
 

 

  

 

 

 

 

 

Afgjorte disciplinærsager  

i politiet i 2021 

 

  



 

 

Side 2 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
      

DISCIPLINÆRE SANKTIONER ............................................................................. 3 

TJENSTLIGE FORHOLD ....................................................................................... 4 

Registermisbrug ....................................................................................................... 4 

Ukorrekt optræden (sprogbrug og adfærd) ............................................................. 8 

Magtanvendelse ....................................................................................................... 9 

Udeblivelse fra tjeneste ......................................................................................... 11 

Undladt at efterkomme tjenstlig ordre ................................................................. 12 

Våben og ammunition ............................................................................................ 12 

Andre tjenstlige forhold ......................................................................................... 13 

FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN .................................................................... 14 

Ukorrekt optræden (sprogbrug og adfærd) ........................................................... 14 

STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN ................................................................. 17 

Misbrug af stilling ................................................................................................... 17 

Videregivelse af fortrolige oplysninger .................................................................. 20 

Pligtforsømmelse ................................................................................................... 20 

Forbrydelser mod liv og legeme ............................................................................ 21 

Færdselsloven ........................................................................................................ 22 

STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN .................................................. 23 

Formueforbrydelser ............................................................................................... 23 

Forbrydelser mod liv og legeme ............................................................................ 23 

Seksualforbrydelser................................................................................................ 23 

Forbrydelser i familieforhold ................................................................................. 24 

Freds- og æreskrænkelser ...................................................................................... 24 

Færdselsloven ........................................................................................................ 24 

Restaurationsloven ................................................................................................ 25 

 
  



 

 

Side 3 

 

 

Disciplinære sanktioner 
 

Tjenestemandsloven indeholder blandt regler for, hvordan man skal håndtere en 

tjenstlig forseelse. En tjenstlig forseelse kan udløse en ansættelsesretlig sanktion. 

Sanktionerne udgør en sanktionsstige, hvor advarsel er den mildeste sanktion og 

afsked den hårdeste: 

 

a) Advarsel 

 

b) Irettesættelse 

 

c) Bøde (der dog ikke må overstige ½ måneds løn) 

 

d) Overførsel til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til en anden stil-

ling inden eller uden for ansættelsesområdet 

 

e) Degradering (herunder helt eller delvist bortfald af anciennitetsbestemte 

løndele) 

 

f) Afsked 

 

 

Du kan læse mere om de disciplinære sanktioner i tjenestemandslovens § 24.  
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Tjenstlige forhold                

 
Registermisbrug 

 

1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have bedt en kollega om at slå en sag, hvori et familie-

medlem var part, op i politiets registre uden tjenstlig anledning og for at 

have rettet henvendelse til den kollega, som behandlede sagen. Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed efterforskede sagen og sendte den til 

Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurde-

rede, at der ikke var rimelig formodning for, at polititjenestemanden 

havde begået noget strafbart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.   

 

 

2. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået sig selv og flere familiemedlemmer op i poli-

tiets registre uden tjenstlig anledning. Sagen blev forelagt Den Uaf-

hængige Politiklagemyndighed, som vurderede, at der ikke var rimelig 

formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget strafbart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

3. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået sig selv op i politiets registre. Den Uaf-

hængige Politiklagemyndighed efterforskede sagen og sendte den til 

Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurde-

rede, at der ikke var rimelig formodning for, at polititjenestemanden 

havde begået noget strafbart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.   

 

 

4. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået sig selv op i politiets registre.  Den Uaf-

hængige Politiklagemyndighed efterforskede sagen og sendte den til 

Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurde-

rede, at der ikke var rimelig formodning for, at polititjenestemanden 

havde begået noget strafbart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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5. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået en sag, hvori en bekendt var part, op i politi-

ets registre uden tjenstlig anledning, og for at have rettet henvendelse til 

en sagsbehandler og spurgt ind til sagen. Den Uafhængige Politiklage-

myndighed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til af-

gørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var 

rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget straf-

bart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.   

