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                              Bergen, 06.10.2020 
 
Møre og Romsdal politidistrikt 
post.moreogromsdal@politiet.no 
 
 

Anmeldelse av Stangeland Maskin AS, daglig leder XXXXX og XXXXX for grovt 
skadverk på Norges Miljøvernforbund (NMF) sin banner på Haramsøya og for 
oppfordring til en straffbar handling. 
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder med dette; 
 

1. Grovt skadeverk på banner montert ved ferjeleiet på Haramsøya, Ålesund kommune. 
Skadeverket utført i tidsrommet natt mellom 15/8 og 16/8-2020. 

2. Oppfordring til straffbar handling ved utloving av «dusør» for skadeverk på banneret. 
 
Anmeldelsen omfatter straffelovens §351 Skadeverk og §352d Grovt skadeverk på NMFs banner ved 
ferjeleiet på Haramsøya i tidsrommet natt mellom 15/8-2020 og 16/8-2020. 
 
Videre anmeldes Stangeland Maskin as, daglig leder XXXXX og XXXXX for §183 Oppfordring til 
en straffbar handling, §15 Medvirkning, og §22 Forsett, da det er rimelig grunn til mistanke for de 
nevnte straffbare forhold. 
 
Det anføres også at det utbes at Stangeland Maskin AS ilegges foretaksstraff i.hht §27 Straff for 
foretak og §28 Momenter ved avgjørelsen om et foretak skal ilegges straff. Oppfordring til straffbar 
handling er formidlet i privat melding av XXXXX på Haramsøya, XXXXX i Stangeland Maskin AS 
ved å utlove en dusør kr.10.000,- på vegne av daglig leder i samme selskap, XXXXX. Dusøren ble 
utlovet i melding den 15/8-202, dagen før skadeverket fant sted. 
 
I lys av de nye opplysninger bes det samtidig om at etterforskning av NMFs anmeldelse av grovt 
skadeverk på NMFs to bannere på Tjelta i Sola kommune gjenopptas  
- Politiets referanse 15188382 16952/20-206 dato 31.07.2020. Skadeverket på de to bannerne på 
Tjelta har samme modus som på banneret på Haramsøya der selve budskapet er skåret bort mens 
Stangeland logoen er urørt/uskadet. Dette ha påfallende likhetstrekk og tilsynelatende utført med 
samme motiv, og det er rimelig grunn til mistanke om at det er samme personer tilknyttet selskapet 
Stangeland Maskin AS som står bak både skadeverket på Haramsøya i Ålesund kommune og på de to 
bannerne som ble skåret i stykker på samme måte på Tjelta i Sola kommune. 
 
Det er å anføre at Stangeland Maskin AS har hovedkontor i Sola kommune og utfører arbeid i 
forbindelse med bygging av Haram vindkraftverk på Haramsøya. Det er også å anføre at 
konserndirektør Olav Stangeland, XXXXX den 29/7-2020 ble anmeldt for overfall med personskade 
på sin nabo Arvid Gimre under klargjøring av to 40-fots containere for senere oppsetting av ny banner 
til erstatning for de som like før hadde blitt utsatt for skadeverk på samme måte som nå også på 

http://www.nmf.no/
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Haramsøya. 
 

Bygdebladet Ålesund 31/7-2020 
Entreprenør Olav Stangeland: - Politiet får avgjere kva som er vold 
https://bygdebladet.com/samfunn/politiet-far-avgjere-kva-som-er-vold/iac/972babe4de89503c65fbd0c5b1480939/19.1.608 

 
Norges Miljøvernforbund - Eier og konserndirektør for Stangeland Maskin angriper og skader 
medlem i Norges Miljøvernforbund 
https://www.nmf.no/2020/08/01/eier-og-konserndirektor-av-stangeland-maskin-angriper-og-skader-medlem-i-norges-miljovernforbund/ 

