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Mistet advokatbevillingen: Sigurd Klomsæt.
Foto: Berit Roald, NTB SCANPIX

Spesialenheten for politisaker gir politiadvokat Knut
Skavang kraftig kritikk for håndtering av taushetsbelagte teledata.

Politiadvokat får sterk
kritikk for snoking
Lekkasjer
Håkon Letvik

Politiadvokaten trosset
avgjørelser i to domstoler, men slipper tiltale for
grov uforstand i tjenesten.
Klomsæts advokat, Arvid
Sjødin, vil klage avgjørelsen inn for Riksadvokaten
for å få politiadvokaten
tiltalt.
Data fra telefonene til advokat
Klomsæt og en annen advokat på Klomsæts kontor skulle brukes for å se om advokatene hadde vært i kontakt med
journalister fredag 3. februar
2012. Da ble flere bilder av Anders Behring Breivik fra politiets etterforskningsmateriale
publisert i mediene.
Klomsæt samtykket ikke

I et avhør sa advokat Klomsæt
at han ikke ville samtykke til
at politiet innhentet teledata.
Høyesterett har flere ganger
fastslått at advokaters klientforhold er taushetsbelagt. Likevel ble materialet innhentet
og brukt.
Spesialenhetens etterforskning har avdekket at to politioverbetjenter og politiadvokat
Skavang ikke tenkte på at en
advokats telefonbruk kan være
omfattet av taushetsplikt. – Det
spilte da ingen rolle at Klomsæt ikke samtykket, mente politifolkene.
Etter at advokat Arvid Sjødin
på vegne av Klomsæt klaget beslaget inn for Oslo tingrett, be-

Fakta

Anklaget for lekkasje
XX
Advokat Sigurd Klomsæt ble

ilagt en bot på 20.000 kroner
for grov uforstand i tjenesten
som bistandsadvokat i 22.
juli-saken.
XX
14. august 2012 ble han fratatt
advokatbevillingen.
XX
7. mars i år ble Klomsæt
frifunnet i Oslo tingrett,
som rettet skarp kritikk mot
politiet for ensidig etterforskning.
XX
Påtalemyndigheten anket, og
saken skal derfor behandles
av Borgarting lagmannsrett
13. januar neste år.

stemte tingretten at beslaget
av teledata ikke skulle opprettholdes. Politiet anket saken til
lagmannsretten, som kom til
samme resultat.
– Det selvsagte utgangspunkt
er at domstolers avgjørelser
respekteres. Dersom retten
kommer til at et beslag ikke
opprettholdes, skal påtalemyndigheten innrette seg etter dette. Ønskes et annet resultat, må
den påtaleansvarlige anvende
rettsmidler, skriver spesialenhetens leder Jan Egil Presthus.
Teledataene ble også delt
med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Regjeringsadvokaten da Klomsæt gikk til
sak for å få tilbake advokatbevillingen.
Spesialenheten er i tvil om

politiadvokat Skavang har utvist grov uforstand. Spesialenheten mener rettstilstanden
var noe uavklart da dataene ble
innhentet i februar i fjor og er
i tvil om politiet fulgte en bevisst strategi. Saken ble derfor
henlagt etter bevisets stilling.
For to politioverbetjenter er saken henlagt som intet straffbart forhold.

Spydspissen av vår krigsinnsats!
– bind IV i salg
Et historisk kildeverk
planlagt i seks bind (inneh.
3000 bilder, bidrag fra 150
krigsveteraner) om Norges
jagerskvadroner under
2. verdenskrig.

Bind I: Pionertid – Kr. 445,Bind II: Sommeren 1942 – Kr. 445,Bind III: Full innsats – Kr. 495,-

Kåret til
«Årets norske
flybok!»
i 2010 – Bind I & II
i 2011 – Bind III

ISBN 978–82–998071–3–5

Mot overtak i luften – Bind IV
368 s./A4 – i salg nå. Kr. 545,-

Utgitt med støtte fra: NORSK KULTURRÅD – LUFTFORSVARSSTABEN –
INST. FRITT ORD – FORSVARSDEPARTEMENTET – FORSVARSMUSEET
IMPERIAL WAR MUSEUM – ROYAL AIR FORCE MUSEUM/London.

– Uforstandig

Politiadvokaten får likevel
skarp kritikk.
– Politiadvokat Skavangs beslutninger og håndtering av
teledatamaterialet må etter
Spesialenhetens mening karakteriseres som uforstandig,
heter det i avgjørelsen.
Advokat Sjødin sier det er lenge siden han har lest en så kritisk avgjørelse uten at det leder
til tiltale av de ansvarlige.
– Avgjørelsen blir påklaget til
riksadvokaten. Vi mener politiet i Asker og Bærum og politiadvokat Skavang bør tiltales
for det de har gjort, sier Sjødin.
Han reagerer på at Klomsæt
mistet bevilling og levebrød
mens kritikken ikke får noen
konsekvenser for politiadvokaten.
Politiadvokat Knut Skavang
sier hverken tingretten eller
lagmannsretten har ment at
de har gjort noe ulovlig.
– Kritikken går på det formelle – teledataene skulle ha vært
forseglet og forelagt retten for
å få skilt ut det som var klientopplysninger, sier politiadvokaten.

Tanum Karl Johan byr på mange spennende
arrangmenter i desember. Vi får besøk av
musikere, forfattere og selveste julenissen.
Gisle Børge Styve trio

Julenissen

hakon.letvik@aftenposten.no

SØLVGUTTENE
Lørdag 7. desember kl. 17.00
GISLE BØRGE STYVE TRIO
Lørdag 21. desember kl. 12-16

Kort og gaver

Postens julefrister nærmer seg for de gavmilde
Posten er godt forberedt til det
årvisse rushet av julehilsener
og pakker.
Og vil du være sikker på at
juleposten i Norge kommer
frem i tide, må den sendes før
mandag 16. desember.
Til Sverige, Danmark, Finland

og Island er fristen 16. desember for brev og 13. desember for
pakker.
Tyskland, England, Frankrike, Nederland og Belgia: 14. desember for brev og 10. desember for pakker.
Italia og Polen: 14. desember

WINGS FORLAG AS

Refses: Politiadvokat Knut Stavang. Foto: HEIKO



for brev og 7. desember for pakker. USA, Australia og Spania:
14. desember for brev og 5. desember for pakker.
Pakistan, Thailand, Kina og
Brasil: 5. desember for brev og
3. desember for pakker. (NTB)

JULENISSEN
Alle lørdager i desember fra kl. 13-15
Gratis godteposer til alle barn!

Les mer om signeringer
og aktiviteter på
tanumbokhandel.no

Sølvguttene
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