
NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

 

EQQARTUUSSUT 

 

Oqaatigineqarpoq Nunatta Eqqartuusisuuneqarfiani ulloq 25. maj 2020 suliami suliareqqitas-

sanngortitami 

 

Sul.nr. K 068/20 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

(advokat […]) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia ulloq 21. no-

vember 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. QAA-KS-583-2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

sakkorsaaffigineqassasoq. 

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik. 

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatinnagit. 

 

Ilassutitut suliamut paasissutissiineq 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput mappi assit uuliamik kuuttoornerme-

ersut. 

 

Akiligassiissummit Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskabimeersumit ersersinneqar-

poq, U akileeqquneqarsimasoq 20.660 kr.-inik, qatserisartut saliginerannut tunngasoq. 
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Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittut I1 aamma I2 siullermeeriffiusumi nassuiaatimi assinganik pingaar-

nertigut nassuiaateqarput.  

  

U ilassutitut nassuiaateqarpoq, I1-imit sianerfigineqarsimalluni, taannalu oqaluttuarsimavoq 

uuliamik kuuttoqarsimasoq. Taannalu ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik aalleqqinnia-

rtoq. Namminerlu takkukkami inoqanngilaq. Siullertut paasivaa uuliasunninnera. Ersarissu-

mik takuneqarsinnaavoq kussineq masattoq. Mobilimi qaammartua ikippaa takusinnaallugu 

nunami qalipaatigissaarnera. I1 nalunaarfigivaa alarmimut sianissasoq, namminneerlutik 

kuussimasoq qanoq iliuuseqarfigisinnaannginnamikku. Biilini aquttut nunamut siaruartigas-

sanik ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik peqarput annikitsumik ajotoortoqarnissaanut 

atugassianik. Aamma biilini oliekitsimik peqarput annikitsumik taama pisoqarnerani mil-

luaalaarsinnaasumik. Kussinermi I1-p kuuttoorneq unitseriarsimavaa. Kussinerup saniatigut 

uuliamik allami takusassaqanngilaq. Alarmimut sianerput, taakkualu aggersitsilernerarput. 

Politiimik takkuttoqarpoq, taannalu ilisimatitsivoq qatserisartunut sianerniarluni. Kuuttoor-

nerit annertussusii naatsorsoruminaattuaannarput annertunerusutut isikkoqartuaannarmata. 

Piffissap ilaani maluginiarpaa kuuttoorneq annikillisoq, taamaammat iliuuseqarnermi aqutsi-

soq ilisimatippaa annertunerusumik pisoqartariaqartoq.  

 

Tamatuma nalaani naluvaa immiinermi alarmi atuutinngitsoq. Aatsaallu kingusinnerusukkut 

paasitinneqarsimalluni, biilinik aquttut nalusimanngikkaat alarmi atuuteqanngitsoq. Ingerlat-

seriaaseq imatut allanngortinnikuuvaat, 25 liiteri sinnerlugu kuuttortoqartillugu ingerlaannaq 

politiinut sianertussanngorlutik. Biilini tamani ujaraaqqanik qitsunnut atortunik qattaq ulik-

kaarlugu peqarput. Biilinullu eqqussisarfimmiititaqarlutik ujaraaqqanik qitsunnut atortunik 

aasinnaasaminnik.  

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, immiiffissaminut apuukkaangami aallarniutigiuaannarlugu ruujori 

immiiffissaq misissorlugu aamma pumpip naqitsinera. Kisitsisua nalunaaqutsertuaannarpaa 

kisissinnaajumallugu literit qassit immiutigineqarneri. Tamatuma kingornatigut misissortar-

paa kusertoqarnersoq. Aallaqqaammut suna tamarmi pissusissamisut ippoq. Qiianartorujus-

suuvoq, sivisujaamillu suliaqareernikuulluni. Biilinut ikivoq kissasserniarluni. Minutsit 5-8 

qaangiuttut biiliniit niuvoq, taavalu rooruji pumpilu misissoqqillugit. Kisitsisua uterfigivaa 

paasillugu suna tamarmi ajunngitsoq. Biilinut ikeqqippoq kissassarniarluni. Arlaleriarluni 

