DOM
afsagt den 18. juni 2014
Rettens nr. 2183/2014
Politiets nr. 1900-80244-00013-14
Anklagemyndigheden
mod
T

Anklageskrift er modtaget den 22. april 2014.
T er tiltalt for
1.
færdselslovens § 117, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt., ved den 14. januar 2014 kl. 16.23 at have ført
personbil ... ad Valbygårdsvej ud for … i Slagelse efter at have indtaget det
bevidsthedspåvirkende stof, hash, som er klassificeret som farlig for trafiksikkerheden, og
hvor indholdet af det aktive komponent i blodet under eller efter kørslen oversteg
bagatelgrænsen.
2.
ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, ved den 14. januar 2014 kl. 16.43 på Ppladsen foran Slagelse politistation, Antvorskov Alle 139 i Slagelse at have optrådt
fornærmeligt, idet han råbte ”fucking bumser” til patruljen, hvilket var egnet til at forstyrre
den offentlige orden.
3.
færdselslovens § 117, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt., ved den 14. januar 2014 kl. 17.24 at have ført
personbil ... ad Valbygårdsvej i udadgående retning ud for … i Slagelse efter at have indtaget
det bevidsthedspåvirkende stof, hash, som er klassificeret som farlig for trafiksikkerheden og
hvor indholdet af det aktive komponent i blodet under eller efter kørslen oversteg
bagatelgrænsen.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet
køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske
ubetinget.
T har nægtet sig skyldig i forholdene 1 og 3 og erkendt sig skyldig i forhold 2.
Sagens oplysninger
Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet politiassistent …
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Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.
Der blev den 14. januar 2014 kl. 16.39 og kl. 18.09 taget en blodprøve fra tiltalte. I
blodbprøverne blev der konstateret Tetrahydrocannabinol (THC) i en koncentration over
bagatelgrænsen.
Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.
Tiltalte har om sine perosnlige forhold forklaret, at han er begyndt i … klasse på VUC. Han
kan bekræfte en indkomst på 74.661 kr. for 2013, som angivet i skatteattesten.
Rettens begrundelse og afgørelse
På baggrund af resultaterne af analyser af to blodprøver udtaget fra tiltalte den 14. januar
2014 og den af vidnet politiassistent … afgivne forklaring er det bevist, at tiltalte er skyldig i
forholdene 1 og 3 i overensstemmelse med tiltalen.
Ved tiltaltes erkendelse i forhold 2, der støttes af vidnet politiassistent … forklaring er det
bevist, at tiltalte er skyldig i dette forhold i overensstemmelse med tiltalen.
Straffen fastsættes til en bøde på 6.750 kr., jf. færdselslovens § 117, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt., og
ordens bekendtgørelsen § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1.
Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.
Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra
lille knallert, i 6 år fra den 14. februar 2014, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2, jf. § 128.
Thi kendes for ret:
T skal betale en bøde på 6.750 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.
Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort,
bortset fra lille knallert, i 6 år fra den 14. februar 2014.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

