
 

 

  

 

Side 2 / / 
wrx2236 4  Tobias18  
 

Notat 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

Afgjorte disciplinærsager i politiet 

periode: 1. januar 2020 – 31. december 2020 

Eksternt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KONCERN HR 

 

HR Administration 

 

 

 

 

 



 

 

Side 2 

 

 

 
INDHOLDSFORTEGNELSE 
      

TJENSTLIGE FORHOLD ....................................................................................... 3 

Registermisbrug ....................................................................................................... 3 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) ............................................................ 4 

Magtanvendelse ....................................................................................................... 5 

Udeblivelse fra tjeneste ........................................................................................... 7 

Andre tjenstlige forhold ........................................................................................... 9 

STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN ................................................................. 16 

Misbrug af stilling ................................................................................................... 16 

Videregivelse af oplysninger .................................................................................. 16 

Forbrydelser mod liv og legeme ............................................................................ 18 

Færdselsloven ........................................................................................................ 18 

Andre strafbare forhold ......................................................................................... 19 

STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN .................................................. 21 

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

Formueforbrydelser ............................................................................................... 21 

Seksualforbrydelser................................................................................................ 22 

Lov om euforiserende stoffer ................................................................................ 22 

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

Ordensbekendtgørelsen ........................................................................................ 23 

ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN......................................................... 24 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) .......................................................... 24 

  

 

 

 

 



 

 

Side 3 

 

 

Tjenstlige forhold                
 

Registermisbrug 
 

1. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt sin stilling ved 
at have foretaget flere uberettigede opslag i politiets registre på eget og 
sine børns personnumre. Sagen blev forelagt Den Uafhængige Politikla-
gemyndighed (Politiklagemyndigheden), som ikke fandt grundlag for at 
iværksætte efterforskning i sagen, idet der ikke var formodning for, at 
polititjenestemanden i forbindelse med opslagene havde begået et straf-
bart forhold.   
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
  

2. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt sin stilling ved 
at have foretaget flere uberettigede opslag i politiets registre på bl.a. 
eget samt ægtefælles og børns personnumre. Sagen blev forelagt Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), som ikke 
fandt grundlag for at iværksætte efterforskning i sagen, idet der ikke var 
formodning for, at polititjenestemanden i forbindelse med opslagene 
havde begået et strafbart forhold.    
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
3. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt sin stilling ved 
uberettiget at have tilgået et journalnummer og en eller flere dokumen-
ter, der vedrørte en sag mod en kendt person. Sagen blev forelagt Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), som sig-
tede polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 155 (mis-
brug af stilling). Statsadvokaten traf afgørelse om at standse efterforsk-
ningen, idet statsadvokaten ikke forventede, at en domstol ville finde 
polititjenestemanden skyldig i overtrædelse af straffelovens § 155. Rigs-
advokaten stadfæstede statsadvokatens afgørelse 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

4. Sagsresumé: 
Kontortjenestemand indberettet for at have foretaget flere opslag i po-
litiets systemer uden tjenstlig anledning. Kontortjenestemanden er-
kendte at have foretaget opslagene.  
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 
5. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have 
foretaget uberettigede opslag på sig selv og sin samlever i politiets syste-
mer. Sagen blev forelagt Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politi-
klagemyndigheden), der ikke fandt grundlag for indlede en efterforsk-
ning, idet der ikke var formodning for, at der var begået et strafbart for-
hold.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 
6. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have 
foretaget en række opslag i politiets registre. Sagen blev efterforsket af 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighed), som 
oversendte sagen til statsadvokaten til dennes afgørelse af, om der 
skulle rejses tiltale. Statsadvokaten sluttede efterforskningen, idet der 
ikke var rimelig formodning for, at der var begået noget strafbart. Politi-
klagemyndigheden besluttede ikke at behandle som en adfærdsklage.   
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 
 

7. Sagsresumé:  
Polititjenestemand indberettet på grund af sin sprogbrug i forbindelse 
med en demonstration. Polititjenestemanden havde af sikkerhedsmæs-
sige årsager afslået et ønske om, at demonstrationen blev afholdt i et 
bestemt område. I den forbindelse havde polititjenestemanden udtalt 
”Ved du hvad, det er ligesom en kloak – hvis du går derned, så kommer 
rotterne op af brøndene, og så kan vi ikke styre det – de kan løbe alle 
vegne”. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndighe-
den) fandt polititjenestemandens udtalelse for kritisabel. Politiklage-
myndigheden lagde vægt på, at udtalelsen ikke levede op til principperne 
om god forvaltningsskik, hvorefter offentlige ansatte, herunder således 
også ansatte i politiet, skal optræde venligt, høfligt og hensynsfuldt over 
for borgerne. Politiklagemyndigheden lagde endvidere vægt på, at udta-
lelsen kunne opfattes nedladende og diskriminerende over for bestemte 
personer.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  
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8. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage over po-
lititjenestemandens adfærd. Polititjenestemanden havde under en køre-
prøve fortalt om sit seksualliv og påført sit private telefonnummer på 
bagsiden af et midlertidigt kørekort. Der var tidligere afholdt en tjenstlig 
samtale med polititjenestemanden i anledning af en klage, hvor korrekt 
opførsel var blevet indskærpet. Rigspolitiet overførte polititjenesteman-
den til andet arbejde. Polititjenestemanden søgte sin afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg-
ning.    

 
9. Sagsresumé:  

Polititjenestemand indberettet for en uacceptabel adfærd i tjenesten. 
Den uacceptable adfærd bestod i, at polititjenestemanden flere gange 
havde været utilgængelig på sin tjenestetelefon, at pågældende ikke 
havde fremmødt til obligatorisk træning, og at pågældende flere gange 
havde anvendt en uacceptabel sprogbrug over for sin nærmeste leder. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.  

