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Du har den 18. maj 2020 på vegne af Fair Spildevand rettet henvendelse til Rigsadvokaten 
med anmodning om et møde vedrørende anklagemyndighedens håndtering af 
straffesager om overtrædelser af miljølovgivningen. Du henviser i den forbindelse bl.a. til, 
at straffesager om overtrædelser af miljølovgivningen ikke efterforskes tilstrækkeligt, og 
at anklagemyndigheden er sammensmeltet med diverse forvaltninger.

Jeg kan indledningsvist oplyse, at Rigsadvokaten af principielle og ressourcemæssige 
grunde ikke afholder møder med private om konkrete straffesager eller konkrete 
sagsområder. Hvis du har behov for juridisk bistand, må jeg henvise dig til at rette 
henvendelse til en advokat eller en retshjælpsinstitution.

For nærmere information om bl.a. anklagemyndighedens opgaver og straffesagers forløb 
kan jeg henvise til anklagemyndighedens hjemmeside: 
https://anklagemyndigheden.dk/da/om-anklagemyndigheden

På hjemmesiden kan du endvidere finde information om Rigsadvokatens retningslinjer for 
anklagemyndighedens samarbejde med særmyndigheder i særlovssager: Samarbejdet 
med særmyndigheder i særlovssager, ligesom du kan finde information om 
Rigsadvokatens retningslinjer for anklagemyndighedens behandling af sager om 
overtrædelse af miljølovgivningen: Behandling af sager om overtrædelse af 
miljølovgivningen. 

Det fremgår bl.a. af retningslinjerne for behandling af sager om overtrædelse af 
miljølovgivningen (punkt 2.2.), at ”Den relevante miljømyndighed (tilsynsmyndigheden) 
skal altid underrettes om sager, der anmeldes af andre end miljømyndigheden. Den 
relevante miljømyndighed skal også kontaktes, når der indledes efterforskning. Der skal 
under hele sagens forløb samarbejdes med miljømyndigheden, bl.a. for at få besvaret 
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spørgsmål om den forvaltningsretlige eller juridiske behandling af sagen hos 
miljømyndigheden.” 

Det er dog altid anklagemyndigheden, der træffer afgørelse om tiltalespørgsmålet.

Du kan klage over politiets beslutninger om at foretage eller undlade at foretage bestemte 
skridt i en efterforskning, ligesom du kan klage over politiets almindelige 
ordenshåndhævelse. Du kan læse mere om de forskellige klagemuligheder over politiets 
dispositioner her: https://politi.dk/virksomheden/saadan-klager-du-over-
politiet/politiets-dispositioner. 

Du kan endvidere klage over det politiuddannede og juridiske personale i politiet, 
herunder anklageres adfærd i tjenesten. Du kan læse mere om klager over adfærd her: 
http://www.politiklagemyndigheden.dk/media/13042/vil_du_klage.pdf 

Med venlig hilsen

Pernille Østergaard

Chefkonsulent
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