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INFORMASJONSSKRIV TIL PÅRØRENDE OG ETTERLATTE ETTER SCANDINAVIAN STAR-KATASTROFEN 
 
Her en kort oppdatering om status i etterforskingen av mordbrannen om bord på Scandinavian Star.  

Oslo politidistrikt opplyste i et møte med de koordinerende bistandsadvokatene i forrige uke 

at planlagt sluttdato for etterforskingen er 30. juni 2016. Det pågår stadig avhør, spesielt av 

personer som er avhørt tidligere og som politiet ønsker å rette ytterligere spørsmål til. 

Avhørene involverer personer bosatt i Sverige, Danmark og USA. 

Det legges til rette for en påtalevurdering i løpet av sommeren. Det betyr at politiet vil 

avgjøre, på basis av etterforskingen, om det skal reise tiltale eller om saken vil bli henlagt. 

Siden påtalespørsmålet avgjøres på politinivå, vil statsadvokaten være klageinstans. Dersom 

politiets beslutning påklages vil det dermed kunne ta lang tid før det foreligger en endelig 

konklusjon. 

Som vi har informert om tidligere, har Oslo tingrett oppnevnt to juridisk sakkyndige for å 

gjennomgå og beskrive juridiske og økonomiske prosesser som kan ha relevans for 

etterforskingen. De sakkyndiges oppgave har vært å uttale seg om avtaledokumenter og 

avtalemessige forhold innen shipping. Rapporten ble avgitt for noen uker siden, men etter 

innspill fra de koordinerende bistandsadvokatene vil rapporten bli supplert på enkelte 

punkter og utstyrt med kildehenvisninger slik at vurderinger og konklusjoner enklere kan 

etterprøves. De juridisk sakkyndige er gitt frist til 15. juni med å levere en supplerende 

redegjørelse. 

Avhørene har vist at mange naturlig nok har problemer med å huske eksakt hva som fant 

sted for mer enn 25 år siden. Derfor har politiet funnet det nødvendig med et høyt antall 

avhør for å kunne sammenstille forklaringene og på den måten danne seg et fyldig bilde av 

begivenhetene. Dette har ført til at svært mange personer fra redningsetatene er blitt 

avhørt, også personell som jobbet om bord på skipet i dagene etter slukkingen. 
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Politiet opplyser at etterforskingen er saksfokusert og ikke personfokusert. Vi tolker dette 

slik at politiet ikke kommer til å reise tiltale mot en eller flere personer for mordbrann.  

Som vanlig sendes dette skrivet direkte til de pårørende og overlevende som ikke er 

representert ved egen bistandsadvokat. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon 

straks noe nytt foreligger. 

 

Oslo, den 16. juni 2016  

Med vennlig hilsen 
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      Advokat Siv Hallgren                                                     Advokat Espen Komnæs 
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