 
Henviser også til en annen anmeldt voldsepisode utført av ansatte i Stangeland Maskin AS under en 
gå-sakte-aksjon som referert i Sunnmørsposten den 22/8-2020. 
https://www.smp.no/video/article22534677.ece 
 
Det spesielle med skadeverket på bannerne på Tjelta i Sola kommune er at det ene banneret ikke har 
vært synlig for andre enn de som vet om at det, da Stangeland plasserte en buss rett foran samme dag 
som det ble montert. Det kan derfor neppe ha vært stort andre enn XXXXX og XXXXX som har visst 
om banneret og hatt interesse for å utføre skadeverket, og til alt overmål på en slik måte at det bare er 
selve budskapet som er skåret bort, mens selve Stangeland-logoen har stått urørt. 
 
Når det på bakgrunn av at det nå er rimelig grunn til mistanke om at det har vært utlovet dusør, kr. 
10.000,- fra XXXXX til den som utfører skadeverket på banneret på Haramsøya også er rimelig grunn 
til mistanke om at det også har vært tilfelle i forhold til skadeverket på bannerne på Tjelta i Sola 
kommune, dersom de på Tjelta ikke har vært utført egenhendig. Både XXXXX og XXXXX er bosatt i 
Sola kommune i kort avstand til der bannerne ble hengt opp og senere utsatt for skadeverk. 
 

Krav om etterforskning og sikring av bevis 
Det har i en lengre periode vært benyttet store politiressurser for å sikre selskapet Stangeland Maskin 
AS på Haramsøya, og det derfor er rimelig å forvente at politiet også prioriterer etterforskning av 
lovbrudd utført av nevnte selskap og dets ansatte. Prinsippet om Likhet for loven er ufravikelig og 
klart definert i Grunnlovens §98. 
Det er også å bemerke at skadeverk på NMFs bannere er et klart angrep på ytringsfriheten, beskyttet 
av Grunnlovens §100 og §101. 
 
XXXXX i Stangeland Maskin AS på Haramsøya i Ålesund kommune, XXXXX har sendt melding der 
han formidler dusør for lovbrudd på vegne av sin sjef, daglig leder XXXXX den 15/8 på privat 
melding. Det er også rimelig grunn til mistanke om at han også har sendt likelydende oppfordring til 
lovbrudd til flere personer. Det er derfor viktig at politiet sikrer bevis fra XXXXX sine mobiltelefoner 
og datamaskiner, og også gis pålegg om å utlevere alle brukernavn og passord til epost og sosiale 
medier som kan være relevante i saken. Det samme bør også innhentes fra XXXXX. Videre vil det 
også være høyst relevant å innhente kontoutskrifter fra begge de mistenkte i tidsrommet etter den 
15/8-2020. XXXXX antas å være bosatt på eller i nærheten av Haramsøya under anleggsperioden for 
vindkraftverket. 
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Henstilling om foretaksstraff for selskapet Stangeland Maskin AS 
Både XXXXX på Haramsøya, XXXXX og daglig leder XXXXX er ansatt i og er representanter for 
selskapet Stangeland Maskin AS.  
 

§ 27.Straff for foretak 
 
Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket 
straffes. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om 
tilregnelighet, jf. § 20. 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§27 
 
 
§ 28.Momenter ved avgjørelsen om et foretak skal ilegges straff 
 
Ved avgjørelsen om et foretak skal straffes etter § 27, og ved utmålingen av straffen, skal det 
blant annet tas hensyn til 
a) straffens preventive virkning, 
b) lovbruddets grovhet, og om noen som handler på vegne av foretaket, har utvist skyld, 
c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne 
ha forebygget lovbruddet, 
d) om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser, 
e) om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved lovbruddet, 
f) foretakets økonomiske evne, 
g) om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har 
handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff, og 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§28 
 

d) og e) Lovbruddet har definitivt vært i selskapets interesse, noe som er tydelig ved at det kun er 
selve budskapet som er skåret bort, mens firmalogoen er urørt. Det er også rimelig grunn til å 
mistenke en sammenheng mellom de to bannerne som ble skåret i stykker på Tjelta i Sola kommune 
og det som senere ble skåret i stykker på Haramsøya. 
 