 

 

6. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået sig selv og et familiemedlem op i politiets 

systemer uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politiklagemyndig-

hed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til afgørelse af 

tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var rimelig for-

modning for, at polititjenestemanden havde begået noget strafbart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

7. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved bl.a. at have slået sig selv og flere familiemedlemmer op i 

politiets registre uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politiklage-

myndighed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til af-

gørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var 

rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget straf-

bart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.   

 

 

8. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået sig selv og afdøde familiemedlemmer op i 

politiets registre uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politiklage-

myndighed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til af-

gørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var 

rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget straf-

bart. 

  

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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9. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået sig selv og en sag, hvori pågældende selv 

var part, op i politiets registre uden tjenstlig anledning. Sagen blev fore-

lagt Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som vurderede, at der ikke 

var rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget 

strafbart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

10. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved bl.a. at have slået sig selv, flere familiemedlemmer og en 

person, der var part i en sag, hvori polititjenestemanden selv var vidne, 

op i politiets registre uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politikla-

gemyndighed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til 

afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke 

var rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget 

strafbart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

11. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået flere familiemedlemmer op i politiets registre 

uden tjenstlig anledning. Sagen blev forelagt Den Uafhængige Politikla-

gemyndighed, som sendte sagen til Statsadvokaten til afgørelse af tilta-

lespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var rimelig formod-

ning for, at polititjenestemanden havde begået noget strafbart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

12. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået en sag, hvori pågældende selv var part, op i 

politiets registre uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politiklage-

myndighed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til af-

gørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var 

rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget straf-

bart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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13. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i politiets 

registre på vegne af en kunde i polititjenestemandens private virksomhed 

(bibeskæftigelse). Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforskede 

sagen og sendte den til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. 

Statsadvokaten vurderede, at der ikke var rimelig formodning for, at po-

lititjenestemanden havde begået noget strafbart.  

  

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

14. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved bl.a. at have slået sig selv, flere familiemedlemmer og en 

sag, hvor polititjenestemanden selv var part, op i politiets registre uden 

tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforskede 

sagen og sendte den til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. 

Statsadvokaten vurderede, at der ikke var rimelig formodning for, at po-

lititjenestemanden havde begået noget strafbart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

15. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at have slået sig selv samt flere personer og sager op i 

politiets registre uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politiklage-

myndighed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til af-

gørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var 

rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget straf-

bart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

16. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå sig selv, flere familiemedlemmer og en sag, hvori 

pågældende selv var part, op i politiets registre uden tjenstlig anledning. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforskede sagen og sendte 

den til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten 

vurderede, at der ikke var rimelig formodning for, at polititjenestemanden 

havde begået noget strafbart.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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17. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå sig selv og flere familiemedlemmer op i politiets re-

gistre uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politiklagemyndighed 

efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til afgørelse af til-

talespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var rimelig for-

modning for, at polititjenestemanden havde begået noget strafbart.  

  

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

18. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå sig selv og et familiemedlem op i politiets registre 

uden tjenstlig anledning. Sagen blev forelagt Den Uafhængige Politikla-

gemyndighed, som sendte sagen til Statsadvokaten til afgørelse af tilta-

lespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var rimelig formod-

ning for, at polititjenestemanden havde begået noget strafbart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

19. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå en sag, der blev omtalt i pressen, op i politiets regi-

stre uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige Politiklagemyndighed ef-

terforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til afgørelse af tilta-

lespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var rimelig formod-

ning for, at polititjenestemanden havde begået noget strafbart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

Ukorrekt optræden (sprogbrug og adfærd) 

 

20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uacceptabel ad-

færd og sprogbrug over for kolleger. Rigspolitiet lagde ved sanktionsfast-

sættelsen vægt på, at polititjenestemanden tidligere var meddelt en di-

sciplinær sanktion for blandt andet uacceptabel sprogbrug.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.100 kr. af Rigs-

politiet.  
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21. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ved flere lejligheder 

at have opført sig grænseoverskridende over for en underordnet. Rigs-

politiet fandt, at polititjenestemanden derved havde udvist en udpræget 

grad af dårlig dømmekraft. 

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af Rigs-

politiet.         

