DOM
afsagt den 21. januar 2015
Rettens nr. 6509/2014
Politiets nr. 1900-71281-00055-14
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer …76-…

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.
Retsmødebegæring er modtaget den 10. december 2014.
T er tiltalt for overtrædelse af
1.
overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer §
3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2, jf. bilag 1,
liste A, nr. 1, til dels jf. straffelovens § 21, ved i en periode op til den 22. oktober 2014 ca. kl.
9.45 på adressen X-vej ... i Fuglebjerg i flere rum som var indrettet til et professionelt
skunklaboratorium, med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod
betydeligt vederlag, at have besiddet og forestået dyrkning og forarbejdning af ikke under 434
skunkplanter, hvilket svarer til et samlet estimeret udbytte på 29,95 kg. hash af gennemsnitlig
kvalitet, at have været i besiddelse af ca. 6 kg. færdigproduceret skunk, hvilket svarer til et
samlet estimeret udbytte på 9 kg. hash af gennemsnitskvalitet samt ca. 48 gr. hash af
gennemsnitlig kvalitet.
2.
tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 286, stk. 1, ved, i forbindelse med den i forhold 1
beskrevne produktion af skunk, i en periode fra medio juli til den 22. oktober 2014 ca. kl. 9.45
på adressen X-vej ... i Fuglebjerg, at have stjålet el til en anslået værdi af 135.000 kr. fra
SEAS-NVE.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og konfiskation af 434 stk.
skunkplanter, 6 kg. færdigproduceret skunk, 33 stk. sorte plastikposer af mærket Kings
Products, 3 eltavler, 4 luftfiltre, 70 transformere, 71 væktslamper, 12 ventilatorer, 11 gr.
skunk, 2 gr. hash, 1 bon, 5 gr. skunk, 45,94 gr. hash, 2 digitalvægte, papir med gødningsnavne
og 48 dunke gødning hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.
Tiltalte har erkendt sig skyldig.
A har som ejer af parcelhuset på X-vej ... nedlagt påstand om en erstatning på 55.156,25 kr.
for rydning og tømrer- og malerarbejde på grund af tiltaltes skunkproduktion.
Tiltalte har ikke haft bemærkninger til erstatningskravet.

- 2 -

SEAS-NVE har nedlagt påstand om en erstatning på 270.247,28 kr. Beløbet svarer til et
skønnet el-forbrug til vækstlamper og ventilatorer fra den 1. maj 2014 til den 22. oktober
2014. Tiltalte har anerkendt erstatningskravet for så vidt angår 135.000 kr. og bestridt resten,
der svarer til forbrug før medio juli 2014, jf. tiltalen og det erkendte i forhold 2.
Sagens oplysninger
Ts forklaring er gengivet i retsbogen.
Tiltalte er straffet senest ved
dom af 24. januar 2013, hvor straffastsættelsen er udsat for overtrædelse af
straffelovens § 276, jf. § 21, jf. § 23, og bekendtgørelse og euforiserende stoffer § 27, stk. 1,
jf. § 2, jf. liste A, nr. 1. Prøvetid 1 år. Dommen vedrørte blandt andet dyrkning af cannabis
svarende til 540 grem rygbart plantemateriale.
Kriminalforsorgen har lavet en personundersøgelse.
Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 22. oktober 2014.
Rettens begrundelse og afgørelse
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i
øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1.
pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse om
euforiserende stoffer § 27, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til dels jf. straffelovens § 21, og
straffelovens § 286, stk. 1, jf. § 276.
Retten har lagt vægt på forholdenes karakter, mængden af hash i forhold 1, værdien af den
stjålne el i forhold 2, og at tiltalte i begyndelsen af 2013 blev dømt for helt tilsvarende
kriminalitet.
Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.
Retten tager erstatningspåstandene til følge som nedenfor anført med den bemærkning, at
SEAS-NVE's krav udover beløbet på 135.000 kr. er udskudt til almindeligt civilt søgsmål, jf.
retsplejelovens § 992.
Thi kendes for ret:
Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.
Hos tiltalte konfiskeres 434 stk. skunkplanter, 6 kg. færdigproduceret skunk, 33 stk. sorte
plastikposer af mærket Kings Products, 3 eltavler, 4 luftfiltre, 70 transformere, 71
væktslamper, 12 ventilatorer, 11 gr. skunk, 2 gr. hash, 1 bon, 5 gr. skunk, 45,94 gr. hash, 2
digitalvægte, papir med gødningsnavne og 48 dunke gødning.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
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Tiltalte skal inden 14 dage betale 55.156,25 kr. med procesrente fra den 21. januar 2015 til A.
Tiltalte skal inden 14 dage betale 135.000 kr. med procesrente fra den 21. januar 2015 til
SEAS-NVE.

