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Hovedspørsmålet i saken er om krenkende innlegg på facebook kan rammes av 

straffeloven 1902 § 390a første ledd og den nå tilsvarende bestemmelsen i straffeloven 

2005 § 266. Det er også spørsmål om straffeloven 2005 § 156 annet ledd kan anvendes i 

konkurrens, og det er begjært fornyet behandling av tilkjent oppreisningserstatning.  

 

Kenneth Skailand, født 27. mai 1960, ble av statsadvokatene i Agder den 16. mai 2017 satt 

under tiltale ved Lister tingrett for overtredelse av straffeloven 2005 § 266 (hensynsløs 

atferd) og straffeloven 2005 § 156 annet ledd (forulemping av offentlig tjenestemann). 

Tiltalen rettet seg i all hovedsak mot tiltaltes innlegg mot personer på hans åpne 

facebookside, bl.a. innlegg rettet mot barnevernsansatte og ved dette også forulemping av 

disse som offentlige tjenestemenn.  Forholdene hadde opprinnelig sin bakgrunn i en 

barnevernssak for Lister tingrett der tiltalte var part. Straffesaken ble av den grunn overført 

til Kristiansand tingrett. Under hovedforhandlingen der den 1. desember 2017, endret 

møtende aktor lovhenvisningen i tiltalen vedrørende straffeloven 2005 § 266 (tiltalen post 

I) til å gjelde overtredelse av straffeloven 1902 § 390a for den del av handlingen som 

hadde skjedd før den nye straffeloven trådte i kraft, dvs før 1. oktober 2015. I tillegg ble 

det angitte tidspunktet i tiltalen for det siste facebookinnlegget under post I bokstav e 

endret fra 10. februar 2016 til 10. februar 2017. 

 

Grunnlaget for de straffbare forholdene for overtredelse av straffeloven 1902 § 390a og 

straffeloven § 266 er ifølge den endrede tiltalen angitt slik: 

 

«Grunnlag: 

a)  

Ved gjentatte anledninger i perioden juni 2014 til og med februar 2017, i Flekkefjord 

og/eller andre steder, publiserte han krenkende innlegg om Julie Camilla Grytting 

Larsen, ansatt i Lister barnevern, på sin åpne facebookside. Herunder publiserte han 

bilder av henne, samt fremsatte påstander om å ha bevis for at hun i sitt arbeide har 

begått straffbare handlinger. Innholdet i meldingene var blant annet: 

 

2. juli 2015: 

’Den yngste i vår sak var 23 da hun holdt på (Julie Camilla Grytting Larsen 

(https:/www.facebook.com/julie.camilla.grytt?fref=ts)). Det er mye som tyder på at 

hun er den verste når det gjelder denne manipuleringen, det vil forøvrig vise seg 

etterhvert, har iverksatt ting..;-)’ 

 

17. desember 2015: 

’Men når fakta kommer frem, så vil alle se at problemet egentlig er en 

satansforbrytelse utført av...og Julie C.G. Larsen’ 

 

18. desember 2015: 

’Julie , nå er dine dager ved Lister barnevern snart slutt.’ 

 

17. mars 2016: 

’Julie C.G. Larsen. Du er ikke glemt. Og noen jobber for å finne noe mer om deg 

som kan ha betydning for ditt videre engasjement.’ 
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20. juli 2016: 

’Janne Ohnstad og Julie C.G. Larsen. Dere er ikke glemt. Vent å se. 

Møkkakjerringer.’ 

 

24. september 2016: 

’ Julie C. G. Larsen. Jobber du enda i Lister barnevern? Det blir isåfall ikke lenge til. 

Kjører på her, jeg. Ansvaret skal du få ta etter hvert. Løgn og faenskap skal du få 

svare for...’ 

 

30. september 2016: 

’Julie C. G. Larsen.’...’På tide du finner noe annet å drive med. Det er mange som 

kontakter meg for å fortelle om deg. Lille pissunge.’ 

 

1. oktober 2016: 

...’Heldigvis hadde jeg lydopptak, akkurat som du. Forskjellen er at du forsettelig 

endret i referatet. Det er strengt forbudt og kan føre til lange straffer i alvorlige 

tilfeller.’ 

 

’Julie Larsen. Du hører hjemme i fengsel, sammen med Janne Ohnstad’. 

 

7. oktober 2016: 

’Julie C G Larsen. Det venter ei låst dør på deg også et sted inne i fremtiden. 

Pissunge.’ 

 

23. desember 2016: 

’Julie CG Larsen ved Lister barnevern. Om jeg har forstått det riktig så ble din bror 

dømt i waterboarding-saken i Farsund nettopp. En ting skal du vite. Jeg sitter på store 

mengder bevis på at du ved flere anledninger forsettelig har brudt straffeloven i 

forsøket på å ta vår sønn fra oss. Det skal være en sann fornøyelse å sørge for at din 

bror blir for småkriminell å regne sammenlignet med det du vil erfare. God Jul.’ 

 

’Julie og Janne. Forstår dere at jeg kommer til å sette dere i fengsel? Og det skal 

være meg en sann fornøyelse.’ 

 

9. februar 2017: 

’ Å forfalske og vri på sannheten er Julie ekspert på. Men hun slipper ikke unna 

meg.:-)’ 

 

b)  

Ved gjentatte anledninger i tiden  juni 2014 til og med april 2017, i Flekkefjord 

og/eller andre steder, publiserte han innlegg på sin åpne Facebookside, der han kom 

med krenkende uttalelser om Mette Jørgensen Madsens personlige forhold, la ut 

bilder av henne, samt fremsatte påstander om tjenesteforsømmelse i hennes arbeid 

som leder av Lister barnevern. For eksempel: 

 

14. juni 2015: 

Mette Madsen er en av personene jeg på det sterkeste mener har brutt 

barnevernloven, så hun er på lista over dem som ikke skal fortsette å arbeide i 

stillinger hvor kontakt med barn inngår,...’ 
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21. juni 2015: 

’Jeg kan også fortelle litt om Mette Madsens måte å få frem sannheten på, så hun er 

garantert snart ferdig i barnevernet...’ 