taamaaliorpoq. Kaajallaanermi ilaani paasivaa ajortoqartoq. Pumperilluni aallartikkaangami 

tankemiit silaannarmik anillattoqartussaavoq. Siggartaateerannguaqarpoq, nalinginnaasumi-

llu taanna siggatarunnaartussaavoq tanki sinnilimmik ulikkaarpat. Nalinginnaasumik immi-

inermi biilinik aquttoq ataasiinnaasarpoq. Kisitsisup ruujorilu immiiffik eqqaalu tamaat taku-

sinnaavai. Immaqa 4-5 meterit akunnerivaat. Tanki blokkip tunuaniippoq.  
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I2 ilassutitut nassuiaateqarpoq, qatserisartut politiinit kaleriitissimasut uuliakoortoqarnera pil-

lugu. Aallaqqaammut naliliipput uliakoorut 4.000 literit missaanniissasoq. Uulia nunap ilua-

nut kuulersimavoq. I1 unitsitsiniaalluni qanoq iliuuseqalereersimavoq. Peqatigiillutik uulia-

mik qallueqatigiillutik aallartipput, kisiannili sukkasoorujussuarmik nunap iluanoorpoq. 

Taamaallaat 180 literi iluatsippaat. Nunap iluanoorsimasoq katersorsinnaanngilaat, tassani 

gravemaskinap atornissaa pisariaqassammat. Taamaallaat nivaattanik atorsinnaasaminnik 

peqarput. Uulia skolehjemmeunikup tungaanut, maannakkut juniorklubbiusup tungaanut 

kuuppoq. Siullersaalluni piffimmut takkuttuuvoq, eqqaamanngilaalu I1 uuliakoornermut 

qanoq iliuuseqarluni aallartereersimanersoq nammineq takkunnermini.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Suliami uppernarsaaseereernermi nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tunngavigineqarpoq, 

pisimasup aalajangersarneqarnera eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaatut pisimasoq.  

 

U unnerluussissut malillugu unnerluutigineqarpoq unioqqutitsisimanermut Inatsisartut 

inatsisaanni nr. 9, 22. november 2011-imeersumi § 15, imm. 1, § 37, nr. 2 aamma § 53, stk. 

2-mi Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 

2011-meersoq (matuma kingorna avatangiisinut inatsit) 1000 literit ataannagit uuliakoorsi-

manermut Nukissiorfiit kiassaateqarfiani Aasianni inissiaqarfimmi blok 1-ip eqqaani immi-

inermi, taamaalilluni mingutsitsilluni eqqaani pinngortitamut, kiisalu sapinngisamik annertu-

nerpaamik mingutsitsinnginnissaq unitsinniarsimanagu imaluunniit tamatumunnga ulorianar-

torsiortitsineq pinngitsoortissimanagu.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliami oqaatigineqarnerani § 15, imm. 1 unioqqutin-

neqarsimanngilaq. Taamaalilluni suliami paasissutissani ersersinneqanngilaq, uuliakoorneq 

kuunnut, tatsinut imaluunniit imaanut kuussimanersoq, iluuseq taannaammat aalajangersak-

kami pinerluutaasoq. Tamanna tunngavigalugu suliffeqarfik pinngitsuutinneqarpoq § 15, 

imm. 1-imik unioqqutitsinermut. 

 

Illuatungaanili § 37, imm. 1, nr. 2-mi aalajangersakkat unioqqutinneqarsimapput, tassami 

qulaani aalajangersarneqartutut uulia toqqaannartumik nunamut aniatinneqarsimammat, tas-

sanngaaniillu nunap iluanut kuutsinneqarluni, tamanna oqaatigineqarnisinnaammat nunamik 

qaqqamillu mingutsitsinertut. Pissutsit § 37-mi oqaatigineqarsimasut avatangiisunut 

inatsimmi kapitel 7-mi eqqagassat pillugit allatut inerniliissutaasinnanngilaq. Tassunga ata-

tillugu oqaatigineqassaaq, qularnaateqanngilaq uuliakoorut igitatut isigineqarneqartariaqar-

mat isiginiarneqarluni uuliakooreernermi tamatumalu kingornatigut milluaareernermi atoq-

qinneqarsinnaanngitsunut. 
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Tunngavigineqarpoq biilinik aquttup ingerlaannarluinnaq paasigamiuk kuuttoqartoq immi-

ineq unitsissimammagu. Taamaattorli peqatigitillugu tunngavigineqarluni, tamatuma nalaani 