 

Magtanvendelse 
 

10. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for håndhændet adfærd i forbin-
delse med en anholdelse. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politi-
klagemyndigheden) fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. Poli-
tiklagemyndigheden lagde vægt på, at den anvendte magt i situationen 
ikke havde været proportional eller nødvendig.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 
11. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for i tjenesten at have sluppet sin 
tjenestehund løs på et skoleområde uden at have visuel kontakt med 
hverken hunden eller de personer, som løb igennem området. Polititje-
nestemanden blev videre indberettet for uhensigtsmæssig sprogbrug og 
adfærd i øvrigt herunder for at have svært ved at få sin tjenestehund til 
at give slip på en teenagedrengs ben. Den Uafhængige Politiklagemyn-
dighed (Politiklagemyndigheden) udtalte kritik af polititjenestemandens 
adfærd, da anvendelsen af tjenestehunden som magtmiddel i situatio-
nen var unødvendig og uforsvarlig. Politiklagemyndigheden fandt ikke 
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grundlag for at udtale kritik af polititjenestemandens sprogbrug og ad-
færd i øvrigt.  

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
12. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en anmeldelse til 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om 
vold i forbindelse med en anholdelse. Politiklagemyndigheden over-
sendte sagen til Statsadvokaten med indstilling om, at efterforskningen 
i sagen blev indstillet i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2. Statsadvo-
katen standsede efterforskningen, da der ikke var rimelig formodning 
for, at der var begået noget strafbart. Politiklagemyndigheden behand-
lede herefter sagen som en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt 
polititjenestemandens adfærd kritisabel. Politiklagemyndigheden fandt, 
at den anvendte magt i situationen ikke blev foretaget så skånsomt som 
omstændighederne tillod. Politiklagemyndigheden lagde herved blandt 
andet vægt på, at det ikke havde været nødvendigt at anvende magt, og 
at anholdelsen fremstod nedværdigende ved, at borgerne blev trukket 
hen over gulvet. Rigspolitiet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte poli-
titjenestemandens vurdering af, at den anvendte magt i situation ikke 
gik ud over, hvad der var nødvendigt.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg-
ning efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder.  

 
13. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en anmeldelse til 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om 
vold i forbindelse med en anholdelse. Politiklagemyndigheden over-
sendte sagen til Statsadvokaten med indstilling om, at efterforskningen 
i sagen blev indstillet i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2. Statsadvo-
katen standsede efterforskningen, da der ikke var rimelig formodning 
for, at der var begået noget strafbart. Politiklagemyndigheden behand-
lede herefter sagen som en adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt 
polititjenestemandens adfærd kritisabel. Politiklagemyndigheden fandt, 
at den anvendte magt i situationen ikke blev foretaget så skånsomt som 
omstændighederne tillod. Politiklagemyndigheden lagde herved blandt 
andet vægt på, at det ikke havde været nødvendigt at anvende magt, og 
at anholdelsen fremstod nedværdigende ved, at borgerne blev trukket 
hen over gulvet. Rigspolitiet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte poli-
titjenestemandens vurdering af, at den anvendte magt i situation ikke 
gik ud over, hvad der var nødvendigt. 



 

 

Side 7 

 

 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg-
ning efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder. 
  

14. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) over politi-
tjenestemandens adfærd. Polititjenestemanden havde under en demon-
stration tildelt en person flere slag med politistaven, mens denne lå på 
ryggen uden mulighed for at efterkomme påbuddet om at fjerne sig fra 
stedet.  Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemanden adfærd kri-
tisabel og lagde vægt på, at den anvende magt ikke havde været nød-
vendig og forsvarlig.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 

Udeblivelse fra tjeneste 
 

15. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have registreret sin ar-
bejdstid korrekt. Polititjenestemanden havde i flere tilfælde registreret 
arbejdstid, som ikke var præsteret. Rigspolitiet foranstaltede tjenstligt 
forhør afholdt. Polititjenestemanden erkendte forholdene.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 18.300 kr. af Rigspoli-
tiet.  

 
16. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste. 
Polititjenestemanden havde nægtet at efterkomme en tjenstlig ordre 
om at deltage i en tjenesterejse og var udeblevet fra tjenesten. Polititje-
nestemanden søgte herefter sin afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær for-
følgning.  
 

17. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste. 
Polititjenestemanden havde sygemeldt sig uagtet, at pågældende ikke 
var syg, men rettelig alkoholpåvirket. Politikredsen blev opmærksom på 
forholdet, idet polititjenestemanden forud for tjenesten havde lagt en 
upassende videosekvens ud på Snapchat fra et privat arrangement, hvor 
der blev indtaget alkohol. Polititjenestemanden erkendte begge forhold.  
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Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af Rigspoli-
tiet.   

 
18. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste. 
Polititjenestemanden forlod tjenesten før tid uden forudgående aftale 
med nærmeste leder på trods af, at han var en del af den operative pa-
truljedækning. 
  
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.        

 
19. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste. 
Polititjenestemanden afspadserede før tid uden forudgående aftale med 
nærmeste leder på trods af, at han var en del af den operative patrulje-
dækning. 
  
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.     

 
20. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde at være udeblevet 
fra tjeneste uden lovlig forfald samt for at have afholdt frihed uden for-
udgående aftale. Polititjenestemanden erkendte forholdene. 
  
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 15.000 kr. af Rigspoli-
tiet.       