 

27. juni 2015: 

’Mette Madsen hadde vært sykemeldt en stund før 7. mai, og er enda sykemeldt. Vi 

satser på at det er psyken hun sliter med, for vi håper hun blir her på jorden en stund 

til, har jo sitt å svare for...:-D’ 

 

10. februar 2016: 

’Mette Madsen. På tide å vurdere sin plass. Det har begynt å bli en trend at ledere i 

etater som ikke fungerer, går av. Sikkert mye annet du kan finne på nå på tampen.’ 

 

26. april 2016: 

’...Mette Madsen har direkte forsøkt å dekke over sannsynlige overgrep (vold og 

seksuelle). Dette kan jeg dokumentere.’ 

 

1. oktober 2016: 

’Hvordan går det ellers, Mette Madsen? Har du begynt å drikke igjen? Hørte det var 

noe slikt som førte til at du slutta i Mandal for mange år siden. Men det er jo bare et 

rykte, og sikkert ikke noe å bry seg om. Det er ofte bare rykter som fører til at dere 

tar barn fra folk. Iblant står dere faktisk bak ryktene selv. Tenk litt på det , du Mette.’ 

 

c)  

Ved gjentatte anledninger i tiden juni 2014 - april 2017 i Flekkefjord og/eller andre 

steder, publiserte han innlegg på sin åpne Facebook side der han kom med krenkende 

uttalelser om Janne Ohnstad som privatperson, publiserte bilder av henne, samt 

beskyldte henne for tjenesteforsømmelse i sitt arbeide som ansatt i Lister 

barnevernet, som for eksempel: 

 

20. januar 2016: 

’Janne Ohnstad. Det skal bli en sann fornøyelse å fjerne deg fra den jobben du 

utfører, dette for all fremtid.’ 

 

9. februar 2016: 

’Janne Ohnstad. Har du ikke slutta enda? Ja ja. Egentlig greit nok at du prøver å 

holde fortet, så får jeg mer vann på min mølle...:-D’ 

 

13. februar 2016: 

’Jeg er gjort kjent med informasjon om at Janne Ohnstad ved Lister barnevern ikke 

forholder seg opp til lover og regler i andre saker også, så den dama MÅ ut av 

barnevernet, og det fortere enn faen.’ 

 

15. februar 2016:; 

’...Janne Ohnstad? Er du fortsatt i Lister barnevern? Hører du fremdeles forvalter din 

jobb uten å følge barnevernloven. På tide du stiller din plass til disposisjon. Du og 

Julie C G Larsen. Oppvasken kommer, det kan jeg garantere.’ 
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11. mars 2016: 

’Janne Ohnstad, nå må du ikke gjemme deg, det kommer snart noen som vil snakke 

med deg.’ 

 

15. mars 2016: 

...’Referatet er på 4 sider, samtalen var på 1,5 time. Og saksbehandler Janne Ohnstad 

deltok. Drittkjerring.’ 

 

16. mars 2016: 

’Janne Ohnstad. en dag vil du garantert oppleve samme smerte som du har påført 

andre mennesker. Det skal jeg sørge for. Det beste er at jeg ikke skal måtte bryte 

loven for å få det til , slik du har måttet gjøre gjentatte ganger. Og det skal være en 

fornøyelse å gjennomføre dette mot deg. Drittkjerring.’ 

 

21. mars 2016: 

’Janne. Har du tatt påskeferie eller sitter du i varetekt?’ 

 

29. mars 2016: 

’En ting er garantert. Janne Ohnstad ved Lister barnevern skal stilles til ansvar for 

sine forbrytelser. Fengsel kan ikke sees å kunne unngås.’ 

 

10. april 2016: 

’Jeg vet iallefall om ei gal kjerring i Lister barnevern som har egne barn. Hun heter 

Janne Ohnstad. Om det finnes rettferdighet så havner hun snart bak tykke murer. Da 

får hun selv bruk for barnevernet til å passe egne unger’. 

 

26. april 2016: 

’Janne! JANNE! Snart din tur.;-)’ 

 

26. juni 2016: 

’Janne? Hvorfor har du vært i Lister barnevern i ca. 15 år? Ingen andre som vil 

ansette deg? Det blir ikke bedre fremover, det kan je garantere deg.’ 

 

20. juli 2016: 

’Janne Ohnstad og Julie Larsen. Dere er ikke glemt. Vent å se. Møkkakjerringer.’ 

 

1. oktober 2016: 

’Å forklare seg uriktig for politiet er straffbart. Slutt i Lister barnevern umiddelbart 

om du vil jeg skal holde kjeft. Drittkjerring.’ 

 

17. desember 2016: 

’Janne Ohnstad. Du må være det nærmeste man kommer om man vil se et levende 

eksempel på en mislykket abort. Dessuten ligner du på en ekkel mann.’ 

 

3. januar 2017: 

’Janne Ohnstad. Vi er flere mennesker som har kommet frem til at du må være 

psykisk syk, slik som du holder på. Du må begynne å se deg over skulderen. Nei, vi 

kommer ikke etter deg. Men det kommer trolig noen menn i hvite frakker.;-)’ 
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d)  

I perioden februar 2016  til og med april 2017, i Flekkefjord og/eller andre steder, 

skrev han gjentatte innlegg på den åpne facebooksiden sin med påstander om diakon 

i Lyngdal, Jan Kåre Hananger, skal ha begått seksuelle overgrep mot en 4-5 år 

gammel jente. I innleggene hevder han å ha omfattende bevis for dette. Han 

identifiserer den omtalte diakonen til å være Jan Kåre Hananger ved å gi 

opplysninger om hans arbeidsted og virke, samt ved å legge ut bilde av Hananger. 

Innleggene førte til et stort antall kommentarer på facebook av krenkende art, både 

fra lokalbefolkningen og mennesker bosatt andre steder i landet. Som følge av 

innleggene på facebook, har Hananger opplevd å bli skjelt ut på gaten av ukjente, 

samt kalt ‘jævla pedofil’. 

