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

 

oqaatigineqarpoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit ulloq 2. april 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 148/2019  

Politiiit no. 5512-98036-00029-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1973 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 25. januar 2019. 

 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

                                                        Pisimasoq 1. 

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak. § 9, imm. 1 - imigassartorsimalluni 

ingerlatsineq - 

24. november 2018 nal. 0142 tikillugu qamut GR […], orange Suzuki Vitera, P1-ip pigisaa, 

aqqusinertigut assigiinngitsutigut ingerlakkamiuk, kingornalu Jørgen Guldager-ip Aqquserna husnr. 

[…]-p silataanut inissippaa, naak ima annertutigisumik imigassamik aalakoornartulimmik 

imersimalluni qamut isumannaatsumik ingerlassinnaasimanagu, aammik misissugassatut ulloq 

taanna nal. 0300 tiguneqartup takutimmagu aavata imigassamik aalakoornartulimmik akoqarnerata 

1,90 promilleminnerpaaffigigaa. 

 

                                                          Pisimasoq 2. 

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak. § 22, imm. 1 - qajassuussinnginneq 

Pisimasoq 1-imi taaneqartutut ingerlatsineq nangiinnarlugu, qajassuussinnginnami kiisalu 

misissorluarani, Alanngukasikkut avannamukaarnermi ingerlatsilluni GL […] Toyota Rav, P2-ip 

pigisaa, 3952 Ilulissat, aporamiuk annertuumik innarlerlugu. 

 

                                                         Pisimasoq 3. 

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak. § 24, imm. 1 - 

paasissutissiinissamut pisussaaffiit - 

Pisimasoq II-mi taaneqartutut ingerlatsineq nangiinnarlugu, ajutoortoqareersorlu uninnginnami 

ingerlaannarlunili. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 

1: 24. november 2018 aallarnerfigalugu ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni 

ingerlatsisinnaanermut allagartaajaaneq, tak. § 60, imm. 1, nr. 1 



2: Sapaatit akunnerinut pingasunut aningaasarsiat nalinginut akiligassiineq: 15.000,00 kr. 

3: P1-imut taarsiissasoq 77.500 kr.-nik. 

4: Codan-imiit taarsissutissanik takkuttoqarnissaa sillimaffigineqassasoq. 

 

 

U pisimasoq 1-imi pisuunnginnerarpoq.  

U pisimasoq 2-imi pisuunnginnerarpoq.  

U pisimasoq 3-imi pisuunnginnerarpoq.  

 

 

U piumasaqaateqarpoq unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat allanngortinneqarssasoq ukiumut 

ataatsimut, aammalu akiligassiissut annikillisinneqassasoq maannakkut isertitani naapertorlugit. 

Taarsiissutissaq inuit saqittaattarfiannut innersuunneqassasoq.  

 

Unnerluussisussaatitaasut P1 sinnerlugu piumasaqaateqarput U 77.500 kr.-inik taarsiissasoq  

 

U taarsiisussaatitaanerminut akerliliivoq. 

 

U taarsiissutissat annertussusaannut akerliliivoq. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittoq I nassuiaateqarput ulloq 2. april 2019.  

 

Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 2. april 2019-meersumi issuarneqarput.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

 

Retskemisk Afdeling-imiik nalunaarummit erserpoq U misissorneqarmat aava ethanolimik 1,90 

promillemik akoqarsimasoq.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq 2017 tikillugu portøritut sulivoq, kingorna assigiinngittuni 

sulillattaarpoq. Massakkut Unganartumi paarlattaallattaavoq ukiormanna januarimiik. Aappaqarpoq. 

Meeraqarpoq tallimat, akulliit 2 atuartuupput, nukarliit marluk meeqqaniittarpoq. Inigisaminnut 

7.000 missaaniittarput, kallerup innera 600 missaani. Aappaa imerneq ajorpoq. Unnerluussaq taamani 

aapparinnerlunnerisa nalaanni imigassamik atuisarpoq. Novemberimili imerani aatsaat weekend 

kingulleq imigassartoqqippoq.  

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Unnerluussaq nassuersinnaanngilaq.  

Ilisimannittup nassuiaataa ersarippoq, aammalu taanna taperserneqarpoq suliap suliarineqarnerani 

saqqummiunneqartunit. Taamaattumik uppernarsineqarpoq unnerluussaq imigassartorsimalluni 



biilersimasoq, aammalu biilinik ingerlatsinermini qajassuussisimananilu misissorluarsimanngittoq, 

kiisalu paasissutissiinissaminut pisussaaffimminik eqquutsitsisimanngittoq.  

 

Taamaattumik pisuni pingasuni unnerluunneqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Suliami matumani annerusumik pineqaatissiissummut annikillisaataasinnaasunik 

saqqummiussisoqanngilaq, taamaattumik unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat malillugu 

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 1 naapertorlugu pineqartoq 

pineqaatissinneqarpoq taamaalilluni 24. november 2018 aallarnerfigalugu ukiumi ataatsimi 

qaammatinilu arfinillini ingerlatsisinnaanermut allangartaajarneqarluni. 

 

Tassunga ilanngullugu akiligassiissutit 15.000 kr. akilissuai, taakkua periuseq malillugu akissarsiat 

sap ak pingasunut naatsorsuussat annertoqqatigaat. 

