
Kære journalist Kjeld Hansen  
 
Du har ved e-mail af 11. december 2018 bedt om aktindsigt i følgende dokumenter: 
 

1. Kommunens anmeldelse af 26. september 2016. 
2. Kommunens tilbagetrækning af anmeldelsen af 23. december 2016. 
3. Politiet beslutning om at opgive påtale af 4. januar 2017. 
4. Politiets underretning til Brønderslev Kommune om den opgivne påtale. 

 
Efter telefonisk aftale sender jeg følgende oplysningerne vedrørende sagen, som du har spurgt til : 
 
Ad. punkt 2 
 

- Tilbagetrækning af anmeldelse 
 

Den 23. december 2018 modtog Nordjyllands Politi et brev fra Brønderslev Kommune om, at kommunen 
trak anmeldelsen tilbage. 
 
Der stod i brevet, at sagen havde været for Teknik og miljøudvalget igen og her var det besluttet, at 
politianmeldelsen skulle tilbagetrækkes. 
 
Kommunen henviste til et bilag, hvor der blandt andet stod, at: ” Efter en gennemgang af sagsakter har det 
vist sig, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ikke har oplyst ejeren af ejendommen XXXX vedrørende 
beholderkontrol.” 
 
Ad. punkt 3 
 

- Påtaleopgivelse i medfør af retsplejelovens § 721, stk., 1, nr. 1 
 
Den  4. januar 2018 traf Nordjyllands Politi afgørelse om at opgive påtale i sagen med henvisning til, at 
sigtelsen har vist sig grundløs, idet Brønderslev Kommune har trukket anmeldelsen tilbage. 
 
Ad. punkt 4 
 

- Afgørelsen om påtaleopgivelse er ikke  registreret på sagen som sendt til Brønderslev Kommune til 
orientering, ligesom der ikke er andre oplysninger om, at kommunen er blevet orienteret om 
påtaleopgivelsen. 

 
 
De ovennævnte oplysninger  er givet efter retsplejelovens § 41h om meroffentlighed. 
 
Du har oplyst, at oplysningerne foreløbig er tilstrækkelig for, at du kan foretage din journalistiske arbejde. 
 
Da jeg dog ikke imødekommer din anmodning om aktindsigt fuldt ud, har jeg for fundet det mest korrekt at 
skrive en formel afgørelse med begrundelse og klagevejledning. 
 
Afgørelsen er gengivet nedenfor. 
 
Har du spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 51 79 42 47. 
 



Sagen om aktindsigt har journalnummer 5100-10170-01211-18. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Mette Kristine Høg        
juridisk konsulent 
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