 

e)  

Ved gjentatte anledninger i tiden juni 2014 til og med februar 2017 i Flekkefjord 

og/eller andre steder, skrev han flere krenkende innlegg til/om helsesøster Liv Berit 

Einseth på sin åpne Facerbookside, samt oppsøkte han den 29. september 2016 

Einseths arbeidsplass, Sunde skole, og overleverte en kaktus på rektors kontor 

sammen med et kort hvor det stod skrevet: ‘ Liv Berit Einseth. På tide du seriøst 

vurderer å slutte i din jobb. Du har laget nok helvete.’ Han oppsøkte deretter 

helsesøster Liv Berit Einseth på kontoret hennes og informerte henne om kaktusen, 

samt uttalte: ‘Les det som står på kortet, du skal vekk!’. Senere samme dag la han ut 

et bilde av Liv Berit Einseth på den åpne Facebooksiden sin og skrev flere innlegg, 

herunder: 

 

’Snart på tide å rope inn englene igjen, Liv Berit Einseth. Men denne gangen må du 

nok snakke med satan. PS. Hans engler har sorte vinger. Det får nok du også en 

vakker dag. PS 2. Jeg treffer deg en dag der nede i kålhaugen. Forskjellen på oss to 

er at jeg er forberedt på den turen, det tror jeg ikke du er,’ 

 

 ‘Nok er nok, Liv Berit Einseth. Anbefaler deg å slutt i din jobb. Kan bevise grove 

løyner fra deg i vår sak. Slutter du ikke umiddelbart, offentliggjøres alt. Du bør 

skynde deg, jeg har det travelt. Tenker du klarer å få sagt opp i løpet av et par dager. 

Glem oppsigelsestid, vi fikk heller ikke det da dere tok Steven. Mvh Kenneth 

Skailand.’  

 

’Jeg har bestemt meg for å få helsesøster Liv Berit Einseth ut av sin jobb, og det skal 

jeg klare. Enkelt og greit. De klarte det på Moi også.’ 

 

’Det vil snart bli ført bevis for at helsesøsteren står bak hele opphavet i vår sak. Hun 

og Janne Ohnstad. Vent og se. De har mye i komminga å svare for. som tidligere 

nevnt, for 100 år siden hadde de ikke levd til neste morgen.’ ‘ Målet helliger 

middelet. ;-)’ 

 

14. oktober 2016:  

’Liv Berit Einseth. Har tenkt å anbefale for din soning. Men det forutsetter at du får 

mindre enn fire måneder i fengsel. Det kan jeg ikke tenke meg. Ser for meg 7 

måneder pluss 14 måneder, jeg. Samme antall som du holdt på å bygge opp 

eventyret, og den tiden vår sønn var borte. Gamle drittkjerring!’ 
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19. november 2016: 

’ Liv Berit Einseth. Har du brukt opp kaktusen? Husker du at jeg anbefalte deg å dra 

hjem? Du har ikke fulgt min oppfordring. så jeg gjentar: SE TIL HELVETE Å HA 

DEG HJEM. ;-) Huff. Vart du skremt nå.  :-D Måtte du leve lenge, så du får god tid 

til å tenke på kullhaugene som venter deg. ;-) Satans drittkjerring.’ 

 

26. november 2016: 

’Du får håpe på et liv etter døden, Liv Berit. For er det det, så vet jeg hvor du 

havner.’ 

 

27. desember 2016:  

’ Liv Berit Einseth. Måtte du brenne i helvete til evig tid. god jul. :-D <3 Så kristen 

som du er, hvordan kan du forsvare all løgnen i vår sak?’ 

 

10. februar 2017: 

’Nå må vi ikke glemme bort helsesøster Liv Berit Einseth. Det venter en celle på 

henne også.;-)’» 

  

Kristiansand tingrett avsa 11. desember 2017 dom i saken med slik domsslutning: 

 

«1.Kenneth Skailand, født 27.05.1960, dømmes for: 

 

5 – fem – overtredelser av straffeloven (1902) § 390 a (for perioden før 01.10.15) og 

straffeloven (2005) § 266 (for perioden fra 01.10.15 til og med april 2017) 

3 – tre – overtredelser av straffeloven (2005) § 156 annet ledd 

 

Gjerningstid: Juni 2014 – april 2017 

 

Straffen settes til: Fengsel i 90 – nitti – dager. 

 

Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år, jf. straffeloven (2005) § 34. 

 

I tillegg idømmes en bot på kr. 12.000,- tolvtusen -, subsidiært fengsel i 24 – tjuefire 

– dager. 

 

Straffutmålingsbestemmelser: Straffeloven (2005) § 79 bokstav a. 

 

2.Kenneth Skailand dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale 

oppreisningserstatning til Jan Kåre Hananger med kr. 50.000,- femtitusen -. 

 

3.Kenneth Skailand dømmes til å betale kr. 6.000,- sekstusen – i saksomkostninger 

til staten.» 

 

Skailand har anket dommen til Agder lagmannsrett. Anken gjaldt lovanvendelsen under 

skyldspørsmålet for begge tiltaleposter samt den idømte oppreisningserstatningen. 

Lagmannsretten la også til grunn at anken rettet seg mot straffutmålingen, og ved 

beslutning 26. januar 2018 ble lovanvendelsesanken vedrørende straffeloven 1902 § 390a 

og straffeloven 2005 § 266 (tiltalen post I), straffutmålingen og avgjørelsen om 
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oppreisningserstatning henvist til ankeforhandling. Anken over lovanvendelsen for 

overtredelse av straffeloven § 156 (tiltalen post II) ble derimot nektet fremmet. 

 

Ankeforhandlingen ble holdt 31. mai 2018 i tinghuset i Kristiansand hvor tiltalte møtte og 

ga forklaring.  

 

Forsvarer påstod Kenneth Skailand frifunnet for forholdene i tiltalen post I, 

oppreisningserstatning og sakskostnader som tingretten idømte.  

 

Aktor påstod anken forkastet. 

