskjell som avtegnet seg, var overrepresentasjon av personer med utenlandsk opp-

rinnelse som var i varetekt. Dette hadde også sin forklaring med fengslingsgrunnen unndra-

gelsesfare og formålet de siktede hadde med reisen til landet. Blant de som hadde fastere til-

knytning til Norge, var det ingen overrepresentasjon sett i forhold til prosentandelen de utgjør 

av befolkningen. 

 

Unndragelsesfare som fengslingsgrunn, sammen med den faktiske situasjonen, fremstår der-

med som det som gir størst utslag i forskjellen på varetektsfengslingene mellom personer med 

norsk og utenlandsk opprinnelse, uansett om det gjelder varetektlengde, type lovbrudd eller 

overrepresentasjon basert på sammensetning av innsatte. 

 

 

Samsvarer praksis med gjeldende rett? 

Vurdering av om praksis ved Drammen tingrett i undersøkt periode er i samsvar med gjelden-

de rett, viser at det for noen av vilkårene var stor grad av samsvar, mens andre vilkår viste 

avvik. Forklaringen ligger i at begrunnelsen i fengslingskjennelsene ikke i tilstrekkelig grad 

viser om praksis fullt ut er i samsvar med gjeldende rett. 

 

Analysen viser at praksis er i samsvar med gjeldende rett der lovens vilkår er klare, og vurde-

ringene ikke er av en skjønnspreget art. Dette gjelder grunnvilkårene for fengsling; skjellig 

grunn til mistanke, og strafferammekravet om fengselsstraff i mer enn 6 måneder. 

 

Det spesielle vilkåret «unndragelsesfare» er mer skjønnspreget, og er derfor i større grad gjen-

stand for avvik fra gjeldende rett. Begrunnelsen som er gitt for dette vilkåret, er ofte tynn. Det 

å fastslå unndragelsesfare kun ved å henvise til manglende tilknytning og statsborgerskap som 
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begrunnelse, uten å vise til konkrete holdepunkter som begrunner unndragelsesfare, er util-

strekkelig både etter nasjonal og internasjonal rett.92 

 

For vilkår der loven ikke krever en begrunnelse for beslutningen, er det ikke mulig å si om 

rettsikkerheten er godt nok ivaretatt. Dette gjelder spesielt strpl. § 188 og til dels også 

strpl. § 170a. Ved vurdering etter strpl. § 188, er 87 % av sakene begrunnet med selve fengs-

lingsgrunnen unndragelsesfare, for å anse fengslingsalternativer som ikke tilstrekkelige. Når 

det ikke fremgår hvorfor retten mener fengslingsalternativer ikke strekker til for å avverge 

unndragelsesfaren, selv i saker der det så ut til å være gode grunner for å anvende fengslings-

alternativer, gir det grunn til å tvile på om fengslingsalternativer reelt sett er vurdert. Ved for-

holdsmessighetsvurderingen bestod begrunnelsen av momenter som talte for at fengsling ikke 

var uforholdsmessig for 70 % av sakene, mens argumenter som talte for at fengsling ville 

være uforholdsmessig, fremkom ikke. Derfor etterlater disse sakene tvil om at forhold som 

ville gjøre fengsling uforholdsmessig, er trukket inn i vurderingen. 

 

 

Bør lov eller praksis endres? 

Analyse av faktiske forhold, vurdering av om praksis ved Drammen tingrett var i samsvar 

med gjeldende rett, samt vurdering av gjeldende rett i lys av EMK og EMDs praksis, viser at 

det er stor grad av samsvar mellom praksis og gjeldende rett, og mellom straffeprosesslovens 

regler og EMK. Imidlertid er det også avdekket avvik i rettspraksis på en rekke områder, som 

beskrevet tidligere i dette delkapittelet. Forskjellene skyldes i stor grad den faktiske forskjel-

len utenlandske statsborgere er i, men en innstramming av reglene for varetektsfengsling, vil 

likevel kunne minske forskjellene. 

