
 

  

Sådan har vi gjort 
 
I samarbejde med Kaas & Mulvad ApS har Ugebrevet A4 søgt aktindsigt i bødeforlæg i arbejdsmiljøsager for 

årene 2013-2016. Mere specifikt har vi søgt i landets politikredse, der håndterer sager, som Arbejdstilsynet har 

videresendt til politiet, og i Arbejdstilsynet, der i en hel del tilfælde afgør sager administrativt.  

 

Fra landets 12 politikredse har vi i alt fået indsigt i 986 sager for årene 2013-2016. Fra Arbejdstilsynet har vi i alt 

fået indsigt i 641 sager for årene 2013-2016. Alt i alt bygger vores data på 1.627 sager. 

 

Blandt de bøder, som A4's kortlægning bygger på, vil der være nogle, hvor virksomheden er sluppet for bøden. 

Der er nemlig tale om såkaldte bødeforlæg, som virksomhederne kan gøre indsigelse mod i retssager. 

I omkring fem procent af de sager, som er gået videre til politi og domstole, ender virksomheden med at blive 

frifundet, oplyser Arbejdstilsynet. Det har ikke været muligt for A4 at finde finde frem til, hvem de frifundne er. 

 

 

 

Administrative bøder Politianmeldelse 

Arbejdstilsynet kan udstede administrative bøder. Det 
indebærer, at modtageren kan betale bøden uden, at 
overtrædelsen bliver anmeldt til politiet.  

Arbejdstilsynet kan udstede en administrativ bøde: 

● Når der er tale om klare og ukomplicerede 
sager, hvor der er en dokumenteret risiko 
for ulykker eller erhvervssygdomme. 

● Når der foreligger en klar retspraksis på 
området. 

● Når modtageren af bøden ikke har modsat 
sig, at sagen afgøres på denne måde. 

Alle de nævnte betingelser skal være opfyldt, før vi kan 
udstede en bøde. Hvis det ikke er tilfældet, sender 
Arbejdstilsynet i stedet en anmeldelse til politiet.  

 
En politianmeldelse indebærer, at Arbejdstilsynet sender 
sagen til politiet, der undersøger sagen nærmere. 
Anklagemyndigheden vurderer herefter, om der er grundlag 
for at give virksomheden eller personen en bøde.  
 
Anklagemyndigheden kan vælge at sende en bøde til den 
pågældende, det kaldes et udenretligt bødeforelæg. Hvis 
personen eller virksomheden betaler bøden, afsluttes sagen. 
Hvis vedkommende ikke betaler bøden, sender 
anklagemyndigheden sagen i retten. Det er herefter 
domstolene, der træffer den endelige afgørelse i sagen.  
 
Anklagemyndigheden kan også vælge at sende sagen 
direkte i retten til afgørelse uden først at have sendt et 
udenretligt bødeforelæg.  

Kilde: Arbejdstilsynet.  

 
Da vi søgte om temaaktindsigt, fik vi i første omgang afslag fra tre politikredse, men alle tre blev anmodet om at 

genoverveje deres aktindsigt. En af kredsene skiftede holdning og udleverede materialet, mens Københavns 

Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi fastholdt deres afslag.  

 

Begge afslag blev påklaget til Statsadvokaten for København, der afgjorde, at sagerne skulle genbehandles, 

hvorefter de to sidste politikredse udleverede deres bødeforlæg. De bødeforlæg, som vi anmodede om, var os 

således i hænde, godt fem måneder efter, vi søgte aktindsigt første gang. 

 

Da alt materiale var indhentet fra alle landets 12 politikredse og Arbejdstilsynet, gik vi hvert enkelt dokument 

igennem manuelt, hvor vi læste alt igennem og indtastede al data i et samlet excel-ark, hvorfra vi nu har fået det 

store overblik over alt det materiale, som tema-aktindsigten omfatter.  

 

Ud fra oplysningerne i dokumenterne har vi opdelt på politikredse, udstedelsesdato for bøde, dato for hændelsen, 

beskrivelse af hændelse, ulykker, branche, dødsfald, bødestørrelse og virksomhedernes adresse.  
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