 

Adv. Odd-Rune Tostrup fremmet oppreisningskravet på vegne av fornærmede Jan Kåre 

Hananger, og påstod anken forkastet. 

 

Lagmannsrettens vurdering: 

 

Straffeloven 2005 § 266 gir ikke noe gunstigere resultat for tiltalte enn straffeloven 1902  

§ 390a. I samsvar med straffeloven § 3 første ledd legges handlingstidspunktets lov til 

grunn for de deler av handlingene som faller på hver side av tidspunktet for ikrafttredelsen 

av den nye loven, slik tiltalen nå også lyder.    

 

Tiltalte er i tingretten dømt fullt ut i samsvar med tiltalen. Det faktum som tingretten har 

funnet bevist, er lagt til grunn ved behandlingen av ankesaken. Bakgrunnen for saken er 

grundig beskrevet i tingrettens dom side 8 – 10 som lagmannsretten viser til, men som 

gjengis helt kort her for oversiktens skyld: 

 

Høsten 2013 akuttplasserte barnevernet i Lister kommune tiltaltes da 8 år gamle sønn i 

beredskapshjem. Utgangspunktet for barnevernets inngripen var bekymringsmelding fra 

skolen om guttens adferd. Senere besluttet barnevernet omsorgsovertakelse som ble 

opprettholdt av Fylkesnemnda, men vedtaket ble brakt inn for tingretten til overprøving. 

Her ble partene, etter utredning fra rettsoppnevnt sakkyndig, enige om tilbakelevering av 

barnet til foreldrene under forutsetning av hjelpetiltak i hjemmet. Tiltaltes sønn ble således 

tilbakeført foreldrene vel ett år etter akuttplasseringen.  

 

De fornærmede Larsen, Madsen og Ohnstad har som ansatte i Lister barnevernstjeneste 

deltatt i behandlingen av barnevernssaken. Einseth, som helsesøster på skolen hvor tiltaltes 

sønn gikk, har hatt samtaler med gutten på skolen. Tiltaltes angrep på Hananger synes 

hovedsakelig å ha sitt grunnlag i Hanangers involvering i en helt annen barnevernssak hvor 

tiltalte etter hvert engasjerte seg med angrep på barnevernets behandling og Hanangers 

opptreden i saken. 
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De straffbare forhold omfatter i all hovedsak innlegg som tiltalte har «postet» på sin egen 

facebookside. Siden er åpen og dermed tilgjengelig for alle. Tiltalte hadde i den aktuelle 

perioden noe i underkant av 1000 såkalte «følgere». På siden har han gjentatte ganger over 

lengre tid lagt inn slike krenkende ytringer mot de fem fornærmede som fremgår av tiltalen 

gjengitt innledningsvis. Innleggene består sammenfatningsvis av krenkelser av de 

fornærmedes personer, deres privatliv, tjenesteutøvelse og påstander om at de har begått 

straffbare forhold. De fornærmede har blitt identifisert med fullt navn og bilde som tiltalte 

har lagt ut på samme facebookside. I forhold til Einseth har tiltalte også oppsøkt skolens 

ledelse og Einseth selv der han har fremkommet med krenkelser av henne. 

  

Lagmannsretten er kommet til at lovanvendelsesanken ikke kan føre frem. Straffeloven 

2005 § 266 er en videreføring av straffeloven 1902 § 390a første ledd uten realitetsendring 

med unntak av at forsøk nå er gjort straffbart, jf Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) side 148 og 424. 

Bestemmelsene må derfor forstås på samme måte i forhold til problemstillingene som 

reises i saken her, og lagmannsretten behandler lovanvendelsesanken samlet for de to 

bestemmelsene. 

 

Bestemmelsene setter straff for «den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller 

annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».  

 

Forsvarer har anført at «ytringer» faller utenfor bestemmelsen, som bare rammer 

«handlinger». Bruken av begrepene «opptreden» og «adferd» tilsier at de rene ytringene 

slik som facebookinnlegg som ikke fremsettes direkte overfor fornærmede, men kun kan 

nås av andre ved søking til facebooksiden, faller utenfor bestemmelsens virkeområde. For 

ytringer anføres at det er andre bestemmelser som kommer til anvendelse, som f.eks. 

straffeloven 1902 § 390 og straffeloven 2005 § 267. Videre er gjort gjeldende at grensen 

for straffbare ytringer ikke er overtrådt, jf grunnloven § 100 annet ledd og EMK artikkel 

10, samt at § 156 annet ledd ikke kan brukes i konkurrens. 

 

Den straffbare handlingen er å «krenke en annens fred». Virkemiddelet består i 

«skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd». Også fremsettelse 

av ytringer dekkes etter lagmannsrettens syn av begrepet «annen … atferd». Ordlyden 

viser at bestemmelsen har et meget vidt virkeområde, og at det her gis et generelt vern mot 

hensynsløse fredsforstyrrelser. Dette har også vært lovgivers intensjon. Det vises til 

forarbeidene til endringsloven av 3. juni 1955 nr.2, Ot.prp.nr. 41 (1954) side 25 hvor 

departementet uttaler at  

 

“Alle omstendigheter tatt i betraktning er det etter departementets mening en 

ubetinget fordel at straffebudet gir en generell gjerningsbeskrivelse. For det første gir 

dette som foran nevnt større sikkerhet for at man ikke blir uten mulighet for å kunne 

reagere mot utslag av utilbørlig opptreden som man ikke direkte har hatt for øye ved 

utformingen av lovteksten.. Men dernest er det av vesentlig betydning at nettopp en 

straffetrussel som helt generelt er rettet mot fredskrenkelser av en viss kvalifisert 
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grad, bedre tilfredsstiller det krav til elastisitet i anvendelsen som særlig er 

nødvendig i disse forhold.“ 

 

Slik lagmannsretten ser det står man i vår sak overfor klassiske tilfeller av grov 

nettmobbing som det er stort behov for å gi vern mot. Det kan ikke ha noen betydning om 

denne formen for sjikane foregår ved ytringer på egen facebookside, eventuelt via andre 

digitale medium. Det er heller ikke noe vilkår i loven om at fredsforstyrrelsen må ha skjedd 

direkte overfor fornærmede. Det er tilstrekkelig at det ligger innenfor tiltaltes forsett at 

fornærmede skal oppfatte krenkelsen, jfr. Matningsdals kommentarutgave til 

«Straffeloven, De straffbare handlingene», side 533 flg. Tingretten har også funnet bevist 

at tiltalte var klar over at uttalelsene kom til de fornærmedes kunnskap, og at han dessuten 

ønsket dette, jfr. dommen side 11. 

