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Deres klage over politiet
De har henvendt Dem hertil i anledning af en afgørelse, der er truffet af Nordjyllands
Politi den 8. februar 2017. I afgørelsen har Nordjyllands Politi beklaget, hvis De i
forbindelse med en afhøring den 12. februar 2015 måtte være blevet bekræftet i Deres
oplevelse af, at De havde fået en underdimensioneret varmepumpe, og/eller at der var
leveret et utilstrækkeligt syns- og skønsarbejde. Nordjyllands Politi har ligeledes
beklaget, at det fremgår af en rapport af 31. oktober 2016, at De den 10. februar 2015
blev gjort bekendt med, at sagen blev afvist.
Nordjyllands Politi har således givet Dem medhold i Deres klage, og afgørelsen kan derfor
ikke påklages til Statsadvokaten.
Jeg forstår imidlertid Deres henvendelse af 8. marts 2017 således, at De mener, at

65881842

politiassistent Jesper Olesen i politirapport af 31. oktober 2016 forsætligt har fremsat
løgne om forløbet omkring sagen, og at der er tale om et strafbart forhold.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler anmeldelser om strafbare forhold
begået af polititjenestemænd i forbindelse med tjenesten. Jeg har derfor videresendt
sagen dertil.
Jeg foretager mig ikke yderligere i anledning af Deres klage.
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Sagens forløb
•

De har den 26. januar 2017 klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som
den 30. januar 2017 videresendte klagen til Nordjyllands Politi.

•

Den 8. februar 2017 traf Nordjyllands Politi afgørelse i sagen, hvor
politidirektøren beklagede flere af politiets dispositioner.

•

De har henvendt Dem hertil i anledning af afgørelsen ved en e-mail af 8. marts
2017. De har bl.a. skrevet, at det er Deres opfattelse, at politiassistent Jesper
Olesen i rapportmaterialet forsætlig har fremsat løgne om sagen, og: ”Med mine
uomtvistelige beviser er der endog mere end rimelig formodning om, at der er
begået noget strafbart”.

•

Politiet har den 14. marts 2017 sendt sagen og en udtalelse hertil.

Lovgrundlag
•

Sagen drejer sig om politiets dispositioner.

•

Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 101, stk. 2
(statsadvokaterne

behandler

klager

over

politiets

afgørelser

om

strafforfølgning).
Ingen mulighed for at klage
Min afgørelse er endelig, og De kan derfor ikke klage over den. Det står i retsplejelovens
§ 101, stk. 2, 2. pkt.
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Christel Wulf Hejmdal.
Med venlig hilsen

Christina Agnethe Ryberg Schou
Senioranklager
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