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Ikke tilhold 

Hillerød Forsyning A/S har anmodet om, at Nordsjællands Politi giver dig et tilhold.  

 

Vi har i dag besluttet ikke at give dig et tilhold.  

 

Begrundelse  

Betingelserne for at give et tilhold er efter vores opfattelse ikke opfyldt.  

 

Politiet kan give et tilhold, hvis der er grund til at mistænke en person for at have krænket en anden 

persons fred ved at forfølge eller genere denne med f.eks. personlige, mundtlige eller skriftlige hen-

vendelser. Politiet kan også give et tilhold til en person, hvis der er grund til mistanke om, at han 

eller hun har begået et strafbart forhold, som krænker en anden persons fred. I begge tilfælde er det 

en betingelse, at der er grund til at tro, at personen vil fortsætte med at krænke den anden persons 

fred. 

 

Vi har især lagt vægt på indholdet samt mængden af henvendelser, som der har været fra din side til 

Hillerød Forsyning A/S. Det er anklagemyndighedens vurdering, at en stor del af dine henvendelser 

til Hillerød Forsyning A/S har haft et legitimt formål, idet du bor i Hillerød kommune og dermed er 

kunde hos Hillerød Forsyning A/S. Yderligere er det anklagemyndighedens vurdering, at indholdet 

af de henvendelser, som fremgår af sagens bilag, ikke i tilstrækkelig grad har haft karakter af chika-

ne eller fredskrænkelser i lovens forstand. 

 

Hvis der kommer nye oplysninger i sagen, kan jeg genoptage den.  

 

 

 

Rasmus Visby

Rasmus Visby



 
 Side 2 

 

Mulighed for at klage 

Hillerød Forsyning A/S kan klage over afgørelsen til Statsadvokaten i København. 

 

Yderligere oplysninger 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nordsjællands Politi. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Annette Vester  

Advokaturchef 

 

 

 

 

 

 

 