 

At bestemmelsene rammer ytringer over Internett, følger etter lagmannsrettens syn også av 

forarbeidene til straffeloven 2005. Det vises til Ot.prp. nr. 22 (2008 – 2009) side 148 

venstre spalte hvor det heter at: 

 

«Etter ordlyden rammer straffebudet den som krenker en annens fred. Dette omfatter 

også krenkelser ved bruk av mobiltelefon og annen elektronisk kommunikasjon, se 

for eksempel Rt. 2002 side 78 (tekstmeldinger). Dette må i vår tid anses å være så 

selvsagt at det ikke er behov for å presisere det uttrykkelig i loven.» 

 

Heller ikke de av forsvarer påberopte forarbeider i Ot.prp. nr. 41 (1954) side 24, kan etter 

lagmannsrettens oppfatning forstås slik at hensynsløse ytringer vil falle utenfor 

bestemmelsen. Det heter her i venstre spalte nederst at  

 

«»Rådet forutsetter at § 390a i alminnelighet ikke vil komme til anvendelse overfor 

sanne eller usanne meddelelser til andre om en person fordi det her er straffelovens 

bestemmelser om ærekrenkelser og om krenkelse av privatlivets fred som trekker 

opp grensene for det straffbare. Det er dog mulig at meddelelse til andre vil kunne 

skje på en slik måte at det både virker som og er ment som en hensynsløs krenkelse 

av en annen fred.» 

 

Ved innføringen av straffeloven 2005 ble bestemmelsene om ærekrenkelser ikke 

videreført, men vernet mot offentlige meddelelser om «personlige eller huslige forhold» 

som krenker privatlivets fred er brakt videre fra straffeloven 1902 § 390 til straffeloven 

2005 § 267. Det som er gjengitt ovenfor fra forarbeidene, kan imidlertid ikke forstås som 

at slike meddelelser i seg selv faller utenfor virkeområdet for § 390a eller § 266. Tvert om 

tar forarbeidene høyde for at også denne formen for krenkelser vil kunne vurderes som 

hensynsløse og rammes av bestemmelsene.  

 

I Ot.prp. nr. 22 (2008 – 2009) drøftes i kapittel 5 hvorvidt vernet mot ærekrenkelser skulle 

videreføres. Et moment som ble trukket inn var i hvilken utstrekning andre bestemmelser 
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ga nødvending beskyttelse. På side 166 uttaler departementet i forhold til omdømmevernet 

at: 

 

«Fremveksten av massemediesamfunnet, og da særlig utbredelsen av internett og 

annen teknologi som gjør det mulig å fremsette en ytring slik at den raskt blir allment 

kjent, har satt omdømmet i en mer utsatt posisjon enn tidligere. Selv om internett har 

eksistert en stund, uten at det har resultert i mer omfattende strafforfølgning av 

omdømmekrenkelser, er det tendenser i retning av at nettet i stadig større grad blir 

brukt til å fremsette denne type krenkende ytringer. 

De ytringer det er tale om å ramme vil et stykke på vei rammes av andre straffebud. 

Straffeloven 2005 § 156 om forulemping av offentlig tjenestemann, § 185 om 

hatefulle ytringer, § 266 om hensynsløs atferd …. vil etter omstendighetene fange 

opp en del tilfeller.» 

 

Departementet forutsatte således at også ytringer vil kunne vernes av § 266. 

 

Enkelte av ytringene i denne saken er meddelelser som vil kunne dekkes av § 390 og  

§ 267. Det ville likevel være unaturlig å ikke kunne trekke inn slike ytringer ved 

anvendelsen av § 390a og § 266 når de inngår som elementer i en sammenhengende 

hensynsløs krenkelse av andre.   

 

Lagmannsretten viser videre til Borgarting lagmannsretts dom inntatt i Lovdata som LB-

2016-86576. Dommen gjaldt spørsmålet om § 390a rammet hensynsløs atferd som finner 

sted på internett ved bruk av blogg. Domfelte hadde opprettet flere blogger hvor han i en 

rekke innlegg fremsatte et stort antall krenkende uttalelser om en pastor i en religiøs 

menighet. Lagmannsretten fant at § 390a  

 

«…… i prinsippet også kan ramme hensynsløs atferd som finner sted på internett ved 

bruk av blogg slik som i saken her. Bruk av blogg er vanlig, og det er behov for å gi 

vern mot hensynsløs atferd ved bruk av internett. Det legges til grunn at det ikke kan 

være et vilkår for å anvende § 390a at det aktuelle krenkende utsagnet er direkte 

rettet til fornærmede».  

 

Anke til Høyesterett over bl.a. lovanvendelsen ble nektet fremmet. Det er etter 

lagmannsrettens syn ingen grunn til å vurdere innlegg på egen facebookside annerledes enn 

ytringer på egen blogg.  

 

At tiltaltes facebookinnlegg må anses som «hensynsløse» er etter lagmannsrettens syn ikke 

tvilsomt. Om den nærmere forståelsen av begrepet vises til Høyesteretts avgjørelse i Rt-

2014-669 avsnitt 11 til 18: 

 

(11) Lovens ordlyd – «annen hensynsløs atferd» – viser at det er et gjennomgående 

krav at atferden må være hensynsløs for å rammes.  
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(12) Bestemmelsen ble innført etter at det ved Høyesteretts kjennelse i Rt-1952-989 

(telefonsjikane) ble avklart at det strafferettslige vernet mot psykiske krenkelser var 

for svakt. Det sentrale lovforarbeidet er Straffelovrådets innstilling fra 1953 som er 

tatt inn i Ot.prp.nr.41 (1954) side 21 flg.  

