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Jesper Petersen 

Søtorupvej 5A 

4690 Haslev 

  

 

 

 

 

 

Afgørelse i sagen, hvor du har anmeldt Jens Risom 

 

Jeg skriver til dig for at oplyse dig om, at Sydsjælland og Lolland – Falsters Politi har besluttet ikke 

at indlede en efterforskning om røveri og trusler begået af Jens Risom. 

 

Baggrunden for vores beslutning 

Vi vurderer, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Derfor har vi 

besluttet ikke at indlede efterforskning i sagen.  

 

Jeg har lagt vægt på, at jeg i din anmeldelse, ikke kan finde et gerningsindhold for anmeldelse af 

røveri jf. straffelovens § 288, røveri. Vedr. straffelovens § 266, trusler, kan jeg oplyse dig om, at 

udtrykket ”jeg varper dig en”, ikke er omfattet af bestemmelserne i straffelovens § 266, der vedrører 

trusler på livet. Der er derfor ikke grundlag for at starte en efterforskning op, på grundlag af din 

anmeldelse.  

 

Vedr. din fotografering af Jens Risom, skal du være opmærksom på, at hvis du befinder dig på 

grunden tilhørende Søtorupvej 5b, da du optager vedlagte fotografi, vil der være tale om en over-

trædelse af straffelovens § 264a, hvilket betyder, at der er tale om en ulovlig fotografering, og ikke 

en lovlig, som du beskriver i din anmeldelse.    

 

Hvis du har spørgsmål  

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

ringe til mig på 4132-8143 

 

Dette er lovgrundlaget 

 Sagen handler om straffelovens § 266. 



 
 Side 2 

 

 Vi har afgjort sagen efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1, der handler om, at der ikke 

er grundlag for at indlede efterforskning. 

 

Hvis du har et erstatningskrav 

Selvom der ikke bliver nogen straffesag, kan du have et erstatningskrav f.eks. for ødelagte ting, tøj 

eller for tabt arbejdsfortjeneste. Du kan kontakte dit forsikringsselskab og høre, om de dækker dit 

erstatningskrav.  

 

Hvis du er kommet til skade, fx som følge af vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra den dan-

ske stat. Du kan ansøge om erstatning ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema på 

www.erstatningsnævnet.dk. Her kan du også læse mere om betingelserne for at få erstatning.  

 

Hvis du er fritaget fra digital post eller af andre årsager ikke kan ansøge digitalt, kan du indgive din 

ansøgning via politiet. Du skal udfylde et skema, som udleveres af politiet. 

 

 

Endelig kan du selv anlægge en civil retssag mod Jens Risom. 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. Du kan læse mere på www.domstol.dk. 

 

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 (i e-Boks under Offentlig 

Myndighed/Stat/Rigspolitiet/Anklagemyndigheden). 

 

Fristen for at klage er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev. Der er ikke formkrav til klagen. 

 

Klagen behandles af statsadvokaten. Når statsadvokaten har behandlet klagen, vil du høre fra dem. 

 

Hvis du har brug for mere information 

Jeg er klar over, at det kan være vanskeligt at modtage vores afgørelse. Det kan måske være nyttigt 

for dig at læse mere på www.anklagemyndigheden.dk under ”Vidner, ofre & sigtede”.  

 

https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/erstatningsnaevnet/
http://www.domstol.dk/
http://www.anklagemyndigheden.dk/
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 Med venlig hilsen 

 

Mads Friis Justesen 

politikommissær 



 
 Side 4 

 

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 gernings-

manden.  

 

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 udlø-

ber. 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 overskri-

delsen 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 be-

sked om afgørelsen. 

 

 

  


