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Ikke grundlag for at kritisere politiets eller anklagemyndighedens dispositioner 

Jeg finder ikke grundlag for at kritisere politiets eller anklagemyndighedens dispositioner i forbindelse 

med behandlingen af straffesagen mod dig. 

 

Sagens omstændigheder 

 

Klagen  

Du har ved mail af 22. juli 2020 med bilag klaget over anklagemyndighedens behandling af sagen. Du har 

oplyst, at du havde set frem til en afhøring, hvilket du troede, at alle anmeldte og sigtede fik mulighed for, 

men det fik du ikke. Det fremgår blandt andet af det vedhæftede bilag 2, som du har henvist til, at du hav-

de set hen til, at der skulle laves en politirapport, inden du blev sigtet. Du kunne desuden ikke få at vide, 

hvilken paragraf du var sigtet for at have overtrådt. Du fik dog lov til at fremsende et forsvarsskrift, som 

kunne vedlægges sagen; men anklagen kunne ikke trækkes tilbage. Det fremgår blandt andet af det ved-

hæftede bilag 3, som du har henvist til, at politiet oplyste dig om, at du skulle fremsende alt relevant ma-

teriale, som du støttede dig til i forhold til, at du mente dig undtaget fra tømning af bundfældningstank. 

Det ville blive fremsendt til retten, hvor du i forbindelse med et efterfølgende retsmøde ville få mulighed 

for at forklare dig yderligere. Du har anført, at anklagemyndigheden burde have fulgt op på det fremsend-

te forsvarsskrift, så du havde fået mulighed for at forklare dig yderligere samt henvist til brev af 29. no-

vember 2018, der er vedhæftet. Du har gjort gældende, at det derfor er indiskutabelt, at anklagemyndig-

heden ikke har foretaget den efterforskning, som den var forpligtet til, og som du havde forventet. Du har 

oplyst, at du dagen før retsmødet opdagede, at dit forsvarerskrift var vedlagt sagens bilag, men det var de 

tilhørende bilag ikke. Din forsvarer måtte derfor sende dem til retten aftenen før retsmødet, jf. det ved-

hæftede bilag 5. Du har anført, at det må formodes, at dommeren på dette tidspunkt havde gennemgået 

sagsakterne og dannet sig en mening om udfaldet. Du har oplyst, at anklageren protesterede mod forsva-

rets førelse af 2 vidner, men retten tillod vidneførelsen, jf. det vedhæftede bilag 6. Under retsmødet hen-

viste anklageren til Naturstyrelsens videnskabelige undersøgelser af bundfældningstanke med flere kam-
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re, men ved din efterfølgende henvendelse til Miljøstyrelsen, kunne disse undersøgelser ikke identificeres, 

jf. det vedhæftede bilag 7. Under retsmødet henviste anklageren desuden til Danvas skrivelse ”Tømnings-

ordning for bundfældningstanke”. Du har gjort gældende, at Danva ikke er uvildige i denne sammen-

hæng, idet de repræsenterer kartellet omkring landets spildevandshåndtering. Endelig har du oplyst, at du 

under henvisning til magtens tredeling undrer dig over, at anklagemyndigheden har spurgt kommunen til 

råds i forhold til beløbsstørrelsen på tvangsbøderne, jf. det vedhæftede bilag 8.  

 

Sagsforløb  

Den 21. december 2017 modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vordingborg Kommunes anmel-

delse af dig. Du blev anmeldt for som ejer og bruger ikke at have efterkommet Vordingborg Kommunes 

indskærpelse om at lade bundfældningstanken på din ejendom tømme samt påbud om at lade Vording-

borg Spildevand A/S få adgang til tømning af bundfældningstanken. Vordingborg Kommune foreslog, at 

der blev udfærdiget et bødeforelæg på 5.000 kr.  

 

Den 31. oktober 2018 kl. 12.55 rettede politiet telefonisk henvendelse til dig. Du blev sigtet for overtræ-

delsen af bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelse § 67, stk. 1, nr. 6, jf. § 

58, stk. 1, ved siden den 30. november 2011 og frem på matriklen beliggende Pileallé 5 i Vordingborg at 

have undladt at lade dit spildevandsanlæg servicere af Vordingborg Kommune. Du oplyste i den forbin-

delse, at du havde skriftlig dokumentation for, at du var undtaget fra at tømme dit spildevandsanlæg. Du 

ville snarest fremsende denne dokumentation, som du ønskede skulle indgå i vurderingen af sagen, inden 

der blev truffet afgørelse om, hvorvidt du skulle straffes. Du blev under afhøringen oplyst om muligheden 

for at gennemlæse din afhøring, men det ønskede du ikke.  