 

(13) Straffelovrådets lovutkast – som ble vedtatt uendret, og er videreført i 

straffeloven 2005 § 266 – har etter sin ordlyd et bredt nedslagsfelt. Etter å ha 

redegjort for de grunner som ledet rådet til å foreslå «en vid regel som verner sinnets 

integritet på samme måte som vi i dag har straffebud som verner legemets integritet», 

uttales det (inntatt på side 23 i proposisjonen): 

 

«Det er imidlertid klart at et slikt straffebud ikke kan ha som oppgave å beskytte 

individet mot enhver form for forstyrrende eller plagsom opptreden. Et stykke på vei 

må man nøye seg med å være helt uten eller bare ha sivilrettslig beskyttelse. Det blir 

her som så ofte ellers domstolenes oppgave å trekke grensen mellom de straffbare og 

de ikke straffbare krenkelser ...» 

  

(14) Om forståelsen av uttrykket «hensynsløs» uttalte Straffelovrådet blant annet: 

 

«Kravet om at adferden skal være 'hensynsløs' gjelder også den plagsomme eller 

skremmende opptreden og medfører at dagliglivets små krenkelser faller utenfor 

straffebudet. Hensynsløs er en ganske sterk karakteristikk og vil iallfall som oftest 

forutsette at adferden helt klart er moralsk forkastelig. Avgjørelsen må foretas 

konkret, og omstendigheter som tid, sted og fornærmedes individuelle forhold vil få 

betydning ved bedømmelsen.» 

 

(15) Rådets bemerkninger viser videre at hensikten med handlingen bør spille en stor 

rolle ved avgjørelsen av bestemmelsens rekkevidde. Det vil også være av betydning 

om gjerningsmannen ble provosert, se side 24 i proposisjonen.  

 

(16) Justisdepartementet fremhevet at selv om bestemmelsen er vid, er det neppe «... 

nevneverdig fare for at det vil bli aksjonert i utrengsmål...», se proposisjonen side 25. 

Departementet understreket videre at kravet om at atferden skal være «hensynsløs» 

sikret at «. . bare handlinger som er moralsk lastverdige faller innenfor området for 

det straffbare». Departementet sluttet seg for øvrig generelt til Straffelovrådets 

bemerkninger om forståelsen av bestemmelsen. Det gjorde også justiskomiteen, se 

Innst. O. III (1955) side 10. Komiteen føyde til at rådets bemerkninger ville «gi støtte 

for domstolene i deres vurdering av hvilke forhold som er egnet for straff og hvilke 

som bør falle utenfor strafferettslig reaksjon».  

 

(17) På bakgrunn av ordlyden og de forarbeidsuttalelsene jeg har nevnt, legger jeg til 

grunn at en fredskrenkelse først blir straffbar etter § 390a dersom den går markert ut 

over slike ubehageligheter som alminnelig menneskelig samkvem regelmessig kan 

føre med seg. En krenkelse rammes således bare dersom den kan karakteriseres som 

«hensynsløs», eller som «kvalifisert klanderverdig», se Matningsdal og Bratholm, 

kommentarutgave til straffeloven, tredje del, side 230.  

 

(18) Det må foretas en konkret helhetsvurdering av om et forhold faller inn under 

bestemmelsen, jf. Rt-2010-845 avsnitt 14. Omstendigheter som når og hvor 
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handlingen ble begått, om den hadde et aktverdig formål og fornærmedes opptreden 

vil ofte være sentrale elementer i denne vurderingen. 

 

Facebookinnleggene som tiltalen gjelder er fremsatt over en periode på flere år. Til tider er 

de publisert daglig og endog flere ganger om dagen.  De inneholder trakasseringer og har 

karakter av å være rene personforfølgelser av de fornærmede. På facebook vil innleggene 

lett kunne spres videre og dermed nå et stort antall mennesker. Som nevnt, hadde tiltalte i 

underkant av 1000 personer som fulgte hans facebookside. Innleggene utgjør derfor en stor 

integritetskrenkelse som det er svært vanskelig å beskytte seg mot. Det vises videre til 

tingrettens beskrivelse på side 12 i dommen om konsekvensene dette har fått for de 

fornærmede. En slik omfattende form for forfølgelse av andre er helt åpenbart moralsk 

forkastelig og avviker sterkt fra slike ubehageligheter som alminnelig menneskelig 

samkvem kan føre med seg. Selv om man som tingretten har gjort, tar høyde for at 

innleggene er foranlediget av barnevernssaken, hvor tiltalte har vært part og hvor det kan 

ha blitt begått noen feil fra barnevernets side, fratar dette klart nok ikke innleggene 

karakteren av å være hensynsløse. Krenkelsene er også åpenbart mer omfattende enn slike 

spontane følelsesutbrudd barnevernsansatte i visse situasjoner må tolerere. 

 

Heller ikke tiltaltes forklaring om at hans formål var å få til en kvalitetsbedring av 

barnevernet og de arbeidsmetodene som ble brukt, kan føre til noen annen vurdering. Det 

er tale om rene ondsinnede innlegg som ikke har noe å gjøre med de aktverdige formål 

tiltalte her gjør gjeldende. At han også, og eventuelt samtidig, har fremsatt andre innlegg 

om barnevernssaken som ikke er av krenkende karakter, endrer ikke vurderingen. 

 

Det er heller ikke i strid med Grunnloven § 100 annet ledd og EMK artikkel 10 å ilegge 

straffansvar. Bestemmelsene gir adgang til å gi straffebud som rammer ytringer for å verne 

andres omdømme og rettigheter, og som er nødvendige i et demokratisk samfunn. Tiltalte 

har drevet grov og unødvendig sjikane av andre som det åpenbart er behov for å kunne gi 

strafferettslig vern mot. Slik nettmobbing synes å spre mer og mer om seg, og er blitt et 

større problem i vår digitale hverdag med utstrakt bruk av Internett og sosiale medier. 

 

Lagmannsretten er etter dette komme til at tingrettens lovanvendelse er korrekt.  