 

 

22. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) over polititjenestemandens adfærd i forbindelse med en politiforret-

ning. Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemandens adfærd og 

sprogbrug var kritisabel og ikke levede op til reglerne om god forvaltning-

skik.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.  

 

 

23. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) over polititjenestemandens adfærd i forbindelse med en corona-

test. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisa-

bel.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

 

Magtanvendelse 

 

24. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) over polititjenestemandens adfærd. Polititjenestemanden havde un-

der en demonstration tildelt en person en række slag hurtigt efter hinan-

den og uden ophold med politistaven, mens vedkommende sad/lå på jor-

den. Politiklagemyndigheden fandt den anvendte magt for nødvendig og 

forsvarlig henset til den konkrete situation, men fandt det kritisabelt, at 

slagene blev tildelt hurtigt efter hinanden og uden ophold, hvorved der 

ikke blev givet personen tilstrækkelig tid til at efterkomme påbuddet om 

at fjerne sig fra stedet. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  
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25. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) for hårdhændet adfærd under en anholdelse. Politiklagemyndighe-

den fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og lagde vægt på, at 

den anvendte magt i forbindelse med anholdelsen var unødvendig og 

uforsvarlig. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

26. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) over polititjenestemandens adfærd i forbindelse med en politiforret-

ning. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisa-

bel og lagde vægt på, at den anvendte magt i situationen var unødvendig 

og uforsvarlig. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.   

 

 

27. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) over polititjenestemandens adfærd i forbindelse med en politiforret-

ning. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisa-

bel og lagde vægt på, at den anvendte magt i situationen var unødvendig.  

 

Disciplinær sanktion:  Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

 

28. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) over polititjenestemandens adfærd i forbindelse med en demonstra-

tion, hvor polititjenestemanden var i tjeneste. Politiklagemyndigheden 

fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og lagde vægt på, at den 

anvendte magt i situationen var unødvendig og uforsvarlig. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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Udeblivelse fra tjeneste 

 

29. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have forladt en 

vagt uden fornøden aftale med sin leder og for efterfølgende telefonisk 

over for sin leder at give indtryk af fortsat at være i tjeneste til trods for, 

at pågældende holdt fri. Rigspolitiet vurderede, at forholdet måtte side-

stilles med udeblivelse fra tjenesten uden gyldig grund. Rigspolitiet vur-

derede endvidere, at polititjenestemandens urigtige oplysninger til ledel-

sen udgjorde en alvorlig tjenesteforseelse og et alvorligt tillidsbrud.    

  

Disciplinær sanktion:  Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af Rigs-

politiet.      

 

 

30. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have forladt en 

vagt uden fornøden aftale med sin leder. Rigspolitiet vurderede, at for-

holdet måtte sidestilles med udeblivelse fra tjenesten uden gyldig grund.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.100 kr. af Rigs-

politiet.  

 

 

31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt tidsregi-

strering og for at have forladt tjenesten i en længere periode uden fornø-

den aftale med sin leder. Rigspolitiet vurderede, at forholdet måtte side-

stilles med udeblivelse fra tjenesten uden gyldig grund.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.100 kr. af Rigs-

politiet.  

 

 

32. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet 

fra retten som vidne to gange i samme sag, hvorfor retsmødet begge 

gange måtte udsættes. Rigspolitiet vurderede, at forholdene måtte side-

stilles med udeblivelse fra tjenesten uden gyldig grund. 

 

Disciplinær sanktion:  Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigs-

politiet           
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Undladt at efterkomme tjenstlig ordre 

 

33. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afvist at ef-

terkomme en tjenstlig ordre. Det fremgik af indstillingen, at det ved flere 

lejligheder var blevet indskærpet over for polititjenestemanden, at pågæl-

dende skulle følge ledelsens anvisninger og løse de opgaver, som ved-

kommende blev pålagt. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.       

 

 

Våben og ammunition 

 

34. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et 

vådeskud i forbindelse med undervisning. Den Uafhængige Politiklage-

myndighed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten til af-

gørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste tiltale for overtræ-

delse af straffelovens § 157 (pligtforsømmelse). Polititjenestemanden 

blev frifundet i byretten. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.          

