
E Q Q A R T U U S S U T 

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 15. januar 2020 

 

Eqqaartuussiviup no. 24/2019  

Politiit no. 5505-98115-00078-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1983 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataanngillat. 

 

Unnerluussissut ullulerneqarpoq 12. december 2018 aammalu eqqartuussivimmi tiguneqarpoq ulloq 

27. december 2018. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Færdselslovens § 9, stk. 1, - spirituskørsel, ved den 2. december 2018 ca. kl. 03:10 i Nuuk at 

have ført eller forsøgt at føre køretøj, registreringsnummer GL [...] parkeringspladsen ved 

forsamlingshuset, Aqqusinersuaq i Nuuk efter at have indtaget spiritus så 

alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille. 

 
 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq akiligassinneqassasoq 22.000 kr.-inik aamma 

qamutinik motorilinnik ingerlatsisinnaanermut allagartaqarfiusussani ingerlatsisinnaanermut 

pinngitsoorani pisinnaaffiiagaassasoq ukiuni marlunni ulloq eqqartuussaaffik aallarnerfigalugu.  

 

U pisuunnginnerarpoq piumasaqaateqarlunilu pinngitsuutinneqarnissamik.   

 

Suliap paasissutissartai 

 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittoq I1 nassuiaateqarput. 

Nassuiaatit eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarput ulloq 15. januar 2020.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

Promille-mik nalunaarusiami 11. december 2018-meersumi ersersinneqarpoq, U ullormi 2. 

december 2018 nal. 03:30 aava imigassamik aalakoornartulimmik akoqarsimasoq 

minnerpaaffigalugu 2,23 promille.  

 

Akileraartarnermi paasissutissani U-imut tunngasuni ersersinneqarpoq, 2017-imi aningaasarsiai 

akileraarusigassat 381.699 kr.-iusut. 

 



U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq ilinniartitsisutut marlunnik suliffeqarluni biililu sulinermini 

atortarlugu ASK-imiit Inussivimmut timersortitsiartoraangami.   

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqummik naliliineq 

U pisuunnginnerarpoq ilaatigullu nassuiaalluni biili ingerlassimanagu aamma 

ingerlateriarsimanagu. Aamma nassuiaavoq biilip gearia kingumorsortussanngortissimanagu 

taamaallaalli aquttup issiavianut ingissimallugu X1-ip aquutaatigut pujuliornerarmagu tamanna 

uppernarsiniarlugu.   

 

Eqqartuussisumit pingaartinneqarput paasissutissat U-ip pisimasup piffiata nalaani aammigut 

promillea aamma ilisimannittup I1-ip nassuiaataa, tassani ilaatigut ersersinneqarmat, biilip 

kingumoortarnermi qullii ikumasimasut patruuliap biili takummassuk, aammalu biili 

isigiinnaavinneqarsimasoq patruuliap aquttumik attaviginninnissaata tungaanut. Taamatullu aamma 

eqqartuussisup pingaartippaa I1-ip nassuiaataa, tassa piffissami biilip takoqqaarneraniit aquttup 

attaviginissaata tungaanut biilimiit niusoqarsimanginnera.  

 

Taamaalilluni uppernarsineqarpoq, U-ip unioqqutissimagaa angallannermi inatsimmi § 9, imm. 1 

unnerluussissummi oqaatigineqartutut. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq, imigassamik aalakoornartornatulimmik 

imersitilluni biilimik ingerlatsinermi, aavani imigassaq aalakkornartulik 2,01/00 sinneqarpat, 

akiligassiisarneq sapaatit akunnerini pingasuni aningaasarsiat assinginik. U-ip isertitai 

akileraartarnermi paasissutissat tunngavigalugit akiligassiissut aalajangersarneqarpoq 22.000 kr.-

inut, tak. angallannermi inatsimmi § 9, imm. 1, tal. § 56, imm. 1. 

 

Angallannermi inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 1 tunngavigalugu, qamutinik motorilinnik 

ingerlatsisinnaanermut allagartaqarfiusussani ingerlatsisinnaanermut pinngitsoorani 

pisinnaaffiiagaatitsisoqartarpoq aak imigassamik aalakoornartulimmik akoqarsimappat 1,20 0/00. 