 

Lagmannsretten kan heller ikke se at det var feil av tingretten å anvende straffeloven § 156 

annet ledd i konkurrens. Bestemmelsen tar sikte på å beskytte den offentlige tjenestemann 

under eller på grunn av tjenesteutførelsen. Bestemmelsen rammer således andre sider ved 

de straffbare handlinger enn det § 390a og § 266 verner.  

 

Som det fremgår innledningsvis tolket lagmannsretten ved henvisningsbeslutningen at 

anken også rettet seg mot straffutmålingen. Ved forkynnelsen av tingrettens dom krysset 

tiltalte av i forkynnelsesskjemaet for at anken gjaldt lovanvendelsen under skyldspørsmålet 

for hele dommen. I forsvarers støtteskriv til anken fremgår også at anken gjelder 
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lovanvendelsen for begge tiltalepostene samt det idømte oppreisningskravet. På grunn av 

forsvarerens videre argumentasjon i støtteskrivet der straffeloven 2005 § 80 bokstav e om 

berettiget harme ble anført, tolket lagmannsretten anken til også å gjelde straffutmålingen. 

Forsvarer har under ankeforhandlingen gjort gjeldende at det ikke har vært tiltaltes mening 

å anke straffutmålingen særskilt, men at berettiget harme ble påberopt med tanke på den 

situasjon at anken bare delvis førte frem, og at det da skulle utmåles straff for den 

resterende del. Den tvil som her gjør seg gjeldende ved om tiltalte har ment å inngi en 

selvstendig anke over reaksjonsfastsettelsen, gjør at lagmannsretten ikke anser at 

prosessforutsetningene er til stede for å kunne prøve straffutmålingen, jf 

straffeprosessloven § 342 første ledd. Lagmannsretten vil likevel bemerke at det synes å 

foreligge et slikt misforhold etter straffeprosessloven § 344 mellom de straffbare 

handlingene og den utmålte straff, at det ved en prøving av straffutmålingen ville vært 

grunnlag for å vurdere å gjøre deler av fengselsstraffen ubetinget. 

 

Anken i straffesaken blir etter dette å forkaste. 

 

Lagmannsretten skal også foreta en fornyet behandling av kravet fra Jan Kåre Hananger 

om oppreisningserstatning på inntil 50 000 kroner, jfr. straffeprosessloven § 434. Vilkårene 

for å idømme Hananger oppreisningserstatning er oppfylt, jfr. skadeserstatningsloven § 3-3 

og § 3-5 første ledd bokstav b).  Erstatningen skal fastsettes etter en bred skjønnsmessig 

helhetsvurdering, der det skal legges vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolders 

skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen samt arten og omfanget av de 

påførte skadevirkninger.  

 

Tiltaltes påstander mot Hananger for seksuelle overgrep av mindreårig, er svært grove 

beskyldninger som har rammet ham hardt både privat og i hans yrkesutøvelse. 

Beskyldningene er fremsatt over lang tid fra februar 2016 til april 2017. Hananger ble også 

identifisert med bilde. Tingretten har i dommen side 12 nærmere beskrevet de 

konsekvenser dette har fått for ham: 

  

«De fornærmede forklarte i retten at tiltaltes handlemåte har hatt store konsekvenser 

for deres livskvalitet. Hananger har opplevd det hele som en vendetta fra tiltalte, 

Mejlænder og Johansson. Som følge av alle innleggene med beskyldninger om 

seksuelle overgrep, har han fått mange negative henvendelser fra andre personer. 

Bl.a. har han opplevd å bli spyttet og sparket etter. Han har to ganger opplevd flatt 

dekk på bilen etter at noen har skåret av ventilen. Publiseringen av innlegg og foto på 

tiltaltes facebookside har hatt store helsemessige konsekvenser for Hananger. 

Innleggene hadde et stort omfang og skjedde i perioder 5-6 ganger pr. uke. I mars 

2016 eskalerte det veldig. Hananger har opplevd at saken blir snakket om overalt i 

lokalmiljøet og føler han er berøvet friheten i bygda. Han har hatt fysiske reaksjoner 

og bl.a. kastet opp flere ganger. Han har følt seg syk og dypt ulykkelig, og også vært 

redd fordi han bor litt avsides. Hananger følte seg tvunget til å reise utenlands en 

periode, og både han og kona hans har vært sykmeldt i ca. ett år. Barna hans har 

bemerket at pappa har forandret seg og på kort tid virker mye eldre.  
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Saken har også hatt stor betydning for Hanangers arbeid som diakon, hvor han 

tidligere har hatt ca. 700 besøk hvert år. Til dette arbeidet er han avhengig av tillit, 

noe som har vært vanskelig å opprettholde ovenfor alle de menneskene som trenger 

støtte og hjelp. Hanangers leder, kirkeverge Carl Magnus Salvesen, bekreftet i retten 

at saken har vært «som en tsunami» og påvirket menigheten generelt og Hananger og 

hans familie spesielt. Hananger har følt redsel, sinne og frykt, blitt deprimert og følt 

seg sosialt isolert.»  

 

Selv om det også er andre som har medvirket til å påføre Hananger belastninger med å 

fremsette tilsvarende påstander, er det ikke fremkommet for lagmannsretten noe som gir 

grunn til å reduserer tiltaltes ansvar. Tiltalte har deltatt i en ren personforfølgelse av 

Hananger som til tider har hatt nærmest invalidiserende konsekvenser for hans liv. Det 

vises nærmere til de momenter tingretten har vektlagt ved utmålingen og som 

lagmannsretten slutter seg til. 

 

Lagmannsretten er etter dette kommet til at tingrettens fastsettelse av oppreisningsbeløpet 

til 50 000 kroner er passende. 

 

Hananger har ikke krevd sakskostnader for behandlingen av det sivile kravet. 

 

Påtalemyndigheten har for lagmannsretten ikke påstått sakskostnader knyttet til 

straffekravet. Etter omstendighetene idømmes heller ikke slike, jfr straffeprosessloven  

§ 346 og § 437. Lagmannsretten har ut fra sitt resultat vedrørende lovanvendelsesanken, 

ikke adgang til å gjøre endringer i tilkjente sakskostnader for tingretten, jfr 

straffeprosessloven § 442.  