 

På spørsmål om lov eller praksis bør endres, peker funnene i retning av at avvikene som er 

avdekket, hovedsakelig skyldes utforming av straffeprosesslovens bestemmelser. Det kan kort 

oppsummeres til at den mangler det prinsipielle utgangspunktet som skal være ledende når 

retten skal avgjøre spørsmålet. Skjønnspregede regler, som de spesielle tilleggsvilkårene, 

overlater mye til dommerskjønnet fordi bestemmelsen ikke inneholder føringer på hva som 

skal vektlegges ved vurderingene. Krav om begrunnelse er for svak, og medfører dermed at 

kjennelsesgrunnene ikke gir godt nok grunnlag for etterprøving av om spesielt strpl. §§ 188 

og 170a er oppfylt. Nødvendighetskravet er ikke sterkt nok fremtredende. For å få en endring 

av rettspraksis, er det derfor nødvendig med en justering av straffeprosesslovens bestemmel-

ser som regulerer adgangen til tvangsmiddelet varetektsfengsling. 

 

                                                 
92 Se redegjørelse for gjeldende rett i kapittel 4. 
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5.2 Noen rettspolitiske betraktninger 

 

Norge har gjennom mange år blitt kritisert for utstrakt bruk av varetektsfengsling. Dette frem-

går blant annet av Prop. 71 L, s. 9.93 Undersøkelse av praksis ved Drammen tingrett, viste at 

unndragelsesfare er den av de spesielle tilleggsvilkårene i strpl. § 171 første ledd nr. 1-3 som 

fører til lengst varetektstid.94 

 

Lange varetektsfengslinger er uheldige av flere grunner 

Det fremgår også av Oslo tingretts høringssvar, at lange varetektsfengslinger er uheldige av 

flere grunner.95 Det dreier seg om fengsling av personer som er mistenkt, ikke dømt for noe 

straffbart. Det kan innebære at uskyldige berøves friheten i lang tid. 

 

Det er fare for oversoning idet de som varetektsfengsles med unndragelsesfare som fengs-

lingsgrunn, også varetektsfengsles for mindre alvorlige vinningslovbrudd. Når varetektstiden 

varer helt til hovedforhandling for slike saker, øker risikoen for at eventuell idømt tid vil være 

kortere enn tiden som siktede har vært varetektsfengslet. 

 

I tillegg er fengslingsforholdene dårligere for varetektsfengslede enn for de som soner feng-

selsstraff. Det skyldes både restriksjoner som varetektsfengslede ofte underlegges, og den 

usikkerheten de lever under, som blir en ekstra belastning. 

  

Varetektsfengsling har også en økonomisk negativ side, idet varetektsfengsling er ressurskre-

vende, både for samfunnet, som setter inn ressurser for å ha siktede i varetekt, og for den va-

retektsfengsledes økonomi. I tillegg har varetektsfengsling utilsiktede virkninger for den sik-

tedes familie, arbeidsliv og sosiale nettverk. 

 

Unndragelsesfare som fengslingsgrunn 

Undersøkelser av praksis ved Drammen tingrett viste at hovedforklaringen på de fleste av 

forskjellene som ble gjort ved varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse, var 

fengslingsgrunnen unndragelsesfare. Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for unndragelse 

for å anse vilkåret oppfylt, jf. Rt. 2001 s. 972. Det innebærer at terskelen for å varetektsfengs-

                                                 
93 Prop. 71 L (2012-2013) s. 9 «Norge har flere ganger blitt kritisert for utstrakt bruk av varetektsfengsling av 

ulike internasjonale og regionale overvåkningsorganer, som The U N Committee Against Torture (CAT), 

The UN Working Group on Arbitrary Detention, ogThe European Committee for the Prevention of Torture 

and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT).» 
94 Se kapittel 2 og 3 
95 Oslo tingrett (2015) s. 1 
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le ved unndragelsesfare er lavere enn de øvrige to spesielle fengslingsgrunnene. Samtidig fø-

rer unndragelsesfare til lange varetektsfengslinger ved at fengslingen normalt varer frem til 

hovedforhandling fordi unndragelsesfaren vanligvis ikke forsvinner i løpet av tiden siktede er 

i varetekt. Som skrevet over, kan dette innebære at uskyldige berøves friheten i lang tid. Det 

kan også føre til unødig fengsling fordi unndragelsesfaren ikke er reell. Dette taler for at 

spørsmålet unndragelse bør underlegges inngående vurdering. 

