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VARBERGS TINGSRÄTT
Rotel 10
Handläggare 3

DOM
2018-12-27
meddelad i
Varberg

Mål nr: B 2164-18

Postadress
Box 121
432 23 Varberg

Besöksadress
Östra Långgatan 7

Telefon
0340-62 84 00
E-post: varbergs.tingsratt@dom.se
www.varbergstingsratt.domstol.se

Telefax
0340-67 71 96

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Tilltalad
EMMA Christina Cronborg, 19970515-3204
Stångjärnsgatan 221
724 77 Västerås

Åklagare
Kammaråklagare Ingela Svenson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Halmstad
Box 112
301 04 Halmstad

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Egenmäktigt förfarande, 8 kap 8 § 1 st brottsbalken

2017-10-29

Påföljd m.m.
Dagsböter 30 å 50 kr

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

___________________________________
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VARBERGS TINGSRÄTT
Rotel 10
Handläggare 3

DOM
2018-12-27
meddelad i
Varberg

Mål nr: B 2164-18

Tilltalad
REBECCA Sophia Nygren, 19890707-0182
Vegagatan 29 A
722 23 Västerås

Offentlig försvarare:
Advokat Tomas Fridh
Fridh Advokatbyrå AB
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Ingela Svenson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Halmstad
Box 112
301 04 Halmstad

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Egenmäktigt förfarande, 8 kap 8 § 1 st brottsbalken

2017-10-29
2. Brott mot ordningslagen, 2 kap 29 § 1 st 1 p ordningslagen (1993:1617)

2018-08-04

Påföljd m.m.
Dagsböter 45 å 50 kr

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

Ersättning
Advokaten Tomas Fridh tillerkänns ersättning av allmänna medel med 10 606 kr. Av
beloppet avser 6 935 kr arbete, 1 245 kr tidsspillan, 305 kr utlägg och 2121 kr
mervärdesskatt. Av detta belopp ska Rebecca Nygren återbetala 500 kr till staten.

___________________________________



3

VARBERGS TINGSRÄTT
Rotel 10
Handläggare 3

DOM
2018-12-27
meddelad i
Varberg

Mål nr: B 2164-18

Tilltalad
OLLE Gustav Roland Pohlin, 19980530-3956
Östergatan 184 Lgh 1208
261 51 Landskrona

Åklagare
Kammaråklagare Ingela Svenson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Halmstad
Box 112
301 04 Halmstad

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Egenmäktigt förfarande, 8 kap 8 § 1 st brottsbalken

2017-10-29

Påföljd m.m.
Dagsböter 30 å 50 kr

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

___________________________________
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VARBERGS TINGSRÄTT
Rotel 10
Handläggare 3

DOM
2018-12-27
meddelad i
Varberg

Mål nr: B 2164-18

Tilltalad
MIMMI Irma Filippa Puustinen Backman, 19940221-0463
Eskilsgatan 23 B Lgh 1103
633 56 Eskilstuna

Åklagare
Kammaråklagare Ingela Svenson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Halmstad
Box 112
301 04 Halmstad

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Egenmäktigt förfarande, 8 kap 8 § 1 st brottsbalken

2017-10-29

Påföljd m.m.
Dagsböter 30 å 50 kr

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

___________________________________
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YRKANDEN 

 

Åklagarens yrkanden med däri angiven bevisning, se bilaga 1-3, med den justering 

som anges i bilaga 4.  

 

DOMSKÄL 

 

Åtalet i bilaga 1 och 3 samt 4, egenmäktigt förfarande 

 

Rebecca Nygren har bestritt straffansvar. Det är riktigt att hon befunnit sig på 

platsen och agerat så som åklagaren har beskrivit i gärningsbeskrivningen. Hon har 

inte haft något uppsåt att skada eller rubba målsägandens besittning. Hon har haft 

godtagbara skäl för sin åtgärd, denna har endast inneburit en mindre effekt och har 

varit proportionell, vilket ska beaktas såväl när det gäller straffbarhet som 

straffmätning. 

 

Olle Pohlin har förnekat gärningen och uppgett att han i övrigt inte har några 

kommentarer. Han har inte velat uppge om han varit på platsen eller inte. 

 

Emma Cronborg har bestritt straffansvar. Det är riktigt att hon varit på platsen och 

låst fast sig i grinden. Hon har agerat på detta sätt för att protestera mot 

djurhållningen. Hennes avsikt har inte varit att störa verksamheten eller förstöra för 

ägaren. Hennes agerande har inte heller stört verksamheten eftersom ingen försökte 

ta sig förbi grinden. Hon har inte agerat tillsammans eller i samråd eller samförstånd 

med någon annan. 

 

Mimmi Puustinen Backman har förnekat brott. Hon har varit på platsen men har 

inte varit fastlåst vid grinden. Hennes agerande har inte varit brottsligt eftersom 

”man har en skyldighet att göra vissa saker”. 
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Tingsrättens bedömning 

 

Av åklagarens utredning framgår att samtliga tilltalade varit på platsen och varit på 

olika sätt fastgjorda i grinden till området.  

 

Genom förhöret med polismannen Boris Iseborn har framgått att de tilltalade i målet 

samt ytterligare en person som låst sig fast i grinden till anläggningen blivit 

identifierade och att de suttit fast där under cirka en kvart sedan han kommit till 

platsen. 

 

Målsäganden Niclas Pettersson har uppgett att grinden är en skjutgrind som också 

är den enda tillfartsvägen till den delen av anläggningen, vilken uppgift vinner stöd 

av vad Boris Iseborn uppgett. Av Niclas Petterssons uppgifter, som det inte finns 

någon anledning att betvivla, framgår vidare att han vid tillfället var på väg för att 

se till att djuren hade tillräckligt med mat och i annat fall beställa fram foderbilen. 

