
 

RETTEN I NYKØBING FALSTER 

D O M 

afsagt den 2. september 2019 

Rettens nr. 1-4386/2019 

Politiets nr. 1900-80242-00182-19 
 
Anklagemyndigheden  
 
mod 
 

T cpr … 

 

 
 

Anklageskrift er modtaget den 12. juli 2019. 

 
T er tiltalt for overtrædelse af 

 
færdselslovens § 117, stk. 1, nr. 2 jf. § 54, stk. 1, nr. 2, 

ved den 8. maj 2019 ca. kl. 11.50 at have ført varebil med 

registreringsnummer … ad X- vej ca. 1,5 km fra Z-bro i Y-By efter at 

have indtaget det bevidsthedspåvirkende stof tetrahydrocannabinol 

(THC), i et sådant omfang at indholdet af THC i blodet under eller efter 

kørslen over- steg 0,001 mg THC pr. kilogram blod, og som ikke var 

indtaget i henhold til lovlig recept. 

 
Påstande 

 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. 

 
Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at 

føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille 

knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 125, 

stk. 1, nr. 6, jf. § 126, stk. 1, nr. 8, jf. § 128, stk. 2. 

 
T har erkendt sig skyldig. 

 
Sagens oplysninger 

 
Der er afgivet forklaring af tiltalte. 

 

T har forklaret, at det var hans varebil. Han kørte fra Y- by mod 

Nykøbing. Han var på arbejde. Han blev stoppet af politiet ved en 

rutinetest. Politiet foretog en narkotest. Der var udslag på narkometeret. 

Han havde ikke røget hash den pågældende dag. Han følte sig ikke 

påvirket. Han havde røget dagen før. Blodprøven blev taget på 
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Nykøbing Falster Sygehus. Han fik tilbagesendt kørekortet, efter 

politiet havde inddraget det. Han bestred ikke narkotesten. 

 
Der blev den 8. maj 2019 kl. 12.34 taget en blodprøve fra tiltalte. I 

blodprøven blev der påvist stoffet tetrahydrocannabinol (THC) med en 

koncentration på 0,0041 mg/kg. 

 
Tiltalte er af relevans for sagen tidligere straffet ved vedtagelse af tilkendegivelse for 

overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, med bøde og kørselsforbud fra den 

27. oktober 2016. 

 
Rettens begrundelse og afgørelse 

 
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de 

oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er 

skyldig. 

 
Straffen fastsættes til en bøde på 21.000 kr., jf. færdselslovens § 117, stk. 

1, jf. § 54, stk. 1, nr. 2. 

 
Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt. 

 
Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der 

kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i år fra den, jf. færdselslovens 

§ 125, stk. 1, nr. 6, jf. § 126, stk. 1, nr. 8, jf. § 128, stk. 2. 

 
Thi kendes for ret: 

 

T skal betale en bøde på 21.000 kr.  

 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage. 

 
Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der 

kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 6 måneder fra endelig dom. 

 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger. 

 
 