 

Ved mail af 31. oktober 2018 sendte politiet en mail til dig, hvoraf det fremgik, at du skulle sende materi-

alet til mailadressen SSJ@politi.dk under henvisning til j.nr. 1900-88990-00001-19. 

 

Senere samme dag sendte du en mail til politiet, hvoraf det fremgik, at du ikke var overrasket over, at du 

var blevet kontaktet af politiet, men du havde set hen til, at der skulle laves en politirapport, inden du blev 

sigtet. Du nægtede dig i øvrigt skyldig i forholdet, hvilket du ville redegøre nærmere for skriftligt.  

 

Den 5. november 2018 var du i telefonisk kontakt med politiet. I forlængelse heraf anmodede politiet dig 

om at fremsende den tidligere omtalte dokumentation for, at du var undtaget fra at skulle have tømt din 

bundfældningstank, til politiet via mailadressen SSJ@politi.dk. Akterne ville herefter blive lagt på sagen, 

hvorefter sagen ville blive sendt i retten. Du blev oplyst om, at du ville blive indkaldt til retsmødet, hvor 

du ville få mulighed for at forklare dig.  

mailto:SSJ@politi.dk
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Den 29. november 2018 fremsendte du en mail til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, hvori du anfør-

te, at anmeldelsen mod dig hvilede på et retsstridigt grundlag. Du henviste i den forbindelse til brev af 29. 

november 2018, der ligeledes er vedhæftet den nuværende klage. 

 

Den 22. oktober 2019 besluttede anklagemyndigheden at rejse tiltale mod dig, og sagen blev sendt til Ret-

ten i Nykøbing Falster. 

 

Ved mail af 10. december 2019 anmodede din forsvarer om, at der blev indkaldt yderligere to vidner til 

retsmødet.  

 

Ved mail af 31. januar 2020 modsatte anklagemyndigheden sig førelsen af vidnerne, hvilket efterfølgende 

blev begæret indbragt for retten.   

 

Den 4. maj 2020 tillod Retten i Nykøbing Falster førelsen af vidnerne.  

 

Ved mail af 6. maj 2020 til Retten i Nykøbing Falster og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyste 

din forsvarer, at anklagemyndigheden tidligere ved mail af 29. november 2018 havde modtaget et antal 

bilag fra dig. Ved en fejl var de vedhæftede sagsakter ikke vedlagt din mail af 29. november 2018. Akter-

ne var derfor vedhæftet mailen.  

 

Ved Retten i Nykøbing Falsters dom af 11. maj 2020 blev du fundet skyldig i overtrædelse af miljøbe-

skyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 2, jf. § 69, stk. 1, jf. § 68, jf. bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 

2010 (nu bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019, spildevandsbekendtgørelsen) § 58, stk. 1, jf. Vor-

dingborg Kommunes Regulativ for tømning af bundfældningstanke af 27. marts 2008. Straffen blev fast-

sat til en bøde på 5.000 kr. samt løbende tvangsbøder fra den 1. juni 2020 på 2.000 kr. pr. måned, indtil 

du havde ladet din bundfældningstank tømme. 

  

Dommen er efterfølgende anket til Østre Landsret. 

 

Til brug for besvarelsen af klagen har jeg indhentet en udtalelse fra senioranklager Rune Jensen. Det 

fremgår blandt andet af udtalelsen, at han efter en gennemgang af politiets systemer kan konstatere, at 

anklageskrift med sagens bilag den 25. oktober 2019 blev fremsendt til retten, hvilket du blev orienteret 

om med kopi af anklageskriftet. Den 4. og 6. november 2019 anmodede advokat Bjarne Klintbøl som 

forsvarer for dig om at modtage kopi af sagens akter. Den 19. december 2019 anmodede senioranklager 
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Rune Jensen om, at retsmødet samme dag blev udsat, idet din forsvarer havde fremsendt nye bilag. Det 

var en 5 årig dispensation, der var udstedt i 2019. Senioranklager Rune Jensen har oplyst, at han ikke før 

den 6. maj 2020 har været opmærksom på, at der ikke blandt sagens bilag forelå de yderligere bilag, som 

du ønskede skulle fremlægges. De pågældende bilag skulle ifølge forsvarerens oplysninger være sendt fra 