1000 literi uuliakoorutaareersimanera, tamannalu siusinnerusukkut paasineqarsimasinnaa-

galuarluni immiinerminnik nakkutiginnissimagluarpat. Nunap iluanut kuuttoqarnissa pinngit-

soortinniarlugu biilinik aquttup nunamut ujaraaqqat qitsunnut atorneqartartut kuerarsimavai 

nunamiittoq uulia milluartinniarlugu, kisiannili biilini naammattunik uninngasuuteqanngin-

neq pissutigalugu lageriminnut utertariaqarsimavoq aalleqqilluni.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq aalajangersakkami § 53, imm. 2 taamaalilluni 

unioqqutinneqarsimasoq, isumaqarfigalugu, mingutsitsinissamut ulorianartorsiortitsineq 

pisarialimmik pinngitsoortinneqarsimanngitsoq. Pissutsit, tassa biilinik aquttup nunamut qa-

ttap imaanik ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik kuisisimanera allatut inerniliissutaasin-

naanngilaq. Tassunga atatillugu oqaatigineqassaaq, tassani taamaallaat pineqarmat qattaq ata-

aseq 10 literimik ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik imaqarsinnaasoq, piffissamilu 

tamatumani minnerpaamik uulia 1000 literi kuuttoorutaareersimalluni. Taamatullu aamma 

nunatta eqqartuussisuuneqarfiata naliliinerani tunngavigineqartutut ilaatinneqarpoq, ujaa-

raaqqanik qitsunnut atorneqartartunik atuilluni uuliamik milluaaniarnerup saniatigut, allatut 

pinngitsoortitsinissamik iliuuseqartoqarsimannginnera. Pissutsit, tassa U kuuttoornerup kin-

gunitsianngutigut qatserisartunik kalerrisaarisimanera naliliinermut allanngortitsissutaasin-

naanngilaq.  

 

Qulaani oqaatigineqartut tunngavigalugit U pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut § 37, nr. 2 

aamma § 53, imm. 2 Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 

22. november 2011-meersoq tunngavigalugu. 

 

Avatangiisit pillugit inatsimmi § 66, stk. 1, nr. 5-imi ersersinneqarpoq, § 37, nr. 2 aamma § 

53, imm. 2-mik unioqqutitsinermi akiligassiinermik pineqaatissiisoqarsinnaasoq.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata akiligassiissummik aalajangersaanermi pingaartippaa uu-

liap kuutsinneqarsimasup annertussusia, kiisalu immiinermi mianersuaalliortoqarsimanera. 

Piffissarlu suliap suliarineqarsimaneranut atorneqarsimasoq isiginiarneqarluni, tamannalu 

unnerluutigineqartumut pisuutitsissutaasinnaanngimmat, akiligassiineq 10.000 kr.-inut aala-

jangersarneqarnissaanut naapertuuttut isigineqarpoq.  

 

Oqaatigineqartutut allannguutitalerlugu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttus-

sanngortinneqarpoq.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
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U akiligassiissut  10.000 kr.-i akilissavaa.  

 

U suliami aningaasartuutit akilissavai. 

 

***  

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 25. maj 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 068/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

(advokat Charlotte Pedersen) 

 

[…] 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af kredsrettens dom.  

 

T har påstået frifindelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet uden domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der har for landsretten været forevist fotomappe med fotos af olieudslippet.  

 

Det fremgår af den fremlagte faktura fra Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab, at T er 

opkrævet et beløb på 20.660 kr., for brandvæsenets arbejde med oprensningen.  

