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Spørgsmål nr. 1256 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvor mange sigtelser politiet har rejst for 

covid-19 relateret kriminalitet, og hvor mange, som er tiltalt her-

for?”

Svar:

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

talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten kan indledningsvis oplyse, at covid-19-relateret 

kriminalitet til brug for besvarelsen er afgrænset til overtrædel-

ser af straffeloven, der har baggrund i eller sammenhæng med 

covid-19-epidemien i Danmark.

Rigsadvokaten kan i den forbindelse oplyse følgende:

1. Rigsadvokaten har i samarbejde med Rigspolitiet undersøgt 

muligheden for at trække oplysninger fra politiets sagsstyrings-

system (POLSAS). POLSAS er et journaliserings- og sagssty-

ringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. POLSAS er op-

bygget således, at der journaliseres på en gerningskode, der 

knytter sig til en lovovertrædelse. I forbindelse med sagens af-

slutning registreres endvidere en afgørelsestype, som angiver 

straffesagens resultat. POLSAS vil således kunne bruges som et 

redskab til at oplyse, bl.a. hvor mange anmeldelser eller afgø-

relser der vedrører en given lovovertrædelse. POLSAS har end-

videre på den enkelte sag et felt, hvor der kan skrives et sagsre-

sumé (sagens genstand). Feltet bruges bl.a. til registrering af så-

kaldte modusord, der muliggør, at Rigspolitiet og anklagemyn-

digheden kan monitorere særlige sagsområder, idet feltet er søg-

bart på tværs af alle sager.

2. I forbindelse med covid-19 epidemien i Danmark blev det be-

sluttet at registrere alle sager, der har baggrund i eller sammen-

hæng med covid-19-epidemien i Danmark, med modusordet 

”Covid-19”. 

På den baggrund har Rigsadvokaten i samarbejde med Rigspo-

litiet trukket oplysninger fra POLSAS om antallet af sager, der 

er registreret med modusordet ”Covid-19”, og hvor der er rejst 

henholdsvis sigtelse og tiltale. Datatrækket fremgår af tabel 1 

nedenfor. Det skal bemærkes, at datatrækket ikke kan belyse, 

om sigtelsen eller tiltalen konkret har givet anledning til citering 

af straffelovens § 81 d, stk. 1 eller 4 (skærpet straf for lovover-

trædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19).
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Tabel 1: Antal sigtelser og tiltaler efter straffeloven, fordelt på 

gerningskoder, hvor 'Covid-19' er angivet i 'Sagens genstand' i 

POLSAS

Gerningskode Sigtelser* Tiltaler**

Lægge hindring i vej. f. ud-

før. (polititjenestemand) 1 -

Vold mod polititjenestemand 9 3

Trussel mod polititjeneste-

mand 3 1

Vold mod nogen i offentlig 

tjeneste mv. 4 1

Trussel om vold mod nogen i 

offentlig tjeneste mv. 4 1

Fornærmelig tiltale mod poli-

titjenestemand 4 1

Fornærmelig tiltale af offent-

lig myndighed 2 1

Falsk anklage/bevisforvan-

skelse 2 -

Dokumentfalsk 1 -

Vold 10 1

Kvalificeret vold 3 -

Husfredskrænkelse 6 -

Trussel på livet 7 -

Indbrud i fabrik 1 -

Indbrud i hospital 1 1

Tyveri fra personbil 1 -

Butikstyveri fra andre forret-

ninger 3 -

Butikstyveri købmand/super-

marked/mejeri 10 -

Tyveri fra andre butikker 1 -

Tyveri fra lejlighed/væ-

relse/etageejendom 1 -

Tyveri fra hospitaler/pleje-

hjem 5 1

Tyveri fra andre steder 8 3

Tyveri i plads 1 -

Tyveri i øvrigt 1 -

Bedrageri 6 -

Databedrageri 17 -

Røveri mod forretning 1 -

Røveri mod tankstation 1 1

Socialbedrageri 1 -

Hærværk 2 1

Brugstyveri af registreret per-

sonbil 1 -

Total 118 13
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Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssy-

stem (POLSAS). Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da 

POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt sta-

tistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, 

hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske æn-

dringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, 

idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer. Ovenstående tal viser sig-

telser og tiltaler for samtlige sager, hvor ”Covid-19” er angivet i 'Sagens gen-

stand' på tværs af samtlige gerningskoder for straffeloven. Det bemærkes, at 

feltet 'Sagens genstand' i POLSAS er et manuelt indtastningsfelt, hvorfor der 

tages forbehold for kvaliteten af indtastningerne heri, samt forbehold for ma-

nuelle indtastningsfejl. Sigtelser og tiltaler er opgjort efter antal forhold. Det 

vil sige, hvor mange personer pr. journalnummer, der er blevet sigtet og til-

talt.

* Data for sigtelser er opdateret den 12. maj 2020.

** Data for tiltaler er opdateret den 9. maj 2020.”
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