 

For det første, bør det vurderes om faren er tilstrekkelig begrunnet og underbygget av tungt-

veiende og konkrete omstendigheter. For det andre, om det foreligger tungtveiende risiko for 

unndragelse som gjør varetektsfengsling strengt nødvendig hensett til sakens alvor, og om en 

eventuell unndragelse vil få vesentlig betydning for oppklaring eller iretteføring av saken. For 

det tredje, om unndragelsesfare kan avverges på annen måte, og formålet oppnås på en mindre 

inngripende og mer forholdsmessig måte. Denne inngående vurderingen er nødvendig for å 

avdekke den reelle unndragelsesfaren og behovet for varetektsfengsling, slik at unødige feng-

slinger kan unngås. En slik praksis vil også være bedre i samsvar med krav fra EMD.96 Ters-

kelen for å varetektsfengsle med unndragelsesfare som fengslingsgrunn, blir dermed også 

høyere. 

 

Den faktiske situasjonen 

Selv med en innstramming av vilkåret for unndragelsesfare, vil det være behov for varetekts-

fengsling med unndragelsesfare som fengslingsgrunn. Når utenlandske statsborgere begår 

straffbare handlinger og de ikke har tilknytning til landet, samtidig som det ikke foreligger 

utleveringsavtaler med de aktuelle landene, tilsier det at unndragelsesfaren er stor. Det vil 

derfor også i fortsettelsen være nødvendig å varetektsfengsle med unndragelsesfare som feng-

slingsgrunn. En innstramming vil uansett føre til at unødige varetektsfengslinger unngås i 

større grad. Målet er å begrense tvangsmiddelet til det strengt nødvendige. 

 

Strengt nødvendig innebærer en betydelig skjerpelse av kravet i forhold til dagens praksis. Det 

jeg legger i begrepet «strengt nødvendig», er at varetektsfengsling er strengt nødvendig når en 

løslatelse vil hindre oppklaring og iretteføring av en alvorlig straffbar handling. 

 

Der det foreligger gode utleveringsavtaler, og unndragelsesfaren ikke kan underbygges med 

tungtveiende og konkrete holdepunkter, bør utleveringsavtalen tillegges betydelig vekt når 

retten skal avgjøre om det foreligger unndragelsesfare. I slike tilfeller innebærer risikoen i 

høyden en kortvarig unndragelse, og ikke at iretteføring hindres. Dermed er ikke varetekts-

                                                 
96 Se for eksempel I. A. v. France (1998) avsnitt 105 og Neumeister v. Austria (1968) avsnitt 10 
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fengsling trengt nødvendig. En slik praksis vil utgjøre en innstramming i forhold til dagens 

praksis. 

 

Alternativer for lovbrytere som ikke har tilknytning til Norge, er å øke bruk av tilståelses-

dommer. I omtrent halvparten av sakene ved Drammen tingrett i undersøkt periode, forelå det 

tilståelser, mens kun én av sakene ble avgjort ved en tilståelsesdom. Potensialet bør kunne 

utnyttes bedre enn det som er tilfelle i dag. 

 

Lovgivers viktigste virkemiddel for en rettsendring, er likevel lovgivning. Derfor bør lovgiver 

justere loven i tråd med behovene som skisseres overfor, for å få enda bedre rettsikkerhet og 

konvensjonsmessig rettspraksis. 

 

Fengslingssurrogater 

Fenslingssurrogater er lite brukt av norske domstoler ved unndragelsesfare. Dette fremgår 

blant annet av Jebens.97 Dette var tilfelle også for praksis ved Drammen tingrett i undersøkt 

periode. Ingen fengslingsalternativer ble funnet tilstrekkelig for noen av de varetektsfengslede 

med unndragelsesfare som fengslingsgrunn. 

 

Krav fra EMD er strengere enn praksisen vi ser i Norge. Kravene fremgår av mange dommer 

der EMD viser til de generelle retningslinjene som er utviklet i rettspraksis. Et eksempel er 

Khodorkovskiy v. Russia, der det fremgår at selv om unndragelsesfaren er tilstrekkelig etab-

lert, betyr det ikke at varetektsfengsling er nødvendig.98 EMD krever at nasjonalstatens retts-

lige myndigheter vurderer om mindre inngripende tiltak kan forebygge unndragelsesfaren. 

