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Jesper Petersen  

Søtorupvej 5A 

4690 Haslev 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke grundlag for at indlede en efterforskning 

 

Du har klaget over en afgørelse, der er truffet af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 

den 16. september 2021 om ikke at indlede en efterforskning i en sag, hvor du har an-

meldt Jens Risom for den 13. august 2021, at have truet dig og forsøgt sig med røveri, 

idet han udtalte ”jeg varper dig en” eller lignende samtidig med, at han trådte frem og 

greb ud efter dit kamera. 

 

Jeg er enig i politiets afgørelse.  

 

Begrundelse 

Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er 

begået noget strafbart. Jeg er altså enig i politiets vurdering af sagen.  

 

Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på det samme som politiet vedrørende trusler og 

røveri. Jeg skal vedrørende truslerne bemærke, at trussel om simpel vold falder unden 

for anvendelsesområdet for straffelovens § 266, jf. bl.a. Højesterets dom U 2013.472 H, 

som afviste, at udtalelse ”en omgang bank” var en strafbar trussel. Jeg skal vedrørende 

røverianmeldelsen bemærke, at der på et foreliggende grundlag ikke er noget rimelige 

belæg for at antage, at Jens Risom havde en berigelseshensigt eller en hensigt om at 

begå vold mod dig, men derimod en hensigt om at hindre fotograferingen.  

 

Du har i din klage bl.a. henvist til straffelovens § 119 a, men denne bestemmelsen yder 

et strafferetligt værn for personer i offentlig tjeneste, og er ikke møntet på journalister.  
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Sammenfattende finder jeg ikke, at du har oplyst noget som giver grundlag for, at politiet 

skal afhøre hverken Jens Risom eller hans medarbejder.  

 

Sagens forløb 

• Den 16. september 2021 besluttede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ikke 

at indlede en efterforskning mod Jens Risom for trusler og røveri. Politiet lagde 

ved afgørelsen især vægt på, at der ikke var grund til at antage, at der var begået 

noget strafbart forhold. 

• Du har klaget over afgørelsen den 14. oktober. I din klage har du udtrykt forun-

dring over, at politiet har afvist din anmeldelse og ikke har afhørt hverken Jens 

Risom eller hans medarbejder, som overværede episoden. Du har desuden påbe-

råbt, at episoden også medførte overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 21 

samt af § 119 a. 

• Politiet har den 28. oktober 2021 afgivet en udtalelse, hvori de henholder sig til 

deres afgørelse.  

 

Lovgrundlag 

• Sagen drejer sig om straffelovens § 266 (trusler) og § 288 (røveri) samt § 244, jf. 

§ 21 (forsøg på vold) og § 119 a (chikane af personer i offentlig tjeneste). 

• Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1, (ikke grund-

lag for at indlede efterforskning) og retsplejelovens § 101, stk. 2 (statsadvoka-

terne behandler klager over politiets afgørelser). 

 

Erstatning 

Hvis du har et erstatningskrav, har du mulighed for selv at anlægge sag mod Jens Risom 

(civil retssag). Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til retten. 

 

Du kan også søge om erstatning hos Erstatningsnævnet. Det gør du ved at udfylde det 

skema, du tidligere har fået udleveret. Skemaet kan du sende til politiet – husk at ved-

lægge eventuel dokumentation for erstatningskravet. Herefter sender politiet skemaet 

og sagen til Erstatningsnævnet.    

 

Ingen mulighed for at klage  

Min afgørelse er endelig, og du kan derfor ikke klage over den. Det står i retsplejelovens 

§ 101, stk. 2, 2. pkt. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Emil Folker 

Senioranklager 

 