 
21. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste 
uden lovligt forfald. Polititjenestemanden havde undladt at møde på ar-
bejde efter at have deltaget i en lægekonsultation. Polititjenestemanden 
var tidligere ikendt en disciplinær sanktion.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 15.000 kr. af Rigspoli-
tiet.  
  

22. Sagsresumé:   
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at være mødt til en planlagt 
vagt. Polititjenestemanden havde forud for vagten givet udtryk for, at 
det ikke var muligt for ham at møde på arbejde, og at han ikke havde 
været i stand til at afsætte vagten. Ved sanktionsfastsættelse blev der 
lagt vægt på, at det var polititjenestemandens ansvar at afsætte vagten.  
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.   
 

23. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have forladt tjenesten før den-
nes ophør og uden at have indhentet en leders eller vagthavendes tilla-
delse. Polititjenestemanden havde desuden registreret fuld arbejdstid 
på dagen.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af Rigspoli-
tiet. 

 

Andre tjenstlige forhold 
 

24. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin uhensigtsmæs-
sige adfærd i forbindelse med, at han blev orienteret om, at han skulle 
møde på arbejde på en fridag og i den forbindelse at være mødt på ar-
bejde medbringende sine mindreårige børn, hvorfor han ikke var i stand 
til at varetage arbejdet. Polititjenestemanden blev endvidere indberet-
tet i forbindelse med en klage over en episode i en svømmehal, hvor po-
lititjenestemanden på baggrund af mistanke om tyveri af pågældendes 
sko trådte i tjeneste. Politiklagemyndigheden udtalte ikke kritik af, at po-
lititjenestemanden trådte i tjeneste. Politiklagemyndigheden udtalte 
derimod kritik af polititjenestemandens adfærd og lagde ved afgørelsen 
vægt på, at polititjenestemanden ikke levede op til forpligtelsen om at 
optræde høfligt og hensynsfuldt.  

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspoli-
tiet. Rigspolitiet lagde ved sanktionsfastsættelsen vægt på, at polititje-
nestemanden tidligere var ikendt disciplinære sanktioner. 

 
25. Sagsresumé: 

Polititjenestemand havde anvendt udleveret betalingskort til private for-
mål i strid med gældende retningslinjer, hvorefter kortet alene måtte an-
vendes til tjenstlige formål uanset, at tjenestemanden anvendte egen 
bankkonto til dækning af forbrug på kortet.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en disciplinær advarsel af Rigspolitiet. 

 
26. Sagsresumé:  

Polititjenestemand havde anvendt udleveret betalingskort til private for-
mål i strid med gældende retningslinjer, hvorefter kortet alene måtte an-
vendes til tjenstlige formål uanset, at tjenestemanden anvendte egen 
bankkonto til dækning af forbrug på kortet.  
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Afgørelsesresumé: Meddelt en disciplinær advarsel af Rigspolitiet. 
 

27. Sagsresumé:  
Polititjenestemand havde anvendt udleveret betalingskort til private for-
mål i strid med gældende retningslinjer, hvorefter kortet alene måtte an-
vendes til tjenstlige formål uanset, at tjenestemanden anvendte egen 
bankkonto til dækning af forbrug på kortet.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en disciplinær advarsel af Rigspolitiet. 

 
28. Sagsresumé: 

Polititjenestemand havde anvendt udleveret betalingskort til private for-
mål i strid med gældende retningslinjer, hvorefter kortet alene måtte an-
vendes til tjenstlige formål uanset, at tjenestemanden anvendte egen 
bankkonto til dækning af forbrug på kortet.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en disciplinær advarsel af Rigspolitiet. 

 
29. Sagsresumé:  

Polititjenestemand havde anvendt udleveret betalingskort til private for-
mål i strid med gældende retningslinjer, hvorefter kortet alene måtte an-
vendes til tjenstlige formål uanset, at tjenestemanden anvendte egen 
bankkonto til dækning af forbrug på kortet.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en disciplinær advarsel af Rigspolitiet.  

 
30. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af to tjenstlige forhold. 
Dels havde polititjenestemanden anvendt en uacceptabel sprogbrug 
over for en kollega, dels havde polititjenestemanden ved flere lejligheder 
i arbejdstiden anvendt arbejdscomputeren til at søge på upassende ind-
hold. Ved vurderingen af sanktion blev der i skærpende retning lagt vægt 
på, at der var tale om to forseelser, og at der tidligere var afholdt en 
tjenstlig samtale med polititjenestemanden vedrørende uacceptabel ad-
færd.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.300 kr. af Rigspoli-
tiet.  
 

31. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for i en e-mail at have givet urigtige 
oplysninger til sin leder om tilvejebringelse af videomateriale til en sam-
arbejdspartner. Der blev afholdt en samtale med polititjenestemanden, 
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hvor han vedblivende gav ukorrekte oplysninger. Polititjenestemanden 
valgte efterfølgende at gå til bekendelse. Rigspolitiet foranstaltede 
tjenstligt forhør afholdt.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspoli-
tiet.  

 
32. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have benyttet et tjenestekø-
retøj til privat kørsel i strid med politiets retningslinjer for anvendelse af 
tjenestekøretøjer. Ved vurdering af sanktion blev der i skærpende ret-
ning lagt vægt på, at polititjenestemanden tidligere var meddelt en disci-
plinær sanktion for en lignende tjenesteforseelse. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.800 kr. af Rigspoli-
tiet.  