 

Rettsikkerhet 

Rettsikkerhet er en av rettsstatens bærebjelker. Nå er vi i en tid der presset på overvåking er 

økende. Regjeringen har fremmet et lovforslag om å gi politiet videre fullmakter til overvå-

king.99 Dersom lovgiver åpner for utvidet adgang til slike inngripende tiltak, er det desto vik-

tigere med justering av reglene for adgangen til varetektsfengsling, slik at tvangsmiddelet 

begrenses til det strengt nødvendige. 

 

 

Jeg vil derfor komme med noen anbefalinger til lovgiver om endringer av reglene som regule-

rer adgangen til varetektsfengsling. Formålet er å ha regler som fører til enda bedre rettsik-

                                                 
97 Jebens (2004) s. 159 
98 Khodorkovskiy v. Russia (2011), avsnitt 186 
99 Prop. 68 L (2015–2016) 
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kerhet, en rettspraksis som er i enda bedre samsvar med EMD, og at regelendringen skal føre 

til mindre forskjeller ved varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse. 

 

 

5.3 Anbefalinger til lovgiver 

 

Varetektsfengsling bør begrenses til det strengt nødvendige 

Det prinsipielle utgangspunktet er frihet. Frihetsberøvelse bør derfor begrenses til det som er 

strengt nødvendig. Av ministerkomiteens resolusjon, fremgår det at varetektsfengsling er et 

unntak fra hovedregelen og skal benyttes kun når det er strengt nødvendig.100 

 

Oppbyggingen av og strukturen på reglene, er viktig for å sette fokus på det essensielle ved 

vurderingen av et så inngripende tiltak som varetektsfengsling. Bestemmelsen bør inneholde 

både prinsippene som lovgiver ønsker å løfte frem og ønsker retten skal etterleve, og ha klare 

vilkår som trekker i samme retning som prinsippene. Der det er behov for skjønnspregede 

vilkår, bør lovgiver gi føringer på hva retten skal legge vekt på ved vurderingen av om vilkå-

rene er oppfylt. 

 

Varetektsfengsling bør ikke tillates der fengslingsgrunnen ikke er tilstrekkelig begrunnet og 

underbygget av tungtveiende og konkrete omstendigheter. Ved vurderingen av om fengsling-

en er strengt nødvendig, bør det legges vekt på om det foreligger fengslingsgrunner som gjør 

varetektsfengsling strengt nødvendig hensett til sakens alvor, og om en løslatelse vil føre til 

vesentlig konsekvens for oppklaring eller iretteføring av saken. 

 

Prinsipiell utgangspunkt 

Hovedregelen om frihet bør fremheves, og prinsippet bør gjennomsyre vurderingene som fo-

retas for å avgjøre om det skal gjøres unntak fra hovedregelen.  

 

Fokus på konsekvens 

Som skrevet i kapittel 4, gir Jebens uttrykk for at fengslingsvilkårene i større grad bør knyttes 

til konsekvensen av at mistenkte ikke fengsles, enn til sannsynligheten for straffeskyld.101 Han 

hevder at en slik oppfatning synes å være lagt til grunn av EMD ved tolkning av EMK art. 5 

nr. 1 c, jf. art. 5 nr. 3, men i noe mindre grad av ankeutvalget ved tolkningen av strpl. §§ 171 

og 172. 

 

                                                 
100 Ministerkomiteens resolusjon (1965) 11, punkt 1, bokstav b og c 
101 Jebens (2004) s. 122 
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Jeg slutter meg til synspunktene fordi dette er viktig både for ikke å bryte med EMK art. 6 

nr. 2, uskyldspresumpsjonen, men også for at middelet som brukes skal være bedre tilpasset 

målet. Liten konsekvens tilsier at det ikke er strengt nødvendig, mens stor konsekvens taler 

for fengsling. Terskelen for varetektsfengsling blir dermed høyere for noen forhold, og uend-

ret for andre, og forbeholdes forhold der varetektsfengsling er strengt nødvendig for å kunne 

oppklare og iretteføre saken. 

 

Krav til begrunnelse bør økes 

Krav til begrunnelse vil føre til bedre rettsikkerhet ved at begrunnelsene i kjennelsene vil gi 

grunnlag for å etterprøve riktigheten av disse. Begrunnelse vil også lette en eventuell over-

prøving. Føringer fra lovgiver om hva som skal vektlegges ved vurderingen av om vilkåret er 

oppfylt, vil også bidra til å lette begrunnelsen for avgjørelsen. 

