
ØSTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 25. juni 2021

Sag BS-46867/2020-OLR
(15. afdeling)

Jørn Rasmussen

mod

Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl

Retten i Nykøbing Falster har den 4. november 2020 afsagt dom i 1. instans (sag 
BS-25587/2020-NYK).

Landsdommerne Anne Thalbitzer, Louise Saul og Ellen Skodborggaard (kst.) 
har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, Jørn Rasmussen, har gentaget sin påstand for byretten om frifin-
delse. 

Indstævnte, Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl, har påstået stadfæstelse for så 
vidt angår de idømte dagbøder og har gentaget sin påstand for byretten om, at 
Jørn Rasmussen tilpligtes at betale 49.999 kr. i tortgodtgørelse.

Forklaringer
Jørn Rasmussen og advokat Bjarne Corvinius Klintbøl har afgivet supplerende 
forklaring. Endvidere har vidnet Claus Vilhelmsen afgivet forklaring.

Jørn Rasmussen har forklaret blandt andet, at han i mange år har kæmpet for at 
forklare myndighederne, at det må undersøges nærmere, hvad der er miljø-
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mæssigt korrekt med hensyn til reglerne om tømning af bundfældningstanke. 
Han har selv en del viden herom. Han skrev blandt andet til miljøchefen i 
kommunen i februar 2014 og tilbød et samarbejde, så der kunne findes lidt mere 
konstruktive løsninger end hidtil. 

Da straffesagen blev rejst i 2019, kontaktede han advokat Klintbøl og satte ad-
vokaten ind i sagen, herunder hvad der var hans ønsker med hensyn til oplys-
ning og behandling af sagen. Anklagemyndigheden ignorerede den dokumen-
tation, han indsendte. Han henviste til de væsentligste passager i forarbejderne 
til lov om miljøbeskyttelse for at klæde advokat Klintbøl på til at føre sagen. 
Han lavede også notatet om ”baggrund for vidner – og en kort historisk op-
remsning”, som han sendte til advokat Klintbøl og bad denne om at indkalde 
vidner, herunder afdelingschef Rolf Hoelgaard. Det ønskede advokat Klintbøl 
ikke at efterkomme. Han påtalte flere gange over for advokat Klintbøl, at han 
kun havde brug for en advokat til at føre sagen, hvis der ville blive kæmpet for 
en frifindelse. Advokaten sagde ikke, at han ikke ville føre sagen, hvis det 
handlede om miljøbeskyttelsesloven. 

Han betegner sig selv som meget miljøbevidst, og det piner ham, at han skal 
trækkes igennem alt dette. Straffesagen skal behandles af Østre Landsret den 
22. juni 2021.

Bjarne Corvinius Klintbøl har forklaret blandt andet, at han har været advokat 
i mere end 25 år. Han er vant til at håndtere klienter af mange forskellige typer 
og fra mange samfundslag, men han er aldrig blevet behandlet som i denne sag, 
der er omtalt og kendt i hele lokalområdet. Udtalelserne, som har været gengi-
vet i pressen, har foranlediget, at han er blevet mødt med spørgsmål og kom-
mentarer i et omfang, som han ikke havde forestillet sig. Det har helt klart haft 
en negativ indvirkning på hans forretning.

Jørn Rasmussen anmodede om, at der under hans straffesag skulle føres tre 
navngivne vidner, hvilket han så rettede henvendelse til anklagemyndigheden 
om. Anklagemyndigheden modsatte sig alle vidner. Derfor rettede han hen-
vendelse til retten, som tillod vidneførsel af et vist omfang. Han indkaldte selv 
de to vidner, men vidnet Rolf Hoelgaard undlod han at indkalde, fordi han 
vurderede, at det ville skade hans klient at føre dette vidne. På den måde skar 
han sagen til. Dette har Advokatnævnet tiltrådt uden kritik.
Sagen har været behandlet i Pressenævnet, som traf afgørelse den 15. december 
2020 og udtalte kritik af Sjællandske Medier. Afgørelsen har betydet, at hans 
navn er blevet slettet i artiklen, som jo stadig findes på internettet

Som i alle straffesager, hvor han er forsvarer, har han ønsket at yde det bedst 
mulige for den tiltalte, og det har han også gjort i denne sag. Han har læst alt, 
hvad Jørn Rasmussen fremsendte til ham. Han påstod frifindelse og kæmpede 
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også for det, i det omfang han kunne. Han har lagt sagen fra sig for længe siden 
og husker ikke længere detaljerne. Han husker ikke, hvad han fremsendte til 
anklagemyndigheden. Han mener, at han taler ærligt og åbent, men også an-
stændigt til sine klienter, og det har han også gjort i dette tilfælde. Han kæmpe-
de subsidiært for en nedsættelse af bøden. Efter byrettens afgørelse anbefalede 
han Jørn Rasmussen at modtage dommen. 

Claus Vilhelmsen har forklaret blandt andet, at han er journalist og ansat på 
Sjællandske Medier. Han var til stede under straffesagens behandling i Retten i 
Nykøbing Falster. Han husker ikke, hvor lang tid proceduren varede. Der blev 
ved begyndelsen af retsmødet nedlagt påstand om frifindelse, og hvis det ikke 
kunne lade sig gøre, så en nedsættelse af bøden. Under proceduren hørte han 
imidlertid ikke advokat Klintbøl bruge krudt på miljøbeskyttelsesloven men 
alene på tømningsregulativet. Han fik den opfattelse, at advokaten gik efter en 
nedsættelse af bøden.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og rede-
gjort nærmere herfor.

Jørn Rasmussen har yderligere anført, at der under alle omstændigheder har 
været rimelig anledning til at fremkomme med udtalelserne, hvorfor en even-
tuel æreskrænkelse må anses for straffri efter straffelovens § 269.

Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl har heroverfor fastholdt, at der er tale om 
æreskrænkende udtalelser, som har opnået optimal udbredelse i lokalsamfun-
det og haft ubetinget skadevirkning for hans advokatvirksomhed. Der er ikke 
tale om straffrihed. 

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten finder, at de omhandlede udtalelser i den sammenhæng, hvori de 
indgår, ikke kun er udtryk for en faglig kritik af Bjarne Corvinius Klintbøls ar-
bejde som advokat, men at udtalelserne er egnede til at krænke Bjarne 
Corvinius Klintbøls ære i form af omdømme. 

Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at Jørn 
Rasmussen har overtrådt straffelovens § 267, og at han skal idømmes en straf 
som bestemt af byretten, idet udtalelserne ikke kan anses for straffri efter straf-
felovens § 269.

Den af byretten fastsatte tortgodtgørelse findes efter en samlet vurdering pas-
sende.

Landsretten stadfæster herefter byrettens dom.
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Efter sagens udfald skal Jørn Rasmussen i sagsomkostninger for landsretten 
betale 5.000 kr. til Bjarne Corvinius Klintbøl. Beløbet er fastsat som kompensati-
on for egen tid ekskl. moms, idet der herved er taget hensyn til sagens værdi og 
omfang, herunder hovedforhandlingens varighed. 

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Jørn Rasmussen inden 14 dage betale 
5.000 kr. til advokat Bjarne Corvinius Klintbøl. Beløbet forrentes efter rentelo-
vens § 8 a.
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