Angallannermi inatsimmi § 60, imm. 3 tunngavigalugu arsaarinninnerup sivisussusia 

aalajangersarneqarpoq eqqartuussisarnermi periuseq malillugu ukiunut marlunnut aava imigassamik 

aalakoornartulimmik 1,20 0/00 sinnerlugu akoqarsimammat. 

 

Aningaasartuutit pillugit 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1, naapertorlugu suliami aningaasartuutit naalagaaffiup 

karsianit akilerneqassapput. 

 

 

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq akiliisussanngortinneqarluni 22.000 kr.-inik. 

 

U qamutinik motorilinnik ingerlatsisinnaanermut allagartaqarfiusussani ingerlatsisinnaanermut 

pinngitsoorani pisinnaaffiiagaavoq ukiuni marlunni ulloq eqqartuussaaffik aallarnerfigalugu.  

 

 



Lars-Christian Sinbæk 

 
 
 

Den 15. januar 2020 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

sagl.nr. 24/2019       

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 1983 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5505-98115-00078-18. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet uden domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 12. december 2018 og modtaget i retten den 27. december 2018.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Færdselslovens § 9, stk. 1, - spirituskørsel, ved den 2. december 2018 ca. kl. 03:10 i Nuuk at 

have ført eller forsøgt at føre køretøj, registreringsnummer GL […] på parkeringspladsen ved 

forsamlingshuset, Aqqusinersuaq i Nuuk efter at have indtaget spiritus så 

alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde på 22.000 kr. og ubetinget frakendelse af 

førerretten i 2 år fra endelig dom. 

 

T har nægtet sig skyldig og nedlagt påstand om frifindelse. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T og vidneforklaring af V1. 

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen af den 15. januar 2020.  

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af promilleerklæring af den 11. december 2018, at T den 2. december 2018 kl. 

03:30 havde alkohol i blodet med en mindsteværdi på 2,23 promille. 



 

Det fremgår af skatteoplysninger vedrørende T, at hun i 2017 havde en skattepligtig indkomst 

på 381.699 kr. 

 

T har om sine personlige forhold blandt andet oplyst, at hun har to jobs som lærer og anvender 

bilen, når hun kører til Inussivik for at være idrætslærer for elever fra ASK.  

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

T har nægtet sig skyldig og forklaret blandt andet, at hun ikke kørte bilen eller forsøgte at 

køre bilen. Hun har endvidere forklaret, at hun ikke satte bilen i bakgear og alene satte sig på 

førersædet for at kunne bekræfte oplysningen fra X1 om, at der kom røg fra rattet. 

 

Retten lægger vægt på oplysningerne om Ts promille på tidspunktet for hændelsen og på 

vidneforklaringen fra V1, hvoraf fremgår blandt andet, at bilens baklys var aktiveret, da 

patruljen først observerede bilen, og at bilen var under observation hele tiden, indtil patruljen 

tog kontakt til føreren. Retten lægger endvidere vægt på V1 forklaring om, at der ikke var 

nogen, der steg ud af bilen i perioden mellem den første observation og kontakten til føreren. 

 

Det er derfor bevist, at T er skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 9, stk. 1, som anført i 

anklageskriftet. 

 

Om foranstaltningen 

Efter praksis fastsættes foranstaltningen for spirituskørsel som en bøde på 3 ugers løn, når 

alkoholkoncentrationen i blodet overstiger 2,01 0/00. Ud fra oplysningerne om Ts 

skattepligtige indkomst fastsættes bøden derfor til 22.000 kr., jf. færdselslovens § 9, stk. 1, jf. 

§ 56, stk. 1. 

 

I medfør af færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 1, skal føreren af et motordrevet køretøj, hvortil 

der kræves kørekort, ubetinget frakendes førerretten, hvis føreren har gjort sig skyldig i 

spirituskørsel med en alkoholkoncentrationen i blodet, der overstiger 1,20 0/00. I medfør af 

færdselslovens § 60, stk. 3, fastsættes frakendelsestiden efter retspraksis til 2 år, når 

alkoholkoncentrationen i blodet overstiger 2,01 0/00. 

 

Om omkostningerne 

I medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1, skal statskassen betale sagens omkostninger. 

 

 T H I   K E N D E S   F O R   R E T : 

 

T idømmes en bøde på 22.000 kr. 

 

T frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 2 år fra endelig 

dom. 



 

 

Lars-Christian Sinkbæk 

 