 
33. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have efterladt en taske med 
ammunition og et diplomatpas i en udlejningsbil uden opsyn under ud-
førelse af en politiopgave. I forbindelse hermed var der indbrud i bilen, 
hvorved tasken med ammunitionen og diplomatpasset blev stjålet. Sa-
gen blev efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politi-
klagemyndigheden), der sendte sagen til statsadvokaten med henblik 
på afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten besluttede at 
standse efterforskningen og bemærkede, at disciplinær indskriden i den 
konkrete sag ville være at foretrække.  

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  
  

34. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud med 
sin tjenestepistol på sit kontor på en politigård. Skuddet blev afgivet i 
forbindelse med afladning af tjenestepistolen. Sagen blev efterforsket af 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der 
sendte sagen til statsadvokaten med indstilling om, at der blev rejst til-
tale for overtrædelse af straffelovens § 157. Statsadvokaten rejste tiltale. 
Polititjenestemanden blev i byretten idømt fem dagbøder af 500 kr. Sa-
gen blev anket til landsretten, der frifandt polititjenestemanden. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.    
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35. Sagsresumé:  
Polititjenestemand indberettet for at have afgivet et vådeskud med sin 
tjenestepistol i et våbenrum på en politigård. Skuddet blev afgivet i for-
bindelse med tørtræning. Forinden træningsøvelsen havde polititjene-
stemanden ikke foretaget afladning af tjenestepistolen. Sagen blev ef-
terforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndig-
heden), der oversendte sagen til statsadvokaten til vurdering af tiltale-
spørgsmålet. Statsadvokaten besluttede at standse efterforskningen i 
sagen, idet der ikke var en rimelig formodning for, at der var begået et 
strafbart forhold. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.  

 
36. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud med 
en pistol, der var fundet under en ransagning. Skuddet blev afgivet i et 
kontorlokale på en politigård og ramte en bærbar computer. Sagen blev 
undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndig-
heden), der sendte sagen til Statsadvokaten med indstilling om, at der 
kunne føres bevis for, at polititjenestemanden havde overtrådt straffe-
lovens § 157. Statsadvokaten standsede efterforskningen i sagen med 
den begrundelse, at polititjenestemanden ikke ville blive fundet skyldig i 
overtrædelse af straffelovens § 157. Rigspolitiet vurderede, at polititje-
nestemanden ikke udviste den fornødne agtpågivenhed, påpasselighed 
og omhu.   
  
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.        
 

37. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for gentagende gange at parkere i 
strid med de regler, der gjaldt for parkering på politistationens område. 
Som følge heraf fik polititjenestemanden inddraget sin parkeringstilla-
delse. Det blev efterfølgende konstateret, at polititjenestemanden desu-
agtet fortsat parkerede på politistationens område. Der blev afholdt en 
tjenstlig samtale, hvor parkeringsreglerne blev indskærpet over for poli-
titjenestemanden. På trods af indskærpelsen fortsatte polititjeneste-
manden med at parkere på politistationens område. 
  
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.       

 
38. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for at have haft en upassende og 
grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter over for to kollegaer i 
forbindelse med et personalearrangement, hvor polititjenestemanden 
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var alkoholpåvirket. Der var blandt andet tale om upassende udtalelser 
til de to kollegaer og forsøg på berøring på bagdel af den ene kollega. 
Det fremgik ligeledes af sagen, at polititjenestemanden ikke stoppede 
adfærden, da den ene kollega afviste tilnærmelserne. Rigspolitiet su-
spenderede polititjenestemanden, og der blev afholdt tjenstligt forhør. 
Ved vurderingen af sagen blev det i skærpende retning lagt vægt på, at 
polititjenestemanden tidligere var meddelt en disciplinær sanktion for 
lignende upassende, grænseoverskridende og krænkende adfærd.   
 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Justitsministeriet efter indstilling 
fra Rigspolitiet.  

 
39. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for over en længere periode at have 
udvist en upassende adfærd over for en kollega. Rigspolitiet lagde ved 
vurdering af sagen vægt på, at polititjenestemanden havde fremsat 
upassende ytringer, herunder at ytringerne blev fremført, mens der var 
kollegaer til stede, og at flere havde følt et sådant ubehag herved, at de 
havde indberettet det til ledelsen.   
 
Afgørelsesresume: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
40. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for over en længere periode at have 
fremsat en række upassende bemærkninger af seksuel karakter til flere 
kollegaer, som pågældende var leder for. Kollegaerne oplevede, at visse 
samtaler med polititjenestemanden havde seksuelle undertoner, tog ud-
gangspunkt i historier om sex eller involverede et krænkende og sexistisk 
sprogbrug. Rigspolitiet lagde ved vurderingen af sagen vægt på, at ad-
færden var udvist over en længere periode. Der blev i skærpende retning 
lagt vægt på, at de fremsatte bemærkninger fandt sted, da polititjene-
stemanden virkede som leder.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
41. Sagsresumé:  

Polititjenestemand indberettet for at have udvist grænseoverskridende 
adfærd over for en kollega i forbindelse med en personalefest. Sagen 
blev efterforsket af den stedlige politikreds. Politikredsen indstillede ef-
terforskningen og returnerede sagen. Rigspolitiet foranstaltede tjenst-
lige forhør afholdt. På baggrund af divergerende opfattelser af hændel-
sen kunne det ikke med den fornødne sikkerhed lægges til grund, at po-
lititjenestemanden havde gjort sig skyldig i en tjenesteforseelse.   
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær for-
følgning.   

