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Knud Haugmark 

Skelhøjvej 25C, 1. TH 

2800 Kgs. Lyngby 

  

 

 

 

 

 

Ikke grundlag for at indlede en efterforskning  

 

Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning mod Landbo Syd for i tiden forud for den 20. sep-

tember 2019, at have begået bedrageri. 

 

Begrundelse 

Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formodning 

om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde.  

 

Jeg har især lagt vægt på, at det fremgår af de avisartikler, der er medsendt Deres anmeldelse, at der tyde-

ligvis var ”rod med faktureringer” ved Landbo Syd, hvor der var faktureret timer hos en lang række kun-

der, med fiktive medarbejdere, for at få budgettet til at gå op. 

Tillige fremgår det, at Landbo Syd har gennemgået alle fakturaer, for at være sikker på, at der bringes 

orden i regnskabet, ligesom det er oplyst, at der er sket tilbagebetaling til de kunder, der har betalt for 

meget. 

Det er således min vurdering, at der ikke har været forsæt til bedrageri, hvilket er et krav for at forholdet 

er strafbart. 

 

Lovgrundlag 

 Sagen drejer sig om straffelovens § 279  (Bedrageri). 

 Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1 (ikke grundlag for at indlede 

efterforskning). 

 

Erstatning 

Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge sag mod Landbo Syd (civil retssag). 

De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til retten. 



 
 Side 2 

 

Mulighed for at klage 

De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen på næste side. De kan sende klagen hertil 

eller til Statsadvokaten i Viborg, Rødevej 1, 2., 8800 Viborg. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har 

modtaget dette brev.  

De kan endvidere sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i Viborg. Adressen findes i e-Boks under 

Myndighed/Stat/Rigspolitiet. 

 

Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi, Drifts- og Visitations 

Enhed, Kirkegade 76, 6700 Esbjerg, Søren Qvist Gravesen, ka., e-mail sqg001@politi.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anemarie Haahr 

Senioranklager 

 

     /Søren Qvist Gravesen 

      Kriminalassistent 

 

 

 



 
 Side 3 

 

Klagevejledning 

 

Hvem kan klage 

De kan klage, hvis De mener, at De har været udsat for et strafbart forhold. Andre kan kun klage, hvis han eller hun 

har en særlig interesse i sagens udfald – udover at få gerningsmanden idømt en straf. Det vil især være tilfældet, 

hvis der havde været grundlag for at rejse erstatningskrav mod gerningsmanden i forbindelse med straffesagen. 

 

Hvor skal klagen sendes til 

Det er statsadvokaten, der træffer afgørelse i sagen. De skal sende klagen hertil eller til statsadvokaten, hvis adresse 

er anført i afgørelsen.  

 

Klagefrist 

Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den dag, 

hvor fristen udløber. Er denne dag en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den følgende hverdag.  

 

Hvis klagen kommer frem efter, at fristen er udløbet, skal klagen kun behandles, hvis overskridelsen af klagefristen 

er undskyldelig.  

 

Lovgrundlag  

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

afgørelse.  

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

relsen.  

 

 

  