 

Forklaringer 

T og vidnerne V1 og V2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at hun blev ringet op af V1, der fortalte hende, at der havde været 

et olieudslip. Han var selv på vej ud for at hente mere kattegrus. Da hun ankom, var der ingen 



 6 

på stedet. Hun konstaterede som det første, at hun kunne dufte solarolien. Det var tydeligt at 

se, at der var fugtigt i grøften. Hun tændte lygten på sin mobil og så farvespillet på jorden. 

Hun orienterede V1 om, at de skulle ringe til alarmen, idet de ikke selv kunne afhjælpe ud-

slippet. I bilerne har chaufførerne lidt kattegrus til at stryge på jorden, hvis der sker mindre 

uheld. Der er også et oliekit i bilen med et mindre sug til samme formål. Det var nede i grøften, 

at V1 havde prøvet at standse udslippet. Hun kunne ikke se olien andre steder end nede i 

grøften. De ringede til alarmen, der oplyste, at de ville sende nogle ud. Der kom en betjent ud 

og orienterede dem om, at han ville ringe til brandvæsenet. Det kan være svært at vurdere 

mængden af et udslip, for det ser altid voldsomt ud. Hun noterede sig på et tidspunkt, at der 

begyndte at ske et fald i udslippet, hvorfor hun orienterede indsatslederen om at der skulle 

mere til.  

 

Hun vidste ikke, at påfyldningsalarmen ikke virkede på daværende tidspunkt. Først efterføl-

gende fik hun at vide, at hendes chauffører havde kendskab til, at alarmen ikke virkede. De 

har ændret proceduren således, at de med det samme ringer til politiet, hvis der sker udslip på 

mere end 25 liter. De har omkring en spandfuld kattegrus i hver bil. I garagen har de altid et 

lager af kattegrus, som de kan hente.  

 

V1 har supplerende forklaret, at han til at starte med altid tjekker påfyldningsrøret og trykket 

fra pumpen, når han ankommer til et påfyldningssted. Han sætter et mærke på tælleren, så han 

kan tælle, hvor mange liter der fyldes på. Derefter undersøger han, om der er noget der dryp-

per. Alt var som det skulle være i starten. Der var hundekoldt, og han havde været i gang et 

stykke tid. Han satte sig derfor ind i bilen for at få varmen. Efter 5-8 minutter gik han ud af 

bilen, hvorefter han undersøgte både rør og pumpe igen. Han gik tilbage til tælleren, og kon-

staterede at alt var ok. Han gik ind i bilen igen for at få varmen. Og sådan gjorde han flere 

gange. Under en af runderingerne konstaterede han, at der var noget galt. Når han starter med 

at pumpe, skal der komme luft ud af tanken. Der sidder en lille fløjte, der normalt holder op 

med at fløjte, når tanken bliver overfyldt. Det er almindeligt, at der kun er en chauffør under 

påfyldningen. Han kunne se hele området omkring tælleren og påfyldningsrøret. Der var vel 

4-5 meter mellem dem. Tanken ligger bag blokken.  

 

V2 har supplerende forklaret, at brandvæsenet fik en meddelelse fra politiet omkring udslip-

pet. I begyndelsen vurderede de udslippet til at være på ca. 4.000 liter. Olien var begyndt at 

sive ned i jorden V1 havde allerede gjort nogle tiltag for at standse det. De gik i gang med at 

samle olien sammen, men det sank for hurtigt ned i jorden. Det lykkedes dem kun at samle 

180 liter ind. De kunne ikke samle det ind, der var sivet ned, idet dette ville kræve en grave-

maskine. De havde kun skovle til rådighed. Olien løb ned mod det tidligere skolehjem, hvor 

der nu er juniorklub. Da han ankom var han første mand på stedet Han husker ikke, om V1 

allerede havde gjort tiltag for at mindske udslippet, da han kom.  
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Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter bevisførelsen i sagen lægger landsretten til grund, at hændelsesforløbet er som det blev 

fastslået i kredsrettens dom.  

 

T er ifølge anklageskriftet tiltalt for overtrædelse af § 15, stk. 1, § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2 i 

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (herefter miljøloven) ved 

at have udledt et oliespild på ikke under 1000 liter solarolie i forbindelse med påfyldning af 

Nukissiorfiits varmestation ved boligblokken blok 1 i Aasiaat og derved forurenet den om-

kringliggende natur, samt ved ikke i videst muligt omfang straks at have forhindret yderligere 

udledning af forureningen eller afværge overhængende fare herfor.  