Niclas Pettersson har även uppgett att aktionen ledde till att djurens mattider den 

här dagen fick senareläggas. 

 

Genom utredningen är det således visat att de tilltalades agerande inneburit en 

störning av verksamheten på anläggningen. Aktionen har därmed rubbat 

målsägandens besittning vilket inneburit skada och olägenhet för målsäganden. 

 

De skäl till agerandet som de tilltalade har åberopat eller i övrigt må ha haft utgör 

inte någon straffrihetsgrund. 

 

När det gäller frågan om de tilltalade har agerat tillsammans och i samråd eller 

samförstånd gör tingsrätten följande bedömning. Av de uppgifter som de tilltalade 

lämnat framgår att samtliga vid tiden för händelsen varit bosatta på orter långt eller 

förhållandevis långt från Glommen. Rebecca Nygren, Emma Cronborg och Mimmi 

Puustinen Backman har berättat att de kommit till platsen i olika bilar, i vilka flera 
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personer har åkt tillsammans. Ingen av de tilltalade har haft tillgång till egen bil. 

Rebecca Nygren har uppgett att den bilen hon åkte i var en hyrbil, som dock inte 

hon hade hyrt. Samtliga tilltalade har kommit till anläggningen samma dag vid 

ungefärligen samma tid. Det är enligt tingsrättens mening helt uppenbart att 

aktionen samordnats på något sätt. Åklagaren har därmed styrkt att de tilltalade 

handlat tillsammans och i samråd eller samförstånd. 

 

Rebecca Nygren, Emma Cronborg, Olle Pohlin och Mimmi Puustinen Backman ska 

därför dömas för egenmäktigt förfarande i enlighet med åklagarens gärnings-

beskrivning.  Brottet ska föranleda böter. 

 

Åtalet i bilaga 2, brott mot ordningslagen (Rebecca Nygren) 

 

Rebecca Nygren har bestritt straffansvar. Det är riktigt att hon varit på platsen, men 

hon har inte anordnat något. Aktionen kan inte betecknas som en allmän 

sammankomst. 

 

Rebecca Nygren har uppgett. Syftet med aktionen var att upplysa om vegansk 

mathållning. Hon har tidigare hjälpt till med andra liknande aktioner och då fått 

uppgiften bland annat från polishåll att det inte krävs tillstånd för detta. Den 

närmare utformningen av arrangemanget bestäms av en central organisation som 

man kan kontakta genom internet. De skyltar, kanske fem eller sex stycken, som de 

använde hade hon beställt via en internetsida och hade med sig. Hon hade också 

med sig informationsmaterial och en dator. Deltagarna hade inbjudits till 

evenemanget via ett eller flera gruppforum på nätet. Det stod sju eller nio personer i 

den kvadratiska formationen. Hon minns inte hur många som gick runt och pratade 

med folk. 
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Tingsrättens bedömning 

 

Den åsiktsyttring som ägde rum på den av åklagaren angivna tiden har hållits på en 

allmän plats. Fråga är om denna ska anses som en allmän sammankomst enligt 

ordningslagens bestämmelser samt om Rebecca Nygren haft ett sådant ansvar för 

aktionen så att det ålegat henne att söka tillstånd för sammankomsten. 

 

Av Rebecca Nygrens egna uppgifter framgår att evenemanget annonserats i olika 

gruppforum på nätet med inbjudan att delta i detta. Deltagarna har inte bara stått i 

den kvadratiska formationen utan vissa har också gått runt bland allmänheten och 

informerat om aktionens syfte. Deltagarantalet kan därför beräknas ha överstigit i 

vart fall tio deltagare. Med hänsyn härtill och till övriga omständigheter anser 

tingsrätten att det är fråga om en allmän sammankomst. 

 

En sådan sammankomst på allmän plats kräver tillstånd. Rebecca Nygren har 

uppgett att hon, när hon tidigare varit med vid liknande aktioner, fått uppfattningen 

att det inte behövs något tillstånd. Detta fritar henne inte från straffansvar. Av 

polismannen Jimmy Andersens uppgifter framgår att Rebecca Nygren – när 

polismannen upplyste henne om tillståndsplikten – ändå uttryckt en avsikt att 

genomföra evenemanget. Hon har därför begått gärningen med uppsåt. 

 

Rebecca Nygren ska därför dömas för brott mot ordningslagen. På gärningen ska 

följa ett bötesstraff. 

 

Övrigt 

 

Enligt lagen om brottsofferfond ska den som döms för ett eller flera brott, om 

fängelse ingår i straffskalan för något av brotten, betala 800 kr i avgift till 

Brottsofferfonden. Eftersom samtliga tilltalade döms för sådana brott ska envar av 

dem betala avgift till Brottsofferfonden. 
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Tomas Fridh ska för försvaret av Rebecca Nygren tillerkännas begärd ersättning.  

Med hänsyn till vad som har kommit fram om Rebecca Nygrens ekonomiska 

förhållanden ska hon till staten återbetala del av försvararkostnaden. 

 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 5 (TR-01) 

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 17 januari 2019 och 

ställas till Hovrätten för Västra Sverige. 

 

 

 

Gerd Möllers  

 

 



 

 

Varbergs tingsrätt

Stämningsansökan
Tilltalade
Rebecca Sophia Nygren (19890707-0182)

Olle Gustav Roland Pohlin (19980530-3956)

Ansvarsyrkanden m.m.

EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE (Rebecca Nygren och
Olle Pