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D O M 

afsagt den 23. november 2018 

Rettens nr. 1-507/2018 

Politiets nr. 2200-70303-00003-17 

Anklagemyndigheden mod 

T cpr-nummer… 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

Anklageskrift er modtaget den 9. august 2018. T er tiltalt for 

overtrædelse af 

straffelovens § 119, stk. 3, og beredskabslovens § 70, stk. 1, jf. § 41, stk. 

2,  

ved den 17. december 2017 ca. kl. 23.40 på X-vej ved nr. 1 i Y-by.  

 

- at have lagt hindringer i vejen for udførelse af de tjenestegørende ambulancereddere og 

politiassistenters arbejde, 

- at have undladt at overholde afspærringer i forbindelse med en indsats, og 

- at have undladt at efterkomme politiets opfordring til at forlade det afspærrede område, 

idet tiltalte undlod at overholde en afspærring, som var etableret ved redningskøretøjer med 

blå blink, af et ulykkessted efter et færdselsuheld, og stillede sig i vejen for 

ambulanceredderene V1 og V2, som derfor måtte gå en omvej for at bringe den 

tilskadekomne person hen til ambulancen, hvorefter tiltalte flere gange nægtede at følge 

politiassistenterne V3 og V4 anvisninger om at forlade det spærrede ulykkessted, hvorfor 

politiassistenterne måtte føre tiltalte væk fra det afspærrede område og fortsat holde tiltalte 

væk fra området og dermed blev forhindret i at udføre deres arbejde på gerningsstedet i form 

af afsøgning for yderligere tilskadekomne, afhøringer og lignende. 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. 

Tiltalte har nægtet sig skyldig. 

Sagens oplysninger 

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V1, V2, pa. V3, pa. V4, V5, V6 og V7. 
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Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen. 

Af en af Kriminalforsorgen den 27. august 2018 udarbejdet personundersøgelse fremgår 

blandt andet: 

Tiltalte er ikke tidligere straffet. 

"Kriminalforsorgens konklusion: 

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med 

vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af 

Kriminalforsorgen i prøvetiden. 

Kriminalforsorgens begrundelse: 

Der ses ikke noget i Ts forhold, som skulle tilsige, at han ikke er egnet til at afvikle samfundstjeneste, 

ligesom han er motiveret for at deltage, hvorfor der vurderes at være en rimelig udsigt til at han kan 

gennemføre samfundstjeneste. Der skønnes ikke behov for yderligere vilkår udover det tilsyn af 

Kriminalforsorgen, som følger med en afvikling af samfundstjeneste" 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det lægges til grund, at der var sket en alvorlig ulykke, og at brandvæsenet og en ambulance 

var kommet til ulykkesstedet og holdt med "blå blink" da tiltalte kom til stedet. Også politiet 

kom til stede. Der var ingen afspærring ved ulykkesstedet men ifølge vidnet V5 dannede "de 

blå blink" afspærring. Tiltalte er fotojournalist og har pressekort. Han var på stedet for at tage 

billeder, som skulle bringes i Bornholm.nu. Efter vidnerne V1 og V2s forklaringer lægges det 

til grund, at tiltalte stod bagerst til højre ved den ambulance, som den forulykkede person 

skulle i ind i, og tog billeder derfra. Det lægges ligeledes til grund, at redningsfolkene måtte 

gå uden om tiltalte da, de kørte med båren langs ambulancen for at få den ind i ambulancen, 

hvilket medførte nogle få sekunders forsinkelse. Tiltalte gik herefter om på den anden side af 

ambulancen for at tage fotos derfra. Da politiassistenterne mente, at tiltalte gik for tæt på 

redningsarbejdet og var i vejen herfor, bad de tiltalte om at gå væk fra stedet, og da han ikke 

gjorde det, førte de ham væk fra stedet. På den baggrund finder retten, at tiltalte ikke stillede 

sig de mest hensigtsmæssige steder men tiltalte lagde ikke hindringer i vejen for 

ambulancereddernes og politiassistenternes arbejde. Journalister har generelt en videre 

adgang til at gå tæt på et ulykkessted og gå bag en afspærring, hvorfor han ikke skulle 

overholde en afspærring. Retten finder heller ikke, at tiltalte havde pligt til at forlade stedet. 

Tiltalte frifindes derfor for den rejste tiltale. 

Thi kendes for ret: 

Tiltalte T frifindes. 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 