 

Dommen er enstemmig. 
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DOMSSLUTNING 

 

1. Anken over tingrettens avgjørelse av straffkravet i tingrettens domsslutning punkt 

1, forkastes. 

 

2. Tingrettens dom stadfestes for så vidt gjelder avgjørelsen av det sivile rettskravet 

i domsslutningen punkt 2. 

 

3. Sakskostnader for lagmannsretten idømmes ikke. 

 

 

 

 

Odd Douzette Dag Bugge Nordén  Arve Lien 
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Veiledning til domfelte i lagmannsretten 

 
Du kan anke dommen i lagmannsretten 

Du har rett til å anke over en dom i lagmannsretten. Du må i så fall anke innen to uker fra den 

dagen dommen er avsagt eller forkynt (gjort kjent) for deg. Det vil si senest [dato]. Det er 

Høyesterett som behandler anker over avgjørelser i lagmannsretten. 

 

Hva kan du anke over? 

 

Du kan anke over 

 lovanvendelsen under skyldspørsmålet, hvis du mener loven er tolket feil  

 utmålingen av straffen 

 inndragning, erstatning, tap av førerrett eller lignende 

 feil ved saksbehandlingen  

 

Du kan ikke anke over feil ved bevisvurderingen under skyldspørsmålet. 

 

Høyesterett kan nekte å behandle anken 
For å bli behandlet i Høyesterett må anken gjelde spørsmål som har betydning utover din 

sak, eller det må foreligge andre særlige grunner. Høyesteretts ankeutvalg avgjør om anken 

blir behandlet.  

 

Hvordan anker du? 

Du kan anke skriftlig eller muntlig for den lagmannsretten som har avsagt dommen, eller 

for påtalemyndigheten (for eksempel statsadvokaten eller politiet). Hvis du er 

varetektsfengslet, kan du også anke overfor ansatte i fengselet.  

 

Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør anke dommen, og eventuelt hjelpe 

deg med å skrive anken. Du kan også få hjelp til å skrive anken hos lagmannsretten, 

påtalemyndigheten eller hos ansatte i fengselet. Du må i alle tilfelle selv skrive under på 

anken. 

 

Hvis Høyesterett vil behandle anken, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det 

offentlige. Dersom du ønsker en bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med 

anken eller så snart som mulig senere.  

 

Hva må anken inneholde? 

I anken må du spesifisere 

4. hvilken dom du anker  

5. om anken gjelder saksbehandlingen, lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller 

avgjørelsen om straff, inndragning eller andre reaksjoner 

6. hvilke feil du mener har skjedd – når anken gjelder saksbehandlingen  

 

Videre bør du nevne  

7. nye bevis som du vil legge fram 

8. endringen du ønsker 

9. hvilke feil anken gjelder, ved anke over lovanvendelsen 
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Var du ikke til stede under ankeforhandlingen?  

Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under ankeforhandlingen, kan du be om at saken 

blir behandlet på nytt. For å kunne få ny behandling på grunn av møtefravær må du gjøre 

det sannsynlig at du hadde gyldig fravær, og at du ikke kan bebreides for at du ikke meldte 

fra i tide. Du må sette fram kravet for lagmannsretten eller påtalemyndigheten innen to 

uker fra dommen er forkynt (gjort kjent) for deg. 

 

Tidspunktet for soning  

Dersom du er dømt til ubetinget fengselsstraff, kontakter Kriminalomsorgen deg om tid og sted 

for soningen. Dersom du har særlige ønsker om når du skal sone, må du kontakte 

Kriminalomsorgen.  

 

Soning i eget hjem 

Dersom du har fått en dom på under fire måneder ubetinget fengselsstraff, kan du allerede 

nå søke Kriminalomsorgen om å få sone den i eget hjem med elektronisk kontroll 

(fotlenke) (straffegjennomføringsloven § 16 andre ledd). Kriminalomsorgen vurderer om 

du oppfyller kravene for en slik soningsform. 

 

Soning i institusjon 

Dersom du har fått en dom på under ett år ubetinget fengselsstraff, kan du allerede nå søke 

Kriminalomsorgen om å få sone den i en institusjon for behandling av avhengighet eller 

psykiske lidelser, spesielle former for omsorg eller attføring (straffegjennomføringsloven § 

12). Kriminalomsorgen vurderer om du oppfyller kravene for en slik soningsform. 

 

Betinget fengselsstraff 

Dersom du er dømt til betinget fengselsstraff, betyr det at soningen er utsatt i en prøvetid. 

Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. 

Det kan også være fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i 

prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for begge handlingene eller særskilt dom for den nye 

handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at fengselsstraffen helt eller 

delvis skal sones.  

 

Samfunnsstraff 

Dersom du er dømt til samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig 

tjeneste, delta i program eller andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i så mange timer 

som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan også inneholde forbud mot kontakt med 

bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal 

gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, 

eller hvis du ikke utfører samfunnsstraffen, kan retten bestemme at du må sone i fengsel i 

stedet.  

 

Ungdomsstraff 

Dersom du er dømt til ungdomsstraff, sendes saken til Konfliktrådet. Konfliktrådet vil 

innkalle til et stormøte der det skal utarbeides en ungdomsplan. Blir man ikke enige om en 

ungdomsplan, sendes saken tilbake til domstolen som avgjør om hele eller deler av den 

betingede straffen skal sones. Hvis du begår en ny straffbar handling før ungdomsstraffen 

er gjennomført, eller hvis du bryter vilkårene satt i ungdomsplanen, kan retten bestemme at 

du må sone i fengsel i stedet.  

 

Bot 
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Dersom du er dømt til å betale en bot og ikke betaler innen betalingsfristen, vil den bli 

forsøkt innkrevet ved lønnstrekk eller annen tvangsinnkreving. Lykkes ikke dette, må du 

sone i fengsel.  
  


