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Vi viser til vår anmeldelse av 7. juni 2014, politiets henleggelsesbeslutning av 27. juni 
2014, samt møte 5. august 2014 med påtaleansvarlig jurist, Hans Lyder Haare.  
 
La oss med en gang få uttrykke vår overraskelse over at Haare unnlot å oversende sitt 
påtegningsark av 12. august 2014 til oss, mens han samtidig valgte å sende dette 
dokument i kopi til anmeldte. Vi skal ikke her spekulere i hvorfor han har handlet som 
han gjorde. 
 
Når dette er sagt, ønsker vi å ta tak i en uttalelse Haare har gitt i påtegningsarket, dette 
åpenbart for å forsvare sin henleggelse og samtidig uvesentliggjøre anmeldelsens 
materielle innhold, nemlig at vi – etter Haares mening – skal ha konstruert en rekke 
mulige straffbare forhold som han ikke fant grunn for å kommentere ytterligere. Med 
andre ord anklager politijuristen oss for å ha reist falsk anmeldelse, jf strl § 168, dette 
ved å fabrikkere omstendigheter i den hensikt å villede påtalemyndigheten til å 
etterforske og straffeforfølge disse oppkonstruerte og derved ikkeeksisterende 
handlinger. Det er en alvorlig anklage politijurist Haare her har rettet mot oss, og vi ber 
mot denne bakgrunn om at politidistriktet trekker denne falske anklage mot oss tilbake, 
og samtidig gir oss en redegjørelse over hvordan dette kunne skje.  
 
Utover dette nevner vi at de anmeldte forhold ikke bare er begrunnet, men også godt 
dokumentert i selve anmeldelsen. Videre er det behørig redegjort for at de straffbare 
forhold (dokumentfalsk) ikke er foreldet.  
 
Dersom den falske anklage ikke trekkes, ser vi oss tvunget til å anmelde forholdet til 
spesialenheten. Uavhengig av dette begjærer vi anmeldelsen vurdert på ny, denne gang 
av habil påtaletjenestemann, dette da det er åpenbart at Haare ikke har prøvet 
anmeldelsen, men snarere – og av ukjent årsak – har søkt ulovlige løsninger for å få den 
henlagt.  
 
Vi ber om politidistriktets snarlige tilbakemelding. 
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