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Afgørelse i sagen, hvor du har anmeldt Hillerød Forsyning A/S
Jeg skriver til dig for at oplyse dig om, at Nordsjællands Politi har besluttet at standse efterforskningen mod Hillerød Forsyning A/S for at have indgivet en falsk anmeldelse mod dig den 21. februar 2020 – i forbindelse med, at Hillerød Forsyning A/S anmeldte dig for overtrædelse af straffelovens § 119 a (chikanøs adfærd over for flere medarbejdere i virksomheden).

Baggrunden for vores beslutning
Vi vurderer efter den indledende efterforskning, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er
begået noget strafbart, og selv hvis efterforskningen fortsætter, finder vi ikke, at det kan føre til, at
der under en eventuel senere straffesag i retten ville kunne føres bevis for, at Hillerød Forsyning
A/S har begået et strafbart forhold i forbindelse med indgivelse af anmeldelsen mod dig.

En forudsætning for, at der foreligger en overtrædelse af straffelovens § 164 vedrørende falsk anmeldelse, er, at vedkommende (Hillerød Forsyning) har haft forsæt til at indgive en falsk anmeldelse. Det betyder, at Hillerød Forsyning A/S skal have haft forsæt til at indgive en anmeldelse på et
urigtigt grundlag.

Vi har ved vores afgørelse lagt vægt på, at vi - i forbindelse med behandling af anmeldelsen mod
dig for chikane - ikke har fundet holdepunkter for at antage, at Hillerød Forsyning har haft forsæt
til at indgive en falsk anmeldelse mod dig, men at Hillerød Forsyning har anmeldt episoder/hændelsesforløb, som efter deres opfattelse var en overtrædelse af straffelovens § 119 a (chika-
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ne) på grund af navnlig antallet og indholdet af bl.a. en række telefonsamtaler med flere medarbejdere.

Det bemærkes i den forbindelse helt generelt, at den omstændighed, at der ikke bliver rejst tiltale
ved domstolene som følge af en anmeldelse (i dette tilfælde straffelovens § 119 a), ikke er ensbetydende med, at anmelderen har gjort sig skyldig i falsk anmeldelse.

At en anmeldelse ikke fører til en tiltalerejsning er udtryk for, at der efter anklagemyndighedens
vurdering enten ikke findes at være begået et strafbart forhold, eller at der ikke er tilstrækkelige
beviser til, at en domstol vil finde den mistænkte skyldig.

Hvis du har spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have forklaret afgørelsen nærmere, er du velkommen til at
kontakte Nordsjællands Politi.

Dette er lovgrundlaget


Sagen handler om straffelovens § 164, stk. 1 (falsk anmeldelse).



Vi har afgjort sagen efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2, der handler om, at der ikke
er grundlag for at fortsætte efterforskningen.

Hvis du har et erstatningskrav
Selvom der ikke bliver nogen straffesag, kan du have et erstatningskrav. Du kan kontakte dit forsikringsselskab og høre, om de dækker dit erstatningskrav.

Endelig kan du selv anlægge en sag mod Hillerød Forsyning A/S. Her vil du få rettens hjælp til at få
afgjort, om du skal have erstatning fra den anden part. Det kan du få nærmere oplysninger om hos
Retten i Hillerød.

Hvis du vil klage
Du har mulighed for at klage over vores afgørelse. Hvis du vælger at klage, skal du sende klagen
hertil eller til Statsadvokaten i København, Kampmannsgade 1, 1604 København V. Du kan også
sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i København (du kan finde adressaten i e-Boks under
Myndighed/Stat/Rigspolitiet).

Fristen for at klage er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev. Der er ikke formkrav til klagen.
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Klagen behandles af statsadvokaten. Når statsadvokaten har behandlet klagen, vil du høre fra dem.

Med venlig hilsen

Annette Vester
Advokaturchef
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Klagevejledning
Du kan klage, hvis du mener, at du har været udsat for noget strafbart, eller hvis du i øvrigt har en
retlig interesse i sagen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har et erstatningskrav mod gerningsmanden.

Hvor skal klagen sendes til?
Det er statsadvokaten, der tager stilling til klagesagen. Du skal derfor sende klagen enten til os eller
til statsadvokaten.

Der er 4 ugers klagefrist
Du har kun mulighed for at klage i de første 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Det
betyder, at klagen senest skal være modtaget hos os eller statsadvokaten den dag, hvor fristen udløber. Er det en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den første hverdag derefter.

Hvis klagen kommer frem, efter at klagefristen er udløbet, bliver den kun behandlet, hvis overskridelsen af fristen er undskyldelig.

Lovgrundlaget


Det står i retsplejelovens § 724 og § 749, stk. 3, sammenholdt med § 101, stk. 2, at du kan
klage over vores afgørelse.



Det står i retsplejelovens § 102, stk. 1, at fristen for at klage er 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen.
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