dig til politiet den 29. november 2018, mens sagen var under efterforskning. Det fremgår desuden af hans 

udtalelse, at den mail af 29. november 2018, der indgik i sagen som bilag 3, var på én side. Af mailheade-

ren på mailen fremgår det, at den blev sendt den 29. november 2018 kl. 10.21 fra dig til politiets hoved-

postkasse, og det ses ikke, at der har været vedhæftninger. Af videresendelsen fra politikredsens hoved-

postkasse til efterforskningsafdelingen fremgår det, at der var vedhæftet en pdf-fil. I forbindelse med tilta-

lerejsningen og forberedelsen af sagen har senioranklageren desværre ikke bemærket, at politiet ikke hav-

de medsendt bilag fremsendt af dig. Han har oplyst, at han set i lyset af forsvarerens mail af 6. maj 2020 

må konstatere, at du har fremsendt bilag til politiet i november 2018, og at disse bilag ikke blev fremsendt 

til anklagemyndigheden. På baggrund af forsvarerens mail af 6. maj 2020 kom bilagene imidlertid frem til 

anklagemyndigheden og Retten i Nykøbing Falster inden hovedforhandlingen. Der blev dog ikke lagt 

vægt på bilagene i rettens afgørelse. Senioranklager Rune Jensen har oplyst, at hvis forsvareren havde 

vurderet, at dine bilag til mailen fra november 2018 ikke kunne behandles fyldestgørende under hoved-

forhandlingen den 7. maj 2020, kunne forsvareren have anmodet om udsættelse af sagen. En sådan an-

modning blev ikke fremsat. I forhold til din klage over, at han skulle have henvist til en ikke eksisterende 

vejledning fra Naturstyrelsen, har han oplyst, at under hovedforhandlingen mødte spildevandsmedarbej-

der Jonas Ferslev som repræsentant for Vordingborg Kommune. Han forklarede (retsbogen af 20. juli 

2020 side. 2, 3. afsnit, fra 12. linje), at ifølge flere vejledninger, bl.a. Miljøstyrelsens vejledning fra 2018, 

skal de (bundfældningstanke) tømmes én gang om året for at virke. Denne udtalelse henviste seniorankla-

ger Rune Jensen til under proceduren, hvor han bemærkede, at der efter anklagemyndighedens opfattelse 

er en videnskabelig baggrund for Miljøstyrelsens vejledninger. Han har derudover oplyst, at der ikke hen-

vises til denne bemærkning i rettens begrundelse for den fældende dom, som i øvrigt er under anke. 

 

Begrundelse   

For så vidt angår det anførte om, at du troede, at alle anmeldte og sigtede fik mulighed for at blive afhørt 

til sagen, samt at du ikke kunne få at vide, hvad du var sigtet for, bemærker jeg, at du ifølge sagens oplys-

ninger blev telefonisk afhørt til sagen den 31. oktober 2018 kl. 12.55, hvor du fik oplyst sigtelsen. I den 

forbindelse har du også afgivet en forklaring til sagen. Du har også efterfølgende været i kontakt med 

politiet flere gange, hvor du blandt andet har oplyst, at du nægtede dig skyldig, hvilket du ville redegøre 

nærmere for skriftligt. Politiet har efterfølgende modtaget partsindlæg fra dig til sagen.    
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Jeg finder derfor ikke grundlag for at kritisere politiet eller anklagemyndigheden i den anledning. Det 

bemærkes, at politiet i forbindelse med en afhøring foretager sigtelse, såfremt politiet med rimelig grund 

mistænker en bestemt person for at have begået en forbrydelse. Baggrunden herfor er blandt andet, at man 

som sigtet opnår en række rettigheder, herunder retten til ikke at udtale sig. I sådanne situationer vil man 

derfor ikke foretage en indledende afhøring uden sigtelse. Det er i øvrigt ikke en betingelse, at der sker 

afhøring eller sigtelse, for at politi og anklagemyndighed kan sende en sag i retten. 

