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Spørgsmål nr. 1247 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for episoden mellem politiet og en ung 

mand med eltandbørste i hånden, som er omtalt i København 

Politis tweet lørdag den 25. april 2020 kl. 17:39, og hvor en vi-

deooptagelse fra episoden nu florerer på de sociale medier? 

https://twitter.com/KobenhavnPoliti/sta-

tus/1254072566303592448”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Københavns Politi, som har oplyst, at den pågældende epi-

sode, der fandt sted den 25. april 2020 ca. kl. 01.00, drejede sig 

om en anmeldelse om musik til ulempe i en lejlighed i en bebo-

elsesejendom på Amager. I forbindelse med politiforretningen 

anvendte politiet fysisk magt over for en af de tilstedeværende, 

ligesom politiet efterfølgende anvendte peberspray.  

Den 27. april 2020 meddelte Den Uafhængige Politiklagemyn-

dighed, at de efter at være blevet bekendt med en videooptagelse 

af episoden, der florerede på de sociale medier, havde besluttet 

at indlede en undersøgelse.

Københavns Politi har bemærket, at politikredsen på den bag-

grund ikke har foretaget en undersøgelse af de nærmere om-

stændigheder omkring magtanvendelsen, men at politikredsen 

har fremsendt det eksisterende materiale om sagen til Politikla-

gemyndigheden til brug for myndighedens undersøgelse af sa-

gen.”
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