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Afsagt den 11. december 2019 af Østre Landsrets 1. afdeling 

(landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Louise Pansa Lauemøller 

(kst.)). 

 

1. afd. nr. S-2724-19:               

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

(advokat Erik Bo Rasmussen, besk.) 

 

 

Odense Rets dom af 9. september 2019 (6-3675/2019) er anket af anklagemyndigheden med 

påstand om skærpelse, således at der sker førerretsfrakendelse, og at bøden fastsættes til 2.500 

kr. 

 

T har påstået stadfæstelse. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Betinget førerretsfrakendelse efter færdselslovens § 125, stk. 2 (klippekortordningen), er 

ifølge bestemmelsens ordlyd og forarbejder en obligatorisk retsfølge. 

 

Det beror på en fejl, at tiltalte ikke blev frakendt førerretten betinget i forbindelse med 

bødevedtagelsen den 12. februar 2019 for færdselsforseelsen den 30. december 2018, der 

udgjorde tredje klipudløsende forseelse inden for en periode på tre år, jf. færdselslovens § 

125, stk. 2. 

 

Den klipudløsende forseelse, der foreligger til pådømmelse i denne sag, blev begået mindre 

end tre år efter den første klipudløsende forseelse, der fandt sted den 18. april 2017. Der 

foreligger ved denne seneste forseelse således aktuelt mindst tre klipudløsende forseelser 
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inden for samme treårsperiode, uanset om der bortses fra forseelsen den 30. december 2018, 

som blev sanktioneret med den udenretlige bødevedtagelse den 12. februar 2019. 

 

Landsretten finder herefter, at tiltalte betinget skal frakendes retten til at føre motordrevet 

køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, jf. færdselslovens § 125, stk. 2, 

nr. 1, 2 og 5. En eventuel forventning hos tiltalte om, at de tidligere udløste klip med 

bødevedtagelsen den 12. februar 2019 herefter ikke ville medføre betinget 

førerretsfrakendelse, kan under hensyn til klippekortordningens obligatoriske karakter ikke 

føre til et andet resultat. 

 

Da forseelsen således medfører betinget førerretsfrakendelse, finder landsretten, at bøden i 

overensstemmelse med udmålingspraksis skal fastsættes til 2.500 kr. med forvandlingsstraf af 

fængsel i 6 dage. 

 

Byrettens dom ændres i overensstemmelse hermed. 

 

Ankesagen har vedrørt et fortolkningsspørgsmål, hvor retspraksis ikke er entydig. Statskassen 

bør derfor betale sagens omkostninger for landsretten. 

 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t : 

 

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med en bøde på 2.500 kr. med 

forvandlingsstraf af fængsel i 6 dage, og at tiltalte betinget frakendes retten til at føre 

motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten. 

 

 
 