 

 

35. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et 

vådeskud i et træningsområde på en politistation.  Den Uafhængige Po-

litiklagemyndighed efterforskede sagen og sendte den til Statsadvokaten 

til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke 

var rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget 

strafbart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

36. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et 

vådeskud i forbindelse med skydetræning. Sagen blev efterforsket af 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der sendte sagen til Statsadvo-

katen til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at 

der ikke var rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået 

noget strafbart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.     
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37. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have over-

holdt gældende retningslinjer i forbindelse med bortkomst af et magasin 

til en tjenestepistol med skarp ammunition.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.  

 

 

38. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have forladt en 

patruljebil med et aflåst våbenskab indeholdende våben uden at sikre, at 

køretøjet ikke uberettiget kunne benyttes af andre. Den Uafhængige Po-

litiklagemyndighed sigtede polititjenestemanden for overtrædelse af 

straffelovens § 157 (pligtforsømmelse) og sendte sagen til Statsadvoka-

ten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten opgav sigtelsen 

med den begrundelse, at Statsadvokaten ikke forventede, at polititjene-

stemanden ville blive fundet skyldig ved domstolene. 

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en advarsel af Rigspolitiet.     

 

 

Andre tjenstlige forhold 

 

39. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af 

straffelovens § 157 (pligtforsømmelse) ved ikke at have fulgt gældende 

retningslinjer om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed sendte sagen til Statsadvokaten 

til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke 

var rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget 

strafbart. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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Forhold uden for tjenesten               
 

Ukorrekt optræden (sprogbrug og adfærd) 

 

40. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) for at tage kontakt til en mindreårig uden tjenstlig anledning via In-

stagram. Politiklagemyndigheden sendte sagen til Statsadvokaten til af-

gørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten vurderede, at der ikke var 

rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget straf-

bart. Politiklagemyndigheden behandlede herefter sagen som en ad-

færdsklagesag. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens ad-

færd meget kritisabel.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigs-

politiet.  

 

 

41. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) ved uden for tjenesten at have fremvist sin politilegitimation i forbin-

delse med en privat trafikal uoverensstemmelse. Politiklagemyndighe-

den fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og lagde vægt på, at 

polititjenestemanden var involveret i en privat uoverensstemmelse, og at 

det ikke var nødvendigt at træde i tjeneste.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.   

 

 

42. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin del-

tagelse i en privat sammenkomst, hvor flere kollegaer deltog, herunder 

en kollega, som var smittet med Covid-19, hvilket udløste et udbrud af 

Covid-19 i politikredsen. Polititjenestemanden fortalte først om sin delta-

gelse i sammenkomsten, efter at et medie havde bragt en artikel herom. 

Rigspolitiet lagde ved sin afgørelse af sagen blandt andet vægt på, at 

polititjenestemanden havde udvist dårlig dømmekraft ved at have delta-

get i sammenkomsten, hvilket var i strid med myndighedens anbefalin-

ger, samt ved ikke at have medvirket aktivt til smitteopsporing.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

43. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin del-

tagelse i en privat sammenkomst, hvor flere kollegaer deltog, herunder 
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en kollega, som var smittet med Covid-19, hvilket udløste et udbrud af 

Covid-19 i politikredsen. Polititjenestemanden fortalte først om sin delta-

gelse i sammenkomsten efter at et medie havde bragt en artikel herom. 

Rigspolitiet lagde ved sin afgørelse af sagen blandt andet vægt på, at 

polititjenestemanden havde udvist dårlig dømmekraft ved at have delta-

get i sammenkomsten, hvilket var i strid med myndighedens anbefalin-

ger, samt ved ikke at have medvirket aktivt til smitteopsporing.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.     

 

 

44. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin del-

tagelse i en privat sammenkomst, hvor flere kollegaer deltog, herunder 

en kollega, som var smittet med Covid-19, hvilket udløste et udbrud af 

Covid-19 i politikredsen. Polititjenestemanden fortalte først om sin delta-

gelse i sammenkomsten efter at et medie havde bragt en artikel herom. 