 
42. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for upassende opførsel over for kol-
legaer og for forsøg på at opnå tilkald til en vagt i stedet for inddragelse 
af en fridag, idet polititjenestemanden gentagne gange ignorerede poli-
tikredsens forsøg på at opnå kontakt til ham med henblik på at indkalde 
ham til vagten. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær-
forfølgning. Rigspolitiet fandt det usandsynligt, at polititjenestemanden 
havde glemt at besvare henvendelserne efter, at politikredsen syv gange 
i løbet af ca. et døgn på forskellig måde havde forsøgt at få kontakt til 
ham vedrørende vagten. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

43. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med, at han 
havde afleveret en eksamensopgave, der var meget lig en eksamensop-
gave afleveret af en medstuderende. Politiskolens plagiatudvalg vurde-
rede, at der var tale om ”groft plagiat”. Rigspolitiet iværksatte tjenstligt 
forhør og suspenderede polititjenestemanden.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 12.500 kr. af Rigspoli-
tiet.  

 
44. Sagsresumé:  

Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med, at han 
havde afleveret en eksamensopgave, der var meget lig en eksamensop-
gave afleveret af en medstuderende. Politiskolens plagiatudvalg vurde-
rede, at der var tale om ”groft plagiat”. Rigspolitiet iværksatte tjenstligt 
forhør og suspenderede polititjenestemanden.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 12.500 kr. af Rigspoli-
tiet.  
 

45. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med, at han 
havde afleveret en opgave, der var skrevet af en anden. Rigspolitiet 
iværksætte tjenstligt forhør og suspenderede samtidig polititjeneste-
manden.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked af Rigspolitiet.   
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46. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af flere forhold. Politi-
tjenestemanden havde i strid med en tjenstlig ordre deltaget i bisættel-
sen af en kollega, ligesom polititjenestemanden i sin fritid havde deltaget 
i en gå-prøve for skoleelever herunder ved brug af patruljebil og uniform 
uden ledelsens tilladelse. Polititjenestemanden blev endvidere indberet-
tet for i strid med politiet retningslinjer at have lagt billeder af sig selv på 
et socialt medie, hvor pågældende var iført uniform og fremviste politi-
ets materiel. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 1.330 kr. af Rigspolitiet.  

 
47. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) over ved-
kommendes adfærd ved en politiforretning vedrørende en upåklædt 
kvinde, som var låst ude af sin lejlighed. Politiklagemyndigheden udtalte 
kritik af, at polititjenestemanden og vedkommendes kollega havde af-
sluttet politiforretningen uden at finde et tæppe eller lignende, som 
kvinden kunne dække sig med og uden at afvente låsesmedens ankomst, 
således at de sammen med kvinden kunne være kommet ind i lejlighe-
den for nærmere at undersøge, hvad der var sket. Rigspolitiet fandt, at 
polititjenestemanden burde have udvist større omsorg over for kvinden 
og have sikret, at hun kunne tage vare på sig selv inden, patruljen forlod 
stedet.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
48. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en anmeldelse til 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om 
vold. Politiklagemyndigheden sigtede polititjenestemanden for overtræ-
delse af straffelovens § 244 (vold). Under sagens behandling kom det 
frem, at polititjenestemanden uretmæssigt havde benyttet et tjeneste-
køretøj. Statsadvokaten opgav sigtelsen for vold.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 
49. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet for i strid med retningslinjerne at 
have røget et sted, hvor det var forbudt. Ved vurderingen af sagen blev 
der tillige lagt vægt på polititjenestemandens tidligere utilfredsstillende 
forhold. 
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Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.350 kr. af Rigspoli-
tiet.       

 

Strafbare forhold i tjenesten               
 

Misbrug af stilling 
 

50. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget flere uberetti-
gede registeropslag på sig selv i politiets systemer. Opslagene blev fore-
taget i forbindelse med, at polititjenestemanden var blevet sigtet for 
overtrædelse af restaurationsloven ved at have indledt sig i slagsmål. 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) efter-
forskede sagen, og statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straf-
felovens § 155 med påstand om bødestraf. Polititjenestemanden vedtog 
et bødeforlæg på 3.500 kr. Ved vurderingen af sagen blev der i skær-
pende retning lagt vægt på, at polititjenestemanden kort tid forinden var 
blev meddelt en disciplinær sanktion.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspoli-
tiet.  

 
51. Sagsresumé:  

Polititjenestemand indberettet i forbindelse med en anmeldelse til Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om uberet-
tiget registeropslag. Politiklagemyndigheden sigtede polititjenesteman-
den for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. ved at have foretaget 
uberettiget opslag i politiets systemer på en bekendt. Statsadvokaten 
rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. og afgjorde 
sagen med et bødeforlæg på 3.500 kr. Polititjenestemanden vedtog bø-
den.  

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspoli-
tiet.    

 

Videregivelse af oplysninger 
 

52. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Den Uaf-
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) havde indledt 
efterforskning mod den pågældende for overtrædelse af straffelovens § 
152, stk. 1 og stk. 2 (videregivelse af fortrolige oplysninger under skær-
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pende omstændigheder), ved at have videregivet oplysninger om en po-
litiforretning til en person, der var kendt for kriminalitet, samt overtræ-
delse af straffelovens § 155 (stillingsmisbrug) ved at have foretaget ube-
rettiget opslag i politiets registre. Rigspolitiet suspenderede polititjene-
stemanden. Statsadvokaten besluttede at indstille efterforskningen for 
overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, men rejste tiltale for overtræ-
delse af straffelovens § 152, stk. 1 og § 155 og fremsendte et bødeforlæg 
på 6.500 kr. Polititjenestemanden vedtog bøden.  
  
Afgørelsesresumé:   Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspoli-
tiet.      

