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Knud Haugmark 
Skelhøjvej 25C, 1. TH 
2800 Kgs. Lyngby 

  

 

 
 
 

 

Vedr. Deres anmodning om aktindsigt 

 

Ved skrivelse af 14. december 2015 har De anmodet om aktindsigt i en straffesag vedrørende svindel med 

gødning, som politiet har opgivet, og dermed afsluttet. 

 

I den anledning kan jeg oplyse, at det følger af retsplejelovens § 41 d, stk. 1, at den, der har en individuel, 

væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der 

vedrører en straffesag, i det omfang dokumenterne har betydning for vurderingen af det pågældende rets-

spørgsmål.  

 

Aktindsigten kan bl.a. begrænses, såfremt ansøgerens interesse i at kunne benytte  kendskab til sagens 

dokumenter findes at burde vige for hensynet til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædel-

ser eller for særlige hensyn til sigtede, tiltalte, vidner eller andre, jf. retsplejelovens § 41 d, stk. 5, nr. 6.   

 

Det påhviler ansøgeren at godtgøre, at han har en særlig interesse i sagens dokumenter. Til brug for be-

handlingen af Deres anmodning beder jeg Dem derfor om at oplyse, hvorfor De mener at have en særlig 

interesse eller begrunde anmodningen om aktindsigt, herunder formålet hermed.  

 

Derudover anmoder jeg Dem om at oplyse navnet på den sigtede i sagen samt eventuelt et journalnum-

mer. Det skyldes, at der i hele landet er mange gødningssager, og det er derfor ikke muligt at identificere 

sagen ud fra de oplysninger, De har givet i anmodningen. 

 

Jeg anmoder om svar inden 4 uger fra i dag. Hvis jeg ikke hører fra Dem, inden udløbet af denne frist, vil 

jeg træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. 

 



 
 Side 2 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte juridisk assistent Pernille Andreasen pr. mail 

PAN027@politi.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Henrik Møller 
Senioranklager 

 
                                                                                  Pernille Andreasen 
                                                                                  Juridisk assistent 
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