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Spørgsmål nr. 1860 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange der har fået bødestraf for 

deltagelse i piratfest opgjort pr. måned, siden muligheden herfor 

blev indført?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har undersøgt mulighederne for at trække op-
lysninger fra Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) om, hvor 

mange personer der har fået bødestraf for overtrædelse af et for-

samlingsforbud i forbindelse med deltagelse i en ”piratfest”. 
 

POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er op-

bygget således, at der journaliseres på en gerningskode, som 

knytter sig til en eller flere lovovertrædelser. I forbindelse med 

sagens afslutning registreres 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 (gerningskode). 

Det vil derimod ikke uden videre være muligt at trække data af 

mere detaljeret karakter. 

 

Oplysninger om sager oprettet i POLSAS kan yderligere af-

grænses ud fra, om de er registreret med en søgenøgle. Søgen-

øgler kan anvendes for at kunne følge et specifikt sagsområde. I 

forbindelse med covid-19 epidemien er der oprettet forskellige 

søgenøgler, som bl.a. sager vedrørende overtrædelse af forsam-

lingsforbuddet kan registreres med. 

 

POLSAS indeholder imidlertid hverken en gerningskode eller 

en søgenøgle, der specifikt vedrører overtrædelse af et forsam-

lingsforbud i forbindelse med deltagelse i en ”piratfest”. Det er 
således ikke uden videre muligt at trække oplysninger om sager 

vedrørende deltagelse i ”piratfester”, og nærmere oplysninger 
om sådanne sager vil forudsætte en ressourcekrævende manuel 

gennemgang af et stort antal sager.” 
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