  

I forhold til det anførte om, at anklagemyndigheden burde have fulgt op på det fremsendte forsvarsskrift, 

så du havde haft mulighed for at forklare dig yderligere, bemærkes det, at skrivelsen fremstår som et 

partsindlæg til sagen. Det kan i den forbindelse oplyses, at der inden for strafferetsplejen gælder et princip 

om bevisumiddelbarhed. Det betyder, at beviser som alt overvejende hovedregel skal føres for den døm-

mende myndighed under hovedforhandlingen. I den konkrete sag havde du altså mulighed for nærmere at 

uddybe dit partsindlæg under retsmødet ved Retten i Nykøbing Falster. Dertil kommer, at hvis din forsva-

rer havde vurderet, at dine bilag til mailen fra november 2018 ikke kunne behandles fyldestgørende under 

hovedforhandlingen den 7. maj 2020, så kunne din forsvarer have anmodet om udsættelse af sagen. En 

sådan anmodning blev efter det oplyste ikke fremsat. Jeg finder derfor heller ikke anledning til at kritisere 

politi eller anklagemyndighed i den anledning.  

 

Vedrørende det af dig anførte om, at anklagen mod dig ikke kunne trækkes tilbage, bemærker jeg, at an-

klagemyndigheden fandt grundlag for at rejse tiltale mod dig, hvilket er tiltrådt af Retten i Nykøbing Fal-

ster ved rettens fældende dom af 11. maj 2020, som er anket til landsretten. Jeg foretager mig derfor ikke 

yderligere i den anledning. 

 

Det samme gælder i forhold til det anførte omkring Danvas skrivelse ”Tømningsordning for bundfæld-

ningstanke”, som der efter det oplyste blev henvist til under retsmødet, og som derved indgik i grundlaget 

for den fældende dom, der efterfølgende er anket.   

 

For så vidt angår din klage over, at senioranklager Rune Jensen under retsmødet skulle have henvist til en 

ikke eksisterende vejledning fra Naturstyrelsen, kan det oplyses, at han retteligt henviste til vidneforkla-

ringen afgivet af spildevandsmedarbejder Jonas Ferslev, der var repræsentant for Vordingborg Kommune. 

Vidnet forklarede ifølge den foreliggende udskrift fra retsmødet, at ifølge flere vejledninger, bl.a. Miljø-

styrelsens vejledning fra 2018, så skal bundfældningstanke tømmes én gang om året for at virke. Det var 

denne udtalelse, som senioranklager Rune Jensen henviste til under proceduren, hvor han i øvrigt bemær-

kede, at der efter anklagemyndighedens opfattelse er en videnskabelig baggrund for Miljøstyrelsens vej-

ledninger. Jeg finder derfor ikke anledning til at kritisere hans dispositioner.  
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Jeg kan i øvrigt oplyse, at det er helt sædvanlig praksis, at anklagemyndigheden protesterer mod vidnefø-

relse, hvis anklagemyndigheden på det foreliggende grundlag finder vidneførelsen unødvendig. Såfremt 

retten tillader vidneførelsen, så indretter anklagemyndigheden sig på det. Det ses at have været tilfældet i 

denne sag.   

 

For så vidt angår det anførte om, at ikke alle akter var nået frem til din forsvarer og retten, har anklage-

myndigheden oplyst, at de af dig fremsendte bilag til politiet i november 2018 ved en beklagelig fejl ikke 

blev fremsendt til anklagemyndigheden. Bilagene indgik derfor ikke i det materiale, som efterfølgende 

blev fremsendt i kopi til retten og forsvareren, men bilagene blev fremsendt til retten forud for hovedfor-

handlingen den 7. maj 2020. Der er således tale om en beklagelig fejl, hvilket jeg har taget til efterretning.  

 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at såvel anklagemyndigheden som særmyndigheden – i dette tilfælde Vording-

borg Kommune – er en del af den udøvende magt, og det er helt almindeligt, at der er dialog mellem an-

klagemyndigheden og den særmyndighed, der har indgivet anmeldelse, herunder i forhold til beløbsstør-

relse på tvangsbøder.  

 

Samlet set finder jeg således ikke grundlag for at kritisere politiets eller anklagemyndighedens dispositio-

ner. 

 

Klage 

Du kan klage over min afgørelse. Fristen for klage er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev. Du kan 

sende klagen hertil eller til Statsadvokaten i København, Kampmannsgade 1, 1604 København V. Du kan 

endvidere sende klagen via e-boks til Statsadvokaten i København (find adressaten i e-boks under Myn-

dighed/Stat/Rigspolitiet). 

 

Det står i retsplejelovens § 101, at du kan klage over min afgørelse, og det står i retsplejelovens § 102, 

stk. 1, at fristen er 4 uger. 

 

Jeg skal beklage den lange sagsbehandlingstid.    

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Lund Gregersen 

Senioranklager 
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