 

Det som var gjennomgående en svakhet i kjennelsene avsagt ved Drammen tingrett, var be-

grunnelsene. For å bedre rettsikkerheten, bør loven ha krav om begrunnelse som viser at alle 

sider av fengslingsspørsmålet er vurdert. Begrunnelseskravet bør gjelde både strpl. § 171, og 

§§ 188 og 170a. Det vil være mer tidkrevende, men når det er tale om å berøve et menneske 

dets frihet på grunnlag av mistanke om et straffbart forhold, bør nødvendig tid som trengs for 

å få en så god vurdering som mulig, brukes. 

 

Begrunnelsen bør vise både pro- og kontraargumenter  

I tråd med den prinsipielle tilnærmingen, bør det kreves at alle argumenter, både de som taler 

for og de som taler mot løslatelse, synliggjøres og trekkes inn ved vurderinger og avveininger 

før en beslutning tas, og følgelig fremgå av begrunnelsen. 

 

Selv om ankeutvalget krever en helhetsvurdering der alle argumenter for og imot varetekts-

fengsling skal trekkes inn i vurderingen og avveiningen, ser vi av kjennelsesgrunnene at det er 

argumenter som taler for varetektsfengsling som er fremtredende, mens kontraargumenter blir 

lite synlige. Det etterlater tvil om vurderingen som er foretatt er fullstendig. Derfor bør det 

være krav til at kontraargumenter skal fremgå. 

 

Fengslingsalternativer bør brukes i større utstrekning 

Fengslingsalternativer bør brukes i større utstrekning der det er egnet til å avverge faren som 

fengslingsgrunnen utgjør. Krav om begrunnelse, vil vise om alternativene er reelt vurdert. I 

tillegg bør fengslingssurrogater utvides med flere tiltak, som eksempelvis elektronisk kontroll 

(fotlenke). Dette vil være et effektivt tiltak, spesielt ved unndragelsesfare. 
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Forventet effekt av lovendringene 

En justering av loven i tråd med behovene analysen avdekker, vil føre til en enda bedre balan-

se mellom samfunnets behov for kriminalbekjempelse og individets grunnleggende mennes-

kerettigheter og rettsikkerhet, uavhengig av om individet har norsk eller utenlandsk opprin-

nelse. 
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6.2.2 Tingrett 

 

Kjennelser 

Saksnummer til alle saker med unndragelsesfare som fengslingsgrunn 

 

13 - 072457ENE - DRAM 

13 - 147984ENE - DRAM 

13 - 174388ENE - DRAM 

13 - 174439ENE - DRAM 

13 - 174448ENE - DRAM 

13 - 183388ENE - DRAM 

13 - 183804ENE - DRAM 

13 - 184139ENE - DRAM 

13 - 205041ENE - DRAM 

14 - 014290ENE - DRAM 

14 - 019331ENE - DRAM 

14 - 021481ENE - DRAM 

14 - 024972ENE - DRAM 

14 - 024967ENE - DRAM 

14 - 026946ENE - DRAM 

14 - 031172ENE - DRAM 

 

 

14 - 031180ENE - DRAM 

14 - 041753ENE - DRAM 

14 - 078110ENE - DRAM 

14 - 078287ENE - DRAM 

14 - 080006ENE - DRAM 

14 - 082974ENE - DRAM 

14 - 105615ENE - DRAM 

14 - 107468ENE - DRAM 

14 - 109308ENE - DRAM 

14 - 109332ENE - DRAM 

14 - 114367ENE - DRAM 

14 - 121421ENE - DRAM 

14 - 122082ENE - DRAM 

14 - 122132ENE - DRAM 

14 - 122126ENE - DRAM 

14 - 122120ENE - DRAM 

14 - 150937ENE - DRAM 

14 - 150950ENE - DRAM 

14 - 150960ENE - DRAM 

14 - 162222ENE - DRAM 

14 - 168620ENE - DRAM 

14 - 168663ENE - DRAM 

14 - 169582ENE - DRAM 

14 - 171461ENE - DRAM 

14 - 177316ENE - DRAM 

14 - 180358ENE - DRAM 

14 - 180461ENE - DRAM 

14 - 191958ENE - DRAM 

14 - 196305ENE - DRAM 

14 - 200077ENE - DRAM 
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