Rigspolitiet lagde ved sin afgørelse af sagen blandt andet vægt på, at 

polititjenestemanden havde udvist dårlig dømmekraft ved at have delta-

get i sammenkomsten, hvilket var i strid med myndighedens anbefalin-

ger, samt ved ikke at have medvirket aktivt til smitteopsporing.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

 

45. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin del-

tagelse i en privat sammenkomst, hvor flere kollegaer deltog, herunder 

en kollega, som var smittet med Covid-19, hvilket udløste et udbrud af 

Covid-19 i politikredsen. Polititjenestemanden fortalte først om sin delta-

gelse i sammenkomsten efter at et medie havde bragt en artikel herom. 

Rigspolitiet lagde ved sin afgørelse af sagen blandt andet vægt på, at 

polititjenestemanden havde udvist dårlig dømmekraft ved at have delta-

get i sammenkomsten, hvilket var i strid med myndighedens anbefalin-

ger, samt ved ikke at have medvirket aktivt til smitteopsporing.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

 

46. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin del-

tagelse i en privat sammenkomst, hvor flere kollegaer deltog, herunder 

en kollega, som var smittet med Covid-19, hvilket udløste et udbrud af 

Covid-19 i politikredsen. Polititjenestemanden fortalte først om sin delta-

gelse i sammenkomsten efter at et medie havde bragt en artikel herom. 

Rigspolitiet lagde ved sin afgørelse af sagen blandt andet vægt på, at 
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polititjenestemanden havde udvist dårlig dømmekraft ved at have delta-

get i sammenkomsten, hvilket var i strid med myndighedens anbefalin-

ger, samt ved ikke at have medvirket aktivt til smitteopsporing.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

 

47. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin del-

tagelse i en privat sammenkomst, hvor flere kollegaer deltog, herunder 

en kollega, som var smittet med Covid-19, hvilket udløste et udbrud af 

Covid-19 i politikredsen. Polititjenestemanden fortalte først om sin delta-

gelse i sammenkomsten efter at et medie havde bragt en artikel herom. 

Rigspolitiet lagde ved sin afgørelse af sagen blandt andet vægt på, at 

polititjenestemanden havde udvist dårlig dømmekraft ved at have delta-

get i sammenkomsten, hvilket var i strid med myndighedens anbefalin-

ger, samt ved ikke at have medvirket aktivt til smitteopsporing.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

 

48. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin del-

tagelse i en privat sammenkomst, hvor flere kollegaer deltog, herunder 

en kollega, som var smittet med Covid-19, hvilket udløste et udbrud af 

Covid-19 i politikredsen. Polititjenestemanden fortalte først om sin delta-

gelse i sammenkomsten efter at et medie havde bragt en artikel herom. 

Rigspolitiet lagde ved sin afgørelse af sagen blandt andet vægt på, at 

polititjenestemanden havde udvist dårlig dømmekraft ved at have delta-

get i sammenkomsten, hvilket var i strid med myndighedens anbefalin-

ger, samt ved ikke at have medvirket aktivt til smitteopsporing.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

 

49. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ikke at følge en 

tjenstlig ordre og for i sin fritid have deltaget i en gå-prøve for skoleelever 

med brug af patruljebil og uniform uden ledelsens tilladelse. Polititjene-

stemanden blev endvidere indberettet for i strid med politiets retningslin-

jer at have lagt billeder af sig selv på et socialt medie, hvor pågældende 

var iført uniform og fremviste politiets materiel.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en bøde på 1.330 kr. af Rigspolitiet. 
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Strafbare forhold i tjenesten               
 

Misbrug af stilling 

 

50. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale 

for overtrædelse af straffelovens § 147 (anvendelse af ulovlige midler for 

at opnå tilståelse mv.), § 155, stk. 1 (misbrug af stilling) og § 150 (misbrug 

af stilling – tvang). Polititjenestemanden havde i forbindelse med en bil-

jagt anvendt ulovlige midler for at opnå en tilståelse. Polititjenesteman-

den blev i byretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 147 

og § 155, stk. 1 og idømt 20 dagbøder af 200 kr. Efterfølgende blev sagen 

behandlet som en adfærdsklagesag. Den Uafhængige Politiklagemyn-

dighed fandt polititjenestemandens adfærd og sprogbrug under politifor-

retningen meget kritisabel.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 2.500 kr. af Rigs-

politiet. 

