
  

RETTEN I  VIBORG    

Udskrift af dombogen  

D O M  

afsagt den 5. februar 2020  

Rettens nr. [nummer]  

Politiets nr. [nummer]  

Anklagemyndigheden mod  

A født den x. måned 19xx  

[vej]  

[by]  

[kommune]  

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.  

Anklageskrifter er modtaget den 11. juni 2019 og den 5. februar 2020. A er 

tiltalt for overtrædelse af  

bedrageri af særligt grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, 

stk. 2, ved i perioden fra den 1. februar 2014 til 17. oktober 2017, med forsæt 

til uberettiget vinding, svigagtigt at have undladt at underrette SEB 

Pensionsforsikring A/S om at hans helbreds- eller erhvervsforhold var 

forbedret, ligesom han indsendte 3 erklæringer, hvor tiltalte i strid med 

sandheden erklærede, at han ikke kunne arbejde mere end 12,5 time om ugen, 

selvom han arbejdede langt mere i sin egen virksomhed, cvr nr. [nummer], 

[vej], [by], [kommune], hvorved han uberettiget fik udbetalt 636.147,46 kr. i 

invalideydelser for tab af erhvervsevne og præmiefritagelse, og hvorved SEB 

led et tilsvarende tab, og  

straffelovens § 289, stk. 1, jf. § 289 a, stk. 1 - socialbedrageri af særlig 

grov karakter, ved i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 

2017 og i perioden fra den 1. januar 2018 til den 18. juli 2018, fra adressen 

[vej], [by], [kommune], med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget 

vinding, at have givet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger, herunder 

undladt at opfylde en oplysningspligt af betydning for [kommune]’s afgørelse 

om tilskud til selvstændig erhvervsdrivende for perioden 2014-2017 og 

kommunens afgørelse om flekslønstilskud i 2018, idet tiltalte undlod at 

underrette [kommune] om, at hans helbredsforhold og erhvervsevne var 



forbedret, således at han kunne arbejde, langt mere end 12 timer i sin egen 
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virksomhed cvr [nummer], samt i virksomheden [virksomhed 2] cvr 

[nummer], hvorfor han ikke opfyldte betingelserne for at modtage ydelserne, 

hvorved det offentlige blev påført et tab på samlet 781.630 kr. Påstande  

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frifindelse for socialbedrageri 

af særlig grov karakter over for [kommune] for perioden den 1. januar til den 

18. juli 2018, som omhandler kommunens afgørelse om flekslønstilskud i 

2018 og tiltaltes arbejde i virksomheden [virksomhed 2] og som udgør et 

beløb på 99.272 kr. og i øvrigt domfældelse og en delvis betinget 

fængselsstraf.  

Tiltalte har erkendt sig skyldig i overensstemmelse med 

anklagemyndighedens påstand.  

SEB Pensionsforsikring A/S ved advokat Peter Teisen har påstået, at tiltalte 

skal betale 636.147,46 kr. i erstatning.   

Tiltalte har anerkendt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.  

Sagens oplysninger  

Der er afgivet forklaring af tiltalte.    

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.  

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 25. juni 2019 oplyst, at tiltalte er egnet til 

at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, 

hvortil Kriminalforsorgen har anbefalet, at der fastsættes tilsyn i prøvetiden, 

men med en forholdsvis lang længestetid.  

Kriminalforsorgen har oplyst, at hvis retten finder, at sagen kan afgøres med 

en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, anbefales det, at der alene 

fastsættes prøvetid.  

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er 5x år. Han kan 

bekræfte de oplysninger, der fremgår af Kriminalforsorgens udtalelse. Det var 

dog i 2013 eller 2014, at han solgte fem produktionsenheder, og han fik 

tilkendt fleksydelse allerede i 2009 og ikke i 2012. Han arbejder idag på en 

fabrik som ufaglært. Han har aftenarbejde 30 timer ugentligt. Han har 

stadigvæk ondt i ryggen og tager mofin som smertestillende medicin efter 

lægens anvisning. [Kommune] har truffet afgørelse om tilbagebetaling af de 

udbetalte beløb, og han afdrager frivilligt på gælden til kommunen.  

Rettens begrundelse og afgørelse  

Efter anklagemyndighedens påstand frifinder retten tiltalte for socialbedrageri 

over for [Kommune] i perioden den 1. januar til den 18. juli 2018. Efter det 

oplyste svarer det til en nedsættelse af det offentliges tab med 99.272 kr.  
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Tiltalte har uden forbehold i øvrigt erkendt sig skyldig i tiltalen. Tilståelsen støttes 

af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i 

bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for SEB Pensionsforsikring A/S for et 

beløb på 636.147,46 kr. og i socialbedrageri af særlig grov karakter over for 

[Kommune] for et beløb på 682.357,44 kr.  

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 279, jf. 

§ 286, stk. 2, og § 289, stk. 1, jf. § 289 a, stk. 1.  

6 måneder af fængselsstraffen skal afsones nu.  

Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder særligt hans 

helbredsmæssige forhold, finder retten, at resten af straffen ikke skal afsones, 

hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. 

straffelovens § 58, stk. 1.  

Retten har ved udmålingen af fængselsstraffen lagt vægt på størrelsen af det 

samlede beløb, tiltalen omfatter, og at tiltalen omfatter to uafhængige forhold af 

bedrageri begået over en årrække. Retten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte 

ikke tidligere er straffet.  

Retten tager erstatningspåstanden fra SEB Pensionsforsikring A/S til følge 

som nedenfor bestemt.  

Thi kendes for ret:  

Tiltalte A skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder.  

6 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, 

hvis tiltalte overholder følgende betingelse:  

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom. 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.  

Tiltalte skal inden 14 dage til SEB Pensionsforsikring A/S, C/O Plesner, 

Amerika Plads 31, 2100 København betale 636.147,46 kr. med tillæg af 

procesrente fra den 5. februar 2020.  

Regitze Brosbøl Riskjær  
/cand   

  

Udskriftens rigtighed bekræftes.  

RETTEN I  VIBORG, den 12. februar 2020  

 