 
53. Sagsresumé:  

Polititjenestemand indberettet i forbindelse med, at Den Uafhængige 
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) havde indledt efter-
forskning mod den pågældende for mistanke om overtrædelse af straf-
felovens § 152, stk. 1 (videregivelse af fortrolige oplysninger) ved at 
sende en mail til en person uden for politiet, hvori polititjenestemanden 
med navns nævnelse oplyste, at en person var sigtet i en verserende sag. 
Denne mail blev yderligere delt som et opslag på Facebook. Statsadvo-
katen standsede efterforskningen i sagen med den begrundelse, at der 
ikke var en rimelig formodning for, at polititjenestemanden havde be-
gået noget strafbart. 
  
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.       
 

54. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for over-
trædelse af straffelovens § 152, stk. 1, jf. stk. 2 ved at have videregivet 
fortrolige oplysninger om en igangværende efterforskning. Rigspolitiet 
suspenderede polititjenestemanden. Statsadvokaten rejste tiltale, og 
polititjenestemanden blev idømt 30 dages betinget fængsel i byretten. 
Landsretten stadfæstede dommen. Det blev i begrundelsen til dommen 
anført, at der forelå særligt skærpende omstændigheder, idet polititje-
nestemanden var klar over, at den person, som oplysningerne blev vide-
regivet til, kendte vedkommende, der blev efterforsket af politiet. Vide-
regivelsen indebar derfor en særlig risiko for at påføre efterforskningen 
betydelig skade. Landsretten anførte som støtte herfor, at der forelå 
særligt skærpende omstændigheder, idet efterforskningen vedrørte nar-
kotikakriminalitet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet ef-
ter indstilling fra Rigspolitiet.      
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Forbrydelser mod liv og legeme 
 

55. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Den Uaf-
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) havde sigtet 
polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) ved 
at have tildelt en anholdt, der lå på maven iført håndjern, flere slag med 
politistaven. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelo-
vens § 245 (særlig grov vold). Rigspolitiet suspenderede polititjeneste-
manden. I byretten blev polititjenestemanden idømt 60 dages betinget 
fængsel. Sagen blev anket til landsretten, som frifandt polititjeneste-
manden.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær for-
følgning.  

 
56. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for over-
trædelse af straffelovens § 244 (vold) og § 266 (trusler) ved at have udø-
vet vold og fremsat trusler mod pågældendes ekskone. Rigspolitiet su-
spenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev i byretten 
idømt 40 dages betinget fængsel. Dommen blev anket til landsretten, 
der stadfæstede byrettens dom.  

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet ef-
ter indstilling fra Rigspolitiet.  

 

Færdselsloven 
 

57. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have overtrådt færdselslovens 
§ 118, stk. 1, ved, under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdsels-
sikkerheden, at have foretaget en U-vending uden at have sikret sig, at 
manøvren kunne udføres uden fare eller ulempe for andre, hvilket med-
førte, at der skete sammenstød med en personbil. Statsadvokaten rejste 
tiltale. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om bøde på 2.500 kr. og 
betinget frakendelse af førerretten i tre år. Byretten afsagde dom i over-
ensstemmelse med tiltalen. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspolitiet      
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58.  Sagsresumé:  
Polititjenestemand var indberettet i forbindelse med, at Statsadvokaten 
havde rejst tiltale mod ham for flere overtrædelser af udrykningsbe-
kendtgørelsen og færdselsloven. I byretten blev polititjenestemanden 
idømt en bøde på 31.500 kr. samt en ubetinget frakendelse af førerret-
ten i 6 måneder. Dommen blev anket. Polititjenestemanden blev i lands-
retten idømt en bøde på 10.000 kr., der på grund af sagsbehandlingsti-
den blev nedsat til 5.000 kr.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspoli-
tiet.        

 

Andre strafbare forhold 
 

59. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i for-
bindelse med tørtræning på politistation. Sagen blev efterforsket af Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der sig-
tede polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 157. Stats-
advokaten afgjorde sagen ved et bødeforlæg på 4.000 kr., som polititje-
nestemanden vedtog.  Rigspolitiet lagde ved afgørelsen i skærpende ret-
ning vægt på, at polititjenestemanden var uddannet skydeinstruktør. 
Ved afgørelsen blev det i formildende retning lagt vægt på, at sagsbe-
handlingstiden i kredsen havde været lang. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspoli-
tiet.     

 
60. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i tjenesten at have afgivet et vå-
deskud i forbindelse med afladning af sin tjenestepistol med henblik på 
fremvisning af denne for to mindreårige børn på en private adresse. Sa-
gen blev efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politikla-
gemyndigheden), der sigtede polititjenestemanden for overtrædelse af 
straffelovens § 157. Statsadvokaten afgjorde sagen ved et bødeforlæg 
på 2.500 kr., som polititjenestemanden vedtog.   

   
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.250 kr. af Rigspoli-
tiet.        

 
 
 
 



 

 

Side 20 

 

 

61. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Den Uaf-
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) havde rejst sig-
telse mod polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 156 
(pligtforsømmelse) og § 157 (skødesløshed) ved ikke at have overholdt 
gældende retningslinjer for registrering af våben, der blev indleveret i 
forbindelse med en frit lejde aktion. Statsadvokaten rejste tiltalte. I by-
retten blev polititjenestemanden fundet skyldig i overtrædelse af straf-
felovens § 156 og idømt 10 dagbøder af 200 kr. Sagen blev med proces-
bevillingsnævnets tilladelse anket til landsretten, som fandt polititjene-
stemanden skyldig i overtrædelse i straffelovens § 157, men fastholdt 
straffen. Politiklagemyndigheden behandlede samtidig en klage over po-
lititjenestemandens adfærd. Politiklagemyndigheden fandt det kritisa-
belt, at polititjenestemanden i forbindelse med en privat bilhandel 
havde omtalt klagerens private økonomi over for sælgeren, samt at po-
lititjenestemandens formulering i en efterfølgende e-mail til sælgeren 
kunne opfattes som nedsættende og anklagende.  
 
