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ØKOKRIM 
 

 
Post: Postboks 8193 Dep., 0034 OSLO 
Tel: 23 29 10 00 Faks: 23 29 10 01 
E-post: : post.okokrim@politiet.no 
 

 
 

John Christian Elden 
Postboks 6684 St. Olavs plass 
0129 OSLO 

Deres referanse Vår referanse Dato Dok.nr. 
 11665568   62/11-60 30.03.2017 10,397 

 

Hans Eirik Olav - henvendelse til ØKOKRIM datert 29. mars 2017 

Jeg viser til henvendelse til ØKOKRIM datert 29. mars 2017 vedrørende Hans Eirik Olav, 
f. 30.06.1956. 
 
Den verserende prosessen knyttet til domfellelsen av Hans Eirik Olav gjelder anke over Borgarting 
lagmannsretts beslutning av 20. januar 2017 om ikke å ta til følge omgjøringsbegjæring rettet mot 
lagmannsrettens beslutning av 3. juni 2017, hvor lagmannsretten besluttet ikke å omgjøre 
beslutningen av 12. oktober 2015, hvor Olavs anke over tingrettens dom av 12. januar 2015 ble 
nektet fremmet. Anken som Høyesteretts ankeutvalg nå skal ta stilling til gjelder lagmannsrettens 
saksbehandling, jf. strpl § 321 sjette ledd.  
 
Hensyntatt ankeutvalgets begrensede kompetanse ved behandlingen av ovennevnte anke, nøyer 
påtalemyndigheten seg med å vise til tidligere inngitte påtegninger hva gjelder ØKOKRIMs 
oppfatning av de rettslige og faktiske bevistemaene som ville vært aktuelle ved en ny realitetsprøving 
av straffespørsmålene i saken. Som kjent har lagmannsretten nektet fremmet Olavs anke over 
realiteten i beslutninger av 12. oktober 2015 og 16. september 2016.  
 
Når det gjelder anmodningen om opplysninger om det har vært ytterligere kontakt mellom 
ØKOKRIM og sveitsisk påtalemyndighet, vises til sakens dokumenter, som forsvarer har innsyn i. 
 
 
 

Med hilsen 

Maria Bache Dahl 
Politiadvokat 
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