
 

 

   

Kendelse 

afsagt den 23. marts 2017 

 

 

Sag nr. 17-70-01114 

 

[Klager]  

 

mod  

   

Sjællandske Medier  

 

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Politiet lukker Kvarterhuset på Motala-

vej”, som blev bragt den 13. marts 2017 på sn.dk (Sjællandske Nyheder), idet han mener, at 

god presseskik er tilsidesat. 
 

 

 

Af artiklen ”Politiet lukker Kvarterhuset på Motalavej” fremgår bl.a. følgende:  

 

”[…] 

De ansatte er ikke orienteret om årsagen. De kunne ikke komme ind i huset, da de 

mødte på arbejde mandag morgen. Politiet har opsat skilte på alle indgangsdøre, der 

fortæller, at der er adgang forbudt, fordi huset er et gerningssted. 

[…].” 

 

I artiklen omtales et navngivent, kvindeligt byrådsmedlem. Artiklen linker til en anden arti-

kel ”Derfor blev Kvarterhuset lukket: Politiet søger vidner”. 

 

I artiklen ”Derfor blev Kvarterhuset lukket: Politiet søger vidner” omtales et overfald på en 

65-årig mand. To mænd efterlyses i artiklen. Ingen af personerne er nævnt ved navn.  

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at byrådsmedlemmet hænges ud som 

årsagen til lukningen af Kvarterhuset.  

 

 

2 Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler: 

[Klager] har klaget over artiklen ”Politiet lukker Kvarterhuset på Motalavej”, hvor han ikke 

selv er nævnt ved navn eller afbilledet. Han har ikke dokumenteret, at han kan klage til Pres-

senævnet på vegne af det i artiklen omtalte byrådsmedlem. Han er efter det oplyste heller 

ikke blandt ”de ansatte”.  
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Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det for-

hold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lig-

nende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke til-

strækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.  

 

Da [Klager] ikke selv er omtalt eller afbilledet i artiklen, har han ikke en sådan direkte, væ-

sentlig og individuel interesse, at han kan anses for klageberettiget. Der er derfor ikke grund-

lag for at behandle klagen. Klagen afvises derfor uden nærmere behandling, jf. medieansvars-

loven § 43, stk. 2, nr. 2.  

 