Afgørelsesresumé: Ikende en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspoli-
tiet.  

 
62. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Den Uaf-
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) havde rejst sig-
telse for overtrædelse af straffelovens § 157 ved at have undladt at give 
politiet oplysninger om, at en kollega uberettiget havde videregivet po-
litiets fortrolige oplysninger til et nærtstående familiemedlem om en 
igangværende efterforskning. Statsadvokaten tiltalte polititjenesteman-
den for overtrædelse af straffelovens § 157 Statsadvokaten foretog ef-
terfølgende en fornyet vurdering af sagen og besluttede at opgive påtale 
i sagen. 
  
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 3.000 kr. af Rigspoli-
tiet.       
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Strafbare forhold uden for tjenesten               
 

Forbrydelser mod liv og legeme 
 

63. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han i byretten 
var blevet idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffe-
lovens § 244, stk. 1. Rigspolitiet suspendere polititjenestemanden. Sagen 
blev anket. Landsretten stadfæstede dommen.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet ef-
ter indstilling fra Rigspolitiet.  

 
Formueforbrydelser 
 

64. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for flere 
overtrædelser af straffelovens § 276 (tyveri). Rigspolitiet overførte poli-
titjenestemanden til andet arbejde. Den stedlige politikreds rejste til-
talte. Polititjenestemanden søgte herefter sin afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær for-
følgning.  
 

65. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Den Uaf-
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) havde sigtet 
polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 276 (tyveri). 
Rigspolitiet overførte polititjenestemanden til andet arbejde. Statsadvo-
katen rejste tiltale, og Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. I 
byretten blev polititjenestemanden frifundet, og sagen blev ikke anket.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg-
ning.  

 
66. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtræ-
delse af straffelovens § 276 (tyveri) og straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling). Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling 
fra politikredsen. I byretten blev polititjenestemanden fundet skyldig i 
overensstemmelse med tiltalen og idømt 10 dagbøder på hver 350 kr. 
Dommen blev af polititjenestemanden anket til landsretten. Anken blev 
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af polititjenestemanden frafaldet umiddelbart inden retsmødet, og poli-
titjenestemanden søgte herefter sin afsked.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg-
ning.  
  

Seksualforbrydelser 
 

67. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med anholdelse og sig-
telse for overtrædelse af straffelovens § 216 (voldtægt). Rigspolitiet 
overførte polititjenestemanden til andet arbejde. Statsadvokaten opgav 
sigtelsen.  
 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg-
ning.  

 
Lov om euforiserende stoffer 
 

68. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for at have vedtaget et bødeforlæg 
på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Polititje-
nestemanden havde på en festival været i besiddelse af 2,9 gram hash 
og to joints til egen brug.  
 
Afgørelsesresumé: Ikendt disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspolitiet. 

  

Færdselsloven 
 

69. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende 
blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at have ført en person-
bil i spirituspåvirket tilstand. En blodprøve viste en promille på 1,87. Rigs-
politiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev 
i byretten idømt en bøde på 23.500 kr. samt ubetinget frakendelse af 
førerretten i tre år.  

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet ef-
ter indstilling fra Rigspolitiet.      

 
70. Sagsresumé:  

Polititjenestemanden blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for 
spirituskørsel ved at have ført en personbil efter at have indtaget spiritus 
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i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet oversteg 0,50 
promille. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Under su-
spensionen blev polititjenestemanden på ny indberettet for spirituskør-
sel. Der blev udtaget en blodprøve, hvor alkoholkoncentrationen i blodet 
blev målt til 2,01 promille. Statsadvokaten opgav sigtelsen mod polititje-
nestemanden for det første forhold, men rejste tiltale for det andet for-
hold. I byretten blev polititjenestemanden idømt 20 dage betinget fæng-
sel, en bøde på 18.500 kr. samt en frakendelse af førerretten i 3 år.  

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet ef-
ter indstilling fra Rigspolitiet.        
 

71. Sagsresumé: 
Polititjenestemand indberettet for overtrædelse af færdselsloven ved at 
have ført et køretøj i alkoholpåvirket tilstand. En blodprøve viste, at po-
lititjenestemanden havde haft en promille på mindst 0,53. Polititjeneste-
manden erkendte sig skyldig og vedtog i den forbindelse en bøde på 
13.500 kr. og en betinget frakendelse af førerretten i 3 år. 
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet 
 

72. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for spi-
rituskørsel ved at have ført en personbil efter at have indtaget spiritus i 
et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet oversteg 0,50 pro-
mille. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. En efterfølgende 
promilleerklæring viste, at polititjenestemanden havde haft en promille 
med en mindsteværdi på 1,40. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet ef-
ter indstilling fra Rigspolitiet.  