 

 

51. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med til-

tale for overtrædelse af straffelovens § 147 (anvendelse af ulovlige midler 

for at opnå tilståelse mv.), § 155, stk. 1 (misbrug af stilling) og § 150 

(misbrug af stilling – tvang). Polititjenestemanden havde i forbindelse 

med en biljagt anvendt ulovlige midler for at opnå en tilståelse. Polititje-

nestemanden blev i byretten fundet skyldig i for overtrædelse af straffe-

lovens § 147 og § 155, stk. 1 og idømt 20 dagbøder af 200 kr. Efterføl-

gende blev sagen behandlet som en adfærdsklagesag. Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed fandt polititjenestemandens adfærd og sprogbrug 

under politiforretningen for meget kritisabel.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 2.500 kr. af Rigs-

politiet. 

 

 

52. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af 

straffelovens § 155 (misbrug af stilling) ved at have slået flere personer 

og sager op i politiets registre uden tjenstlig anledning. Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed sendte sagen til Statsadvokaten til afgørelse af til-

talespørgsmålet. Statsadvokaten rejste tiltale og forelagde polititjeneste-

manden et bødeforlæg på 3.500 kr., som pågældende betalte.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.100 kr. af Rigs-

politiet. 
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53. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå sig selv, familiemedlemmer, kolleger og andre bor-

gere op i politiets registre uden tjenstlig anledning. Sagen blev forelagt 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som sendte sagen til Statsadvo-

katen til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste tiltale for 

overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og forelagde po-

lititjenestemanden et bødeforlæg på 5.000 kr., som pågældende betalte.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.100 kr. af Rigs-

politiet.  

 

 

54. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved opslag i politiets registre uden tjenstlig anledning. Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed sigtede polititjenestemanden for over-

trædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og sendte sagen til 

Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste 

tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 og forelagde polititjeneste-

manden et bødeforlæg på 2.500 kr., som pågældende betalte.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigs-

politiet. 

 

 

55. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå en sag op i politiets registre uden tjenstlig anledning. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed sigtede polititjenestemanden for 

overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og sendte sagen 

til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rej-

ste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 og forelagde polititjene-

stemanden et bødeforlæg på 3.500 kr., som pågældende betalte.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigs-

politiet.   

 

 

56. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå en sag op i politiets registre uden tjenstlig anledning. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed sigtede polititjenestemanden for 

overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og sendte sagen 

til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rej-

ste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 og forelagde polititjene-

stemanden et bødeforlæg på 3.500 kr., som pågældende betalte.  
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Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigs-

politiet.   

 

 

57. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå en sag op i politiets registre uden tjenstlig anledning. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed sigtede polititjenestemanden for 

overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og sendte sagen 

til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rej-

ste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 og forelagde polititjene-

stemanden et bødeforlæg på 3.500 kr., som pågældende betalte.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigs-

politiet.   

 

 

58. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at slå en sag op i politiets registre uden tjenstlig anledning. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed sigtede polititjenestemanden for 

overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og sendte sagen 

til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rej-

ste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 og forelagde polititjene-

stemanden et bødeforlæg på 3.500 kr., som pågældende betalte.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigs-

politiet.   

 

 

59. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at skaffe en anden person uberettiget fordel. Den Uaf-

hængige Politiklagemyndighed efterforskede sagen og sendte den til 

Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste 

tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), og po-

lititjenestemanden blev i byretten idømt 12 dagbøder af 250 kr. Sagen 

blev anket til landsretten, som stadfæstede byrettens dom. 

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 4.000 kr. af Rigs-

politiet. 

 

 

60. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt 

sin stilling ved at skaffe en anden person uberettiget fordel. Den Uaf-

hængige Politiklagemyndighed efterforskede sagen og sendte den til 

Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste 
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tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), og po-

lititjenestemanden blev i byretten idømt 12 dagbøder af 250 kr. Sagen 

blev anket til landsretten, som stadfæstede byrettens dom. 