 

Taarsiissutissanut tunngasut 

If Forsikring-miit taarsiissutissatut piumasaqaat naammaginartumik nassuiaaserneqarsimavoq, 

taamaattumik eqqartuussisut taarsiissutissatut piumasaqaat malippaat. 

  

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai. 

  

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U 24. november 2018-miik aallarnertumik ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinillini biilinik 

allagartaqarluni ingerlatsisinnaanermut allangartaajarneqarpoq.  

 

U-ip ilassutitut akiligassiissut 15.000 kr. naalagaaffiup karsianut nakkartussaq akilissuaa. 

 

U-ip taarsiissutissat 77.500 kr. IF Forsikring-imut akilissuai. 

 

Naalagaaffiup karsiata U-ip suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

Elisabeth Kruse 

Eqqartuussisoq  

 

***  
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 2. april 2019 

 

Rettens nr. 148/2019  

Politiets nr. 5512-98036-00029-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 



T 

cpr-nummer […] 1973 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 25. januar 2019. 

 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

                                                Forhold 1. 

Færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 9, stk. 1 - spirituskørsel 

Ved den 24. november 2018 i tidsrummet frem til kl. 0142, at have ført køretøjet GR […], orange 

Suzuki Vitera, tilhørende F1, ad forskellige offentlige veje, og efterfølgende parkeret køretøjet 

udenfor Jørgen Guldager-ip Aqquserna husnr. […], uagtet han havde indtaget spiritus i et sådant 

omfang, at han ikke kunne føre køretøjet på betryggende måde, idet blodprøve udtaget samme dag 

kl. 0300 viste mindste værdi på 1,90 promille alkohol i blodet. 

 

                                                  Forhold 2. 

Færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 22, stk. 1 - manglende agtpågivenhed -  

Ved i forlængelse af den i forhold 1 beskrevne kørsel, at have undladt at optræde hensynsfuldt samt 

undladt at udvise den fornødne agtpågivenhed, idethan under kørselen ad Alanngukasik, i nordlige 

retning påkørte GL […], Toyota Rav 4, tilhørende F2, 3952 Ilulissat, med større materiel skader til 

følge. 

 

                                                  Forhold 3. 

Færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 24, stk. 1 - Oplysnings pligt -  

Ved i forlængelse af den i forhold II beskrevne færdselsuheld at have undladt straks at standse efter 

uheldet var sket, i det han fortsatte kørslen. 

 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

1: Frakendelse af førerretten i 1 år og 6 måned fra 24. november 2018 at regne, jf. § 60, stk. 1, nr. 1. 

2: Bøde svarede til 3 ugers løn: 15.000,00 kr. 

3: Erstatning til F1 på 77.500 kr. 

4: Forbehold for erstatning fra Codan 

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1. 

T har nægtet sig skyldig i forhold 2. 

T har nægtet sig skyldig i forhold 3. 

 

T har fremsat påstand om ændring af anklagemyndighedens påstand om frakendelse af førerretten til 

1 år, samt at bøden sættes ned henset til hans nutidige indkomst. Erstatningskravet henvises til civilt 

søgsmål. 

 



Anklagemyndigheden har på vegne F1 påstået, at T skal betale 77.500 kr. i erstatning  

 

T har protesteret over erstatningspligten. 

 

T har protesteret over erstatningskravets størrelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V 

Tiltalte, T den 2. april 2019.  

 

Forklaringerne er refereret i retsbogen af den 2. april 2019.  

 

Dokumenter 

 

Det fremgår af analyseerklæring fra retskemisk Afdeling at T havde ved undersøgelsen 1,90 promille 

ethanol i blodet.  

 

 

Personlige oplysninger 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han arbejdede indtil 2017 som portør, og derefter 

arbejdet i forskellige steder. Nu arbejder han som vikar i Unganartoq siden januar i år. Han har en 

samlever. Han har 5 børn, de to midterste går i skole, de to mindste i børnehave. De betaler omkring 

7.000 kr. i husleje, 600 kr. til el. Hans samlever drikker ikke. T plejede at drikke når det går dårligt 

med samlivet. Sidst han drak var i november og siden har han kun igen drukket sidste weekend. 

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Den tiltalte nægter sig skyldig.  

Vidnets forklaring er klar, og denne understøttes af det fremlagte under sagen. Derfor findes det bevist 

at tiltalte har ført bil mens han var påvirket af spiritus, og havde undladt at optræde hensynsfuldt samt 

undladt at påvise agtpågivenhed, og undladt sin oplysningspligt.  

 

Derfor findes han skyldig for overtrædelse af alle tre forhold. 

 

 

 

Om foranstaltningen 

I denne sag er der ingen formildende omstændigheder, og derfor følges anklagemyndighedens 

påstand om foranstaltning således tiltalte frakendes førerretten i 1 år og 6 måneder fra 24. november 

2018, jf. Færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 1.   

 

 

Han skal betale en tillægsbøde på 15.000 kr., svarende til 3 ugers løn, som er fastsættes efter praksis.  

 

Om erstatning 



Erstatningskravet fra If forsikring er dokumenteret tilstrækkeligt, og retten følger derfor påstand om 

erstatning. 

  

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.  

 

Thi kendes for ret: 

 

T frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 1 år og 6 måneder fra 

den 24. november 2018.  

 

T-ip skal betale en tillægsbøde på 15.000 kr. som tilfalder statskassen. 

 

T skal betale erstatning på 77.500 kr. til IF Forsikring. 
 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Elisabeth Kruse 

kredsdommer 
 

 