 

Som sagen er oplyst for landsretten findes § 15, stk. 1, ikke at være overtrådt. Det fremgår 

således ikke af oplysningerne i sagen, at den spildte olie er blevet udledt til vandløb, søer eller 

havet, som er den handling, der er kriminaliseret i bestemmelsen. På den baggrund frifindes 

selskabet for overtrædelse af § 15, stk. 1.  

 

Derimod findes bestemmelsen i § 37, stk. 1, nr. 2 at være overtrådt, idet olien som ovenfor 

fastslået, blev udledt direkte på jorden, hvorfra der skete nedsivning, hvilket er egnet til at 

forurene fjeldet og jorden. Det forhold, at § 37 er oplistet i miljølovens kapitel 7 om affald, 

kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes hertil, at den spildte olie de facto må betragtes 

som affald henset til dens manglende anvendelsesmulighed efter udslip og efterfølgende op-

sugning. 

 

Det lægges til grund, at chaufføren standsede den videre påfyldning i det øjeblik det stod ham 

klart, at der var sket et udslip. Det lægges dog samtidig til grund, at der på det tidspunkt 

allerede var udledt 1000 liter olie, og at dette kunne have været opdaget tidligere, såfremt han 

havde holdt opsyn under påfyldningen. For at forhindre nedsivning udlagde chaufføren noget 

kattegrus på jorden for at suge olien op, men da han ikke havde tilstrækkeligt med kattegrus 

i bilen kørte han retur til lageret for at hente yderligere. 

 

Landsretten finder, at bestemmelsen i § 53, stk. 2 herved er overtrådt, og finder, at den over-

hængende fare for forurening ikke i fornødent omfang er afværget. Det forhold, at chaufføren 

straks udlagde en spand kattegrus på jorden, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes 

hertil, at der alene er tale om en enkelt spand med kattegrus med et indhold på omkring 10 

liter, og at der på tidspunktet var udledt mindst 1000 liter solar. Det er endvidere indgået i 

grundlaget for landsrettens vurdering, at der ikke blev foretaget andre afværgeforanstaltninger 

end udlægning af kattegrus for at suge olien op. Det forhold, at T kort tid efter udslippet 

alarmerede brandvæsenet, kan ikke i sig selv føre til en ændret vurdering.  
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T finder på baggrund af ovenstående skyldig i overtrædelse af § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2 i 

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.  

 

Det fremgår af miljølovens § 66, stk. 1, nr. 5, at overtrædelse af § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2, 

kan foranstaltes med bøde.  

  

Ved fastsættelsen af bødens størrelse har landsretten lagt vægt på mængden af udledt olie, 

samt på den udviste uagtsomhed under påfyldningen. Henset til den medgåede sagsbehand-

lingstid, der ikke alene kan tilskrives tiltaltes forhold, findes bøden passende at kunne fast-

sættes til 10.000 kr. 

 

Med de ovenfor anførte ændringer stadfæstes kredsrettens dom.  

 

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

 

T skal betale en bøde på 10.000 kr.  

 

T skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 21. november 2019 

 

[..] 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

 

 

Der har ikke medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 17. maj 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 15, stk. 1, § 37, nr. 2 og § 

53, stk. 2, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 67, jf. § 68, stk. 1 

ved den 3. oktober 2017 at have udledt et oliespild på ikke under 1.000 liter solarolie i forbindelse 

med opfyldning af Nukissiorfiits varmestation ved boligblokken blok 1 i Aasiaat, og derved forurenet 



 9 

den omkringliggende natur, samt ved ikke i videst mulig omfang straks at have forhindret yderligere 

udledning af forureningen eller afværge overhængende fare herfor. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om en bøde på 20.000,00 kr. 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1 og viceberedskabsinspektør 

V2. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 19. november 2019.  

 

V1 har afgivet forklaring den 19. november 2019.   

 

Viceberedskabsinspektør V2 har afgivet forklaring den 19. november 2019.   