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigs-

politiet. 

 

 

Videregivelse af fortrolige oplysninger 

 

61. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1 (videregivelse af 

fortrolige oplysninger). Statsadvokaten rejste tiltale, og polititjenesteman-

den blev i byretten idømt fire dagbøder a 250 kr. Dommen blev stadfæ-

stet i landsretten og straffen forhøjet til fire dagbøder af 500 kr. 

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 1.053 kr. af Rigs-

politiet.  

 

 

Pligtforsømmelse 

 

62. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af en sig-

telse for overtrædelse af straffelovens § 157 (pligtforsømmelse) ved at 

efterlade en taske indeholdende sin tjenestepistol og ammunition på et 

offentligt tilgængeligt toilet. Den Uafhængige Politiklagemyndighed 

sendte sagen til Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Stats-

advokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 157 og fore-

lagde polititjenestemanden et bødeforlæg på 10.000 kr., som polititjene-

stemanden betalte.  

 

Disciplinær sanktion:  Ikendt en disciplinær bøde på 1.250 kr. af Rigs-

politiet. 

 

 

63. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et 

vådeskud på en politistation. Sagen blev efterforsket af Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed, som sendte sagen til Statsadvokaten til afgørelse 

af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af 

straffelovens § 157 (pligtforsømmelse) og forelagde polititjenesteman-

den et bødeforlæg på 2.500 kr., som polititjenestemanden betalte. 
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Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinærbøde på 1.250 kr. af Rigs-

politiet. 

 

 

64. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et 

vådeskud i forbindelse med afladning/kontrol af en maskinpistol. Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed efterforskede sagen og sendte den til 

Statsadvokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste 

tiltale for overtrædelse af straffelovens § 157 (pligtforsømmelse) og fore-

lagde polititjenestemanden et bødeforlæg på 2.500 kr., som polititjene-

stemanden betalte.  

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinærbøde på 1.074 kr. af Rigs-

politiet.    

 

 

65. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) ved 

at have slået en sag op i politiets registre, hvori vedkommendes tidligere 

partner var involveret samt for overtrædelse af straffelovens § 157 (pligt-

forsømmelse) ved ikke at standse en borger i sit ulovlige forehavende. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed sendte sagen til Statsadvokaten 

til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste tiltale for over-

trædelse af straffelovens § 155 og § 157. Polititjenestemanden blev i by-

retten frifundet for overtrædelse af straffelovens § 155, men idømt 10 

dagbøder af 200 kr. for overtrædelse af straffelovens § 157. 

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 2.500 kr. af Rigs-

politiet. 

 

 

 

 

Forbrydelser mod liv og legeme 

 

66. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed havde sigtet polititjenesteman-

den for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold). Statsadvokaten rejste 

tiltale. Polititjenestemanden blev dømt i byretten og frifundet i landsret-

ten. 

 

Afgørelse: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning.    
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Færdselsloven 

 

67. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med til-

tale for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1 (tilsidesættelse af 

væsentlige hensyn til færdselssikkerheden). Polititjenestemanden havde 

tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvilket medførte, at 

der skete sammenstød med en cyklist. I byretten blev polititjenesteman-

den idømt en bøde på 1.000 kr. og betinget frakendelse af førerretten i 

tre år. 

 

Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspo-

litiet. 

 

 

68. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

sigtelse for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1 (manglende agt-

pågivenhed), jf. § 26, stk. 3 (manglende overholdelse af vigepligt), jf. stk. 

1 (manglende forsigtighed ved vejkryds). Polititjenestemanden havde 

som fører af en civil patruljebil tilsidesat væsentlige hensyn til færdsels-

sikkerheden, hvorved der skete et sammenstød med en personbil. Stats-

advokaten forelagde polititjenestemanden et bødeforelæg på 2.500 kr., 

som polititjenestemanden betalte samt betinget frakendelse af førerret-

ten i tre år.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.       
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Strafbare forhold uden for tjenesten               
 

Formueforbrydelser 

 

69. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 285, jf. § 276 (tyveri). Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed sendte sagen til Statsadvokaten til af-

gørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten rejste tiltale, og polititjene-

stemanden blev i byretten idømt fire dagbøder af 125 kr. Sagen blev an-

ket. Landsretten stadfæstede byrettens dom. 