 

Ordensbekendtgørelsen 
 

73. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for på et diskotek uden for tjenesten 
at have udvist voldelig eller lignede adfærd, idet han slog en kebab ud af 
hånden på en anden person, hvorefter kebabben ramte en dørmand på 
stedet. Polititjenestemanden vedtog et bødeforlæg på 3.000 kr. for over-
trædelse af restaurationsloven.   
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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74. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af restaurationslo-
vens § 37. Polititjenestemanden var som privatperson gæst på en restau-
ration, hvor han havde optrådt aggressivt og tilkendegivet, at han var 
polititjenestemand. Den Uafhængige Politiklagemyndigheden (Politikla-
gemyndigheden) sigtede polititjenestemanden for overtrædelse af straf-
felovens § 155. Statsadvokaten opgav sigtelsen for overtrædelse af straf-
felovens § 155, men rejste tiltale for overtrædelse af restaurationsloven. 
Statsadvokaten vurderede, at sagen kunne afgøres ved et bødeforlæg på 
3.000 kr. Polititjenestemanden vedtog bødeforlægget.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

Andre forhold uden for tjenesten               
 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 
 

75. Sagsresumé:  
Polititjenestemand på prøve blev indberettet på baggrund af mistanke 
om indtagelse af euforiserende stoffer. Polititjenestemanden blev ind-
kaldt til en tjenstlig samtale, hvor han blev gjort bekendt med mulighe-
den for frivilligt at medvirke til en urintest samt den processuelle skades-
virkning, det ville få, såfremt han nægtede. Polititjenestemanden indvil-
ligede i at medvirke til en urintest, der viste sig at være positiv ved test 
for euforiserende stoffer. Rigspolitiet suspenderede polititjenesteman-
den og traf beslutning om afholdelse af tjenstligt forhør.  

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet.  
 

76. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) over sin ad-
færd i forbindelse med en privat handel på DBA, hvor polititjenesteman-
den to gange gjorde opmærksom på sin ansættelse i politiet. Politiklage-
myndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og lagde 
vægt på, at polititjenestemanden var involveret i en privat uoverens-
stemmelse, og at det derfor ikke var nødvendigt at træde i tjeneste. Po-
litiklagemyndigheden lagde endvidere vægt på, at henvisning til ansæt-
telse i politiet kunne opfattes som et forsøg på at påvirke klageren. 
  
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspoli-
tiet.   
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77. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin adfærd uden for 
tjeneste ved uberettiget at have fjernet nogle skilte, der var opsat uden 
for bopælen. Polititjenemanden havde endvidere instruereret kollegaer 
i, hvordan sagen skulle håndteres. Rigspolitiet lagde ved vurderingen af 
sagen vægt på, at det burde have stået polititjenestemanden klart, at 
han var inhabil, samt at handlingen var egnet til at påvirke politiets om-
dømme.   
 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.300 kr. af Rigspoli-
tiet. 

  
78. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 
264 a og § 264 d ved uberettiget at have taget et billede af en nabo i bar 
overkrop og delt billedet på et socialt medie med en nedværdigende 
tekst. Polititjenestemanden blev idømt 6 dagbøder af 500 kr.  

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af Rigspoli-
tiet. 

79. Sagsresumé:  
Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjeneste at have frem-
vist sin politilegitimation til en politipatrulje, der havde foretaget stands-
ning af køretøjet og sigtede polititjenestemand for overtrædelse af færd-
selsloven. Sagen blev efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndig-
hed (Politiklagemyndigheden), der fandt, at der ikke forelå en tjenstlig 
anledning til, at polititjenestemanden fremviste sin politilegitimation. 
Politiklagemyndigheden vurderede midlertidig, at forholdet ikke havde 
en sådan grovhed, at det var omfattet af straffelovens § 155 og henviste 
til, at forholdet var egnet til behandling som disciplinærsag. Statsadvo-
katen standsede herefter efterforskningen mod polititjenestemanden, 
idet der ikke var en rimelig formodning for, at der var begået et strafbart 
forhold.  
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.  

 
80. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for 
overtrædelse af straffelovens § 244 ved at have tildelt en person et eller 
flere slag i ansigtet. Polititjenestemanden havde desuden optrådt højt-
råbende og haft en truende adfærd over for de tilstedeværende politi-
tjenestemænd samt tilkendegivet, at han var polititjenestemand. Rigs-
politiet overførte polititjenestemanden til anden tjeneste. Sagen blev 
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behandlet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndig-
heden), som sendte sagen til statsadvokaten med henblik på afgørelse 
af tiltalespørgsmålet. Stadsadvokaten besluttede at opgive sigtelsen.   
 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
81. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have oprettet og anvendt en 
profil på et datingsite under brugernavnet "Police;)" med et billede af et 
politiemblem og en profiltekst, hvor polititjenestemanden bl.a. skrev, at 
vedkommende var politimand og ønskede at benytte sig af det "fryns", 
der fulgte med. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyn-
digheden) sendte sagen til statsadvokaten, der besluttede ikke at rejse 
tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Politi-
klagemyndigheden udtalte herefter kritik af polititjenestemandens ad-
færd og lagde her vægt på, at polititjenestemanden havde misbrugt sin 
politimyndighed til at opnå kontakt til nye seksuelle partnere. Ved Rigs-
politiets vurdering af disciplinærsagen blev der ligeledes lagt vægt på, at 
polititjenestemanden havde udvist en adfærd, som var egnet til at skade 
politiets omdømme og svække den almindelige tillid til politiet.  
 
Afgørelsesresume: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
82. Sagsresumé:  

Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sigtelse for overtræ-
delse af færdselslovens § 3 og straffelovens § 155 ved at have misbrugt 
sin stilling, idet polititjenestemanden i forbindelse med et færdselsuheld 
oplyste til et vidne, at han var polititjenestemand med det formål at 
undgå, at der blev iværksat politimæssig efterforskning af færdselsuhel-
det. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Statsadvokaten 
rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155. Polititjenesteman-
den blev i byretten idømt 10 dagbøder på hver 250 kr. Sagen blev anket. 
Landsretten stadfæstede byrettens dom. Polititjenestemanden var tidli-
gere ikendt en alvorlig disciplinær sanktion. 
 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet ef-
ter indstilling fra Rigspolitiet.  
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