 

Dokumenter 

Forhold 1, bilag A-1-1, anmeldelsesrapport, hvoraf fremgår at anmelder var T 

Forhold 1, bilag F-1-1: Fotos, som viser olieudslip ved en nedgravet tank og i en grøft. Der ses klar 

farveforskel. 

Forhold 1, bilag G-2-1: Brev med faktura til T på i alt 20.660 kr., som vedrører oliespild ifm. tankning 

af blok 1 – ca. 2.100 liter spildt. 

Forhold 1, bilag G-3-1: Udrykningsrapport fra Brandvæsenet i Aasiaat, hvoraf fremgår at der blev 

alarmeret kl. 20.19 den 3. oktober 2017, ankomst til stedet kl. 20.21 og indsatsen påbegyndt kl. 20.28, 

samt afsluttet kl. 21.53.  

 

Sagsbehandlingstid 

 

Gerningstidspunktet er den 3. oktober 2017. Anklageskriftet blev modtaget den 17. maj 2018.  

Der blev berammet til hovedforhandling den 1. oktober 2018, som måtte udsættes da den valgte for-

svarer ikke kunne møde den dag.  

Retsmødet som blev berammet til den 13. juni 2019 blev udsat, da anklagemyndigheden ikke kunne 

stille en anklager til sagen. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

 

Alle forklaringer under sagen støtter oplysningerne omkring hændelsesforløbet, således er der enig-

hed om at der skete et olieudslip under påfyldning af olie og at udslippet er sket ved et uheld. Der 

blev indledt tiltag for at minimere yderligere skade og forurening af jorden blev begrænset samme 

aften. 

 

Med hensyn til spørgsmålet om hvorvidt T har forhindret yderligere udledning straks eller afværget 

overhængende fare herfor, er der taget grundlag i at chaufføren til oliebilen som ansat af T  gik runder 

af 5-8 minutters varighed for at kigge til påfyldningen.  
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Til trods for at T´ ansatte vidste at overfyldningssikringen ved netop denne tank var defekt og ikke 

lukkede automatisk ved overfyldning nogle gange og at alarmen nemt kan overhøres, var der kun én 

ansat ved under hele oliepåfyldningen. Der var heller ikke konstant tilsyn under hele påfyldningen, 

da denne chauffør satte sig ind i bilen for at holde på varmen.  

Udslippet blev af chaufføren anslået til at være ikke mindre end 1.000 liter, da der blev brugt en 4 

tommer tyk slange til påfyldningen. Slangen kunne påfylde omkring 550-650 liter i minuttet og han 

var væk i flere minutter ad gangen. Det lægges derfor til grund at der skete olieudslip for ikke mindre 

end 1.000 liter. 

 

Selvom olieudslippet blev standset med det samme, og man tog forholdsregler for at sikre mod yder-

ligere udslip, havde T allerede ansvaret for at undgå sådanne hændelser. 

 

Det findes derfor for bevist, at T har overtrådt Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyt-

telse af miljøet § 15, stk. 1, § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 67, jf. § 68, stk. 1, da 

der den 3. oktober 2017 skete et olieudslip på ikke under 1.000 liter ved Nukissiorfiits varmestation 

ved blok 1 i Aasiaat.  

 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af overtrådt Inatsisartutlov nr. 9 af 22. 

november 2011 om beskyttelse af miljøet § 15, stk. 1, § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, 

jf. § 67, jf. § 68, stk. 1 om udledning af olie, som udgangspunkt som en bøde. 

 

I denne sag finder retten, at der ved udmåling af bøde navnlig skal lægges vægt på sagsbehandlings-

tiden på over 2 år, som ikke kan tillægges som T´ ansvar. Den pågåede tid skal derfor tilskrives som 

formildende omstændighed, og retten finder derfor at bøden nedsættes til mindre end anklagemyn-

dighedens påstand. Bøde på 7.500 kr. findes som en passende foranstaltning.  

 

T skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.  

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes bøde på 7.500 kr. 

 

T skal betale sagens omkostninger. 

 

 

[…] 

Kredsdommer 

 

 