 

Disciplinær sanktion: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet 

efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

 

70. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sig-

telse for overtrædelse af straffelovens § 276 (tyveri). Anklagemyndighe-

den rejste tiltale. Polititjenestemanden blev fundet skyldig i byretten, men 

frifundet i landsretten.  

 

Afgørelse: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning.   

 

 

Forbrydelser mod liv og legeme 

 

71. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med til-

tale for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold). Rigspolitiet suspende-

rede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. 

Sagen blev anket til landsretten, som fandt polititjenestemanden skyldig 

i overtrædelse af straffelovens § 244. Straffen blev fastsat til fængsel i 60 

dage.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet 

efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

  

Seksualforbrydelser 

 

72. Sagsresumé: Polititjenestemanden blev indberettet på baggrund af en 

sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 216 (voldtægt).  Anklagemyn-

digheden rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 216, jf. til dels § 

225 (anden kønslig omgang end samleje). Polititjenestemanden blev i 
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byretten idømt fængsel i to år og seks måneder. Sagen blev anket til 

landsretten, som skærpede straffen til fængsel i tre år.  

 

Disciplinær sanktion:  Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet 

efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

Forbrydelser i familieforhold 

 

73. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med til-

tale for overtrædelse af straffelovens § 215 (unddragelse af forældremyn-

dighed).  Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-

den) sigtede desuden polititjenestemanden for overtrædelse af straffelo-

vens § 155 (misbrug af stilling) og § 157 (pligtforsømmelse) ved at have 

benyttet en tjenestebil uden tjenstlig anledning og fået en kollega til at slå 

et familiemedlem op i politiets registre. Statsadvokaten opgav sigtelsen. 

Politiklagemyndigheden behandlede sagen som en adfærdsklage og af-

sluttede sagen ved at udtale kritik af polititjenestemandens adfærd. I by-

retten blev polititjenestemanden fundet skyldig i overtrædelse af straffe-

lovens § 215 og idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om 

samfundstjeneste. Sagen blev anket til landsretten, som stadfæstede 

dommen.  

 

Disciplinær sanktion: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet 

efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

 

Freds- og æreskrænkelser 

 

74. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sig-

telse for overtrædelse af straffelovens § 264 d samt § 263 (krænkelse af 

privatlivets fred). Polititjenestemanden søgte herefter sin afsked.  

 

Afgørelse: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning.  

 

Færdselsloven 

 

75. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at havde overtrådt 

færdselslovens § 118 (tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdsels-

sikkerheden), jf. § 42, stk. 1, nr. 1 (overskridelse af den tilladte hastighed 

i byzone med mere end 100 pct.). I byretten blev polititjenestemanden 

idømt en bøde på 6.000 kr. og frakendelse af førerretten i seks måneder. 
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Disciplinær sanktion: Ikendt en disciplinær bøde på 15.000 kr. af Rigs-

politiet. Ved sanktionsfastsættelsen blev der lagt vægt på, at polititjene-

stemanden tidligere var ikendt en disciplinær sanktion.  

 

 

76. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en 

sigtelse for spirituskørsel. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 20 

dages betinget fængsel, en bøde på 18.500 kr. og frakendelse af fører-

retten i tre år. 

 

Disciplinær sanktion:  Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet 

efter indstilling fra Rigspolitiet.      

 

 

 

Restaurationsloven 

 

77. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at 

han var idømt en bøde på 2.000 kr. for overtrædelse af restaurationslo-

ven ved at have indladt sig i slagsmål. Polititjenestemanden blev indstillet 

til afsked under henvisning til flere disciplinære forhold inden for kortere 

tid, men Justitsministeriet hjemviste sagen. 

 

Disciplinær sanktion: Ikendt disciplinær bøde på 12.500 kr. af Rigspo-

litiet.     
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