 

Lovbrudd og skjerpende omstendigheter 
 

§ 22.Forsett 
Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud 
a) med hensikt, 
b) med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker 
gjerningsbeskrivelsen, eller 
c) holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle 
selv om det skulle være tilfellet. 
 
Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, jf. § 26. 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§22 
 

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§27
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Forsett synes helt klart å være til stede både for selve skadeverket og utloving og formidling av dusør 
for ulovlig handling. 
 

§ 183. Oppfordring til en straffbar handling 
Den som offentlig oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling, straffes med bot eller 
fengsel inntil 3 år. 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§183 

 
 

§ 15. Medvirkning 
Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt. 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§15 

 
Begge de mistenkte vil også ha brutt §15 om medvirkning. 
 

§ 351. Skadeverk 
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som skader, ødelegger, gjør ubrukelig eller 
forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§351 
 

 
§ 352. Grovt skadeverk 
Grovt skadeverk straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om skadeverket 
er grovt skal det særlig legges vekt på 
d) om det er begått ved flere anledninger, av flere i fellesskap eller har et systematisk 
eller organisert preg. 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§352 

 
 
Skadeverket ser helt klart ut til å omfattes av §352 Grovt skadeverk, da det ser ut til å ha vært begått 
tilsvarende skadeverk på to bannere på Tjelta i Sola kommune, og senere også på Haramsøya og med 
tilsvarende modus og fremgangsmåte. Det ser også ut til å være begått av flere i fellesskap og har et 
systematisk og organisert preg ved utloving og formidling av dusør for lovbrudd, og også for selve 
lovbruddet som tilsynelatende er betalt av to personer tilknyttet Stangeland Maskin AS.  
 
 

§ 77.Skjerpende omstendigheter 
Ved straffutmålingen skal det i skjerpende retning især tas i betraktning at lovbruddet: 
e) er ledd i en planlagt eller organisert virksomhet, 
f) er begått av flere i fellesskap, 
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§77 
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Grovt skadeverk, banner ved ferjeleiet Haramsøya, Ålesund kommune. 

 
Banner 12x2,5 m. - fotografert 15/8-2020 
 

 
Banner 12x2,5 m. – fotografert 16/8-2020 Her er banneret tydelig skåret i stykker med kniv. 
 
 
 



 

 
 
Skjermbilde av melding sendt den 15/8-2020 fra XXXXX på Haramsøya i Ålesund kommune, 
XXXXX. Som nevnt i meldingen er det akkurat ordet «dreper» som ble skåre bort i banneret. 



 

 
 
 
 
Norges Miljøvernforbund registrerer at politiet tilsynelatende ikke mangler ressurser eller mannskap 
for å beskytte Stangeland Maskin AS på Haramsøya i Ålesund kommune. Det forventes derfor at 
Møre og Romsdal politidistrikt prioriterer denne etterforskningen proporsjonalt med den øvrige 
ressursbruken i tilknytning til Stangeland Maskin sin virksomhet på Haramsøya. 
 
 
Norges Miljøvernforbund ser dette skadeverket som et klart og koordinert angrep på 
demokratiet og ytringsfriheten hjemlet i Grunnlovens §100. 
 
 
Norges Miljøvernforbund ønsker journalnummer når anmeldelsen er journalført, tilsendt elektronisk 
til saksbehandler Arnfinn Nilsen, arnfinn@nmf.no   
 
 
Med miljøvennlig hilsen 
Norges Miljøvernforbund 

_______________________     _______________________ 
Kurt Willy Oddekalv - Leder     Arnfinn Nilsen  - Saksbehandler 
kurt@nmf.no       arnfinn@nmf.no 
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