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TINGSRÄTT
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DOM
2016-10-28
meddelad i
Norrköping

Mål nr: B 2477-16

Postadress
Box 418
601 05 Norrköping

Besöksadress
Olai Kyrkogata 58

Telefon
011-24 35 00
E-post: norrkopings.tingsratt@dom.se
www.norrkopingstingsratt.domstol.se

Telefax
011-13 71 34

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad
ANDRÉ 

Norrköping

Åklagare
Extra åklagare Emilia Calmtorp
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50
602 32 Norrköping

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Sjöfylleri, 20 kap 4 § 1 st sjölagen (1994:1009)

2016-08-12

Påföljd m.m.
Dagsböter 30 å 450 kr

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat att André ska dömas för sjöfylleri enligt 20 kap. 4 § första 

stycket sjölagen (1994:1009) med följande gärningsbeskrivning. 

 

André  har framfört en fritidsbåt, som med motordrift kunde ha framförts med 

en hastighet om minst 15 knop efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan 

mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden 

uppgick till 0,2 milligram per liter. Det hände den 12 augusti 2016 vid Arkösund, 

Norrköpings kommun. 

 

André Roos begick gärningen med uppsåt. 

 

Tingsrätten har med stöd av 45 kap. 10 a § första stycket 3 rättegångsbalken avgjort 

målet utan huvudförhandling.  

 

DOMSKÄL 

 

Enligt anteckningar från förhör med André  den 12  augusti 2016 har han 

vidgått omständigheterna såtillvida att han framfört båten under påverkan av 

alkohol. Dock har han uppgett att båtens hastighetskapacitet inte överstiger 

14 knop.  

 

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat analysresultat av ett 

alkoholutandningsprov som visar att alkoholkoncentrationen i André 

utandningsluft vid gärningstillfället uppgick till 0,2 milligram per liter. André 

har i förhör uppgett att han druckit alkoholhaltiga drycker strax innan 

gärningstillfället. Således är det styrkt att André framfört båten efter att ha 

druckit alkohol i en sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften 

under eller efter färden uppgick till 0,2 milligram per liter. 
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Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat dokumentation av fart och längd 

samt fotografier av båtens motor, skrov och styrinrättning till styrkande av att den 

aktuella fritidsbåten med motordrift kunde ha framförts med en hastighet om minst 

15 knop. Av dokumentationen framgår att båten är av märket Ryds, att båtens längd 

är 4,5 meter och att dess bredd är 1,2 meter.  

 

Eftersom det står klart att båtens längd inte uppgår till 10 meter krävs det för att 

åtalet ska kunna bifallas att båten har en hastighetskapacitet om minst 15 knop. I 

förarbetena till bestämmelsen uttalades att eventuella svårigheter att bedöma ett 

fartygs hastighetskapacitet ska hanteras genom utredning under förundersökningen 

eller rättegången (se prop. 2009/10:76 s. 18). 

 

Motorkapaciteten uppgår enligt dokumentationen till 20 hästkrafter. En bedömning 

av fartkapaciteten har gjorts av kustbevakningstjänstemannen Martin Hollingworth, 

som enligt egen uppgift har 15 års erfarenhet av båtar i sjötrafik. Enligt honom är en 

båt och med en motor av aktuellt slag i normalfallet fullt planande och har en 

bedömd topphastighet om minst 20 knop. Enligt Martin Hollingworth har det inte 

framkommit något som tyder på att båtens fartkapacitet skulle vara begränsad. Han 

har därför bedömt att det är uppenbart att den aktuella båten har en topphastighet 

om minst 15 knop. 

 

Mot denna utredning står André  uppgifter om att båten har en maxhastighet 

om 14 knop och att den inte hade något tekniskt fel. 

 

Enligt tingsrätten har det inte framkommit några omständigheter som ger anledning 

att ifrågasätta utredningen beträffande båtens hastighetskapacitet. André 

påstående om en maxhastighet på 14 knop har genom den redovisade utredningen 

vederlagts av åklagaren. Åtalet är styrkt och gärningen ska som åklagaren har gjort 

gällande bedömas som sjöfylleri. 
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Det saknas anledning att gå ifrån den av åklagaren föreslagna påföljden om 30 

dagsböter på 450 kr. 

 

Eftersom André döms för brott med fängelse i straffskalan ska han betala en 

avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400) 

Överklagande ställs till Göta hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 

18 november 2016. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

 

Magnus Dahlberg 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 1

http://www.domstol.se/
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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