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Oslo Statsadvokatembeter - Fjotolf Hansen 

Det vises til brev av 16.11.2021 fra NTB med søknad om unntak fra opptaksforbudet i 

domstolloven § 131 a for saken mot Fjotolf Hansen (Anders Behring Breivik).  Saken gjelder 

begjæring om prøveløslatelse og er berammet til 18. – 21.01.2022.  Det er primært søkt om å 

gjøre opptak av hele hovedforhandlingen og domsavsigelsen, subsidiært av innledning, 

opplesing av tiltalebeslutning, aktors innledningsforedrag, tiltaltes forklaring, vitners 

forklaring, sakkyndiges forklaring, prosedyrer og domsavsigelse.  Det videre opplyst at NTB 

kan påta seg å dele sitt materiale med andre medier gjennom en poolordning i tråd med 

Norges Presseforbunds veiledende retningslinjer for pool. 

 

Forespørselen fra NTB er forelagt for aktor og forsvarer i planleggingsmøte den 06.12.2021.  

Forsvarer hadde ingen innvendinger til at hovedforhandlingen blir filmet.  Aktor hadde heller 

ikke innvendinger til dette.  Ytterligere uttalelser er ikke innhentet. 

 

Rettens vurdering 

 

I h.t. domstolloven § 131 a er det forbud mot opptak under hovedforhandlingene i straffesak.  

Etter bestemmelsens 2. ledd kan det gjøres unntak dersom det foreligger «særlige grunner» og 

opptak ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av saken og heller ikke andre 

hensyn taler avgjørende imot.   

 

I h.t. bestemmelsens 3. ledd er det gitt utfyllende forskrift om fotografering, filmopptak og 

opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak. Forskriften § 4 gir adgang 

til å sette nærmere vilkår for hvordan fotografering og opptak skal gjennomføres, mens 

forskriften § 5 gir retten plikt til å påse at fotografering og opptak gjøres på en forsvarlig 

måte, samt fastslår at tillatelsen kan trekkes tilbake på ethvert tidspunkt. 

 

Retten ser det slik at denne saken utvilsomt har betydelig offentlig interesse.  Saken har fått 

oppmerksomhet i media og antas også å få betydelig medieoppmerksomhet fremover.  Gode 

grunner taler derfor for at saken blir gjennomført med størst mulig grad av åpenhet.   
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Selv om hovedforhandlingen vil bli streamet til utvalgte lokaler i Oslo og Skien, finner retten 

at det er gjennom opptak og overføring av rettsforhandlingene at allmenheten sikres best 

mulig innsyn i domstolens behandling.   Vilkåret i forskriften § 3 bokstav b) er etter dette 

oppfylt.     

 

Kravet til særlige grunner i domstolloven § 131 a, 2. ledd er, slik retten ser det, oppfylt. 

Selv om retten har adgang til å gjøre unntak fra forbudet om fotografering m.v. skal tillatelse 

likevel ikke gis dersom dette kan antas å ha uheldige virkninger for behandlingen av saken.    

 

Hverken tiltalte v/forsvareren eller aktor har hatt innvendinger mot fotografering m.v.  Det 

foreligger likevel andre hensyn som kan tale imot filmopptak, så som belastningen ved 

filmfremvisning av tiltalte og redegjørelser/gjennomgang av sakens bakgrunn for personer 

som er direkte berørt.  Med bakgrunn i sakens karakter og omfang, har retten likevel kommet 

til at det ikke foreligger avgjørende hensyn mot unntak fra forbudet.  Det er herunder lagt vekt 

på bl.a. at tiltaltes identitet med navn og bilde samt bakgrunnen for saken er omfattende belyst 

og godt kjent i offentligheten fra tidligere.   

 

Ingen av partene har fremsatt begjæring om lukkede dører.  Retten legger til grunn at 

hovedforhandlingen vil bli ført for åpne dører, i den forstand at den vil bli streamet til 

rettslokaler i to byer.  Pressen har etter søknad og akkreditering fått adgang til å overvære 

saken og å referere fra forhandlingene.   

 

Retten gjør etter dette unntak fra opptaksforbudet på følgende vilkår, jfr. forskriften § 4:     

 

- Opptak må gjøres på en måte som i minst mulig grad forstyrrer forhandlingene. 

 

- Tiltalte må gi samtykke til fotografering eller filming på vei til eller fra rettsmøtet og 

under opphold i den bygningen hvor rettsmøtet avholdes, jfr. domstolloven § 131 a, 1. 

ledd. 

 

- Det skal ikke gjøres opptak av dokumenter, notater eller skjermer til aktører og 

dommere. 

 

- Dersom retten skulle beslutte lukkede dører eller nedlegge referatforbud i medhold av 

domstolloven § 125 flg. under deler av hovedforhandlingen, skal fotografering, 

filmopptak og kringkasting ikke skje for disse delene. 

 

- Det legges til grunn at opptakene undergis vanlig pressefaglig og presseetisk 

vurdering før kringkasting og at det av den grunn må legges inn en forsinkelse i 

sendingen.  

 

 

Retten gir etter dette tillatelse til NTB til å gjøre opptak av forhandlingene som beskrevet 

ovenfor.  Det vises herunder til at NTB har påtatt seg et poolansvar og å dele opptakene med 

andre i pressen.  Det er ikke innkommet tilsvarende søknader fra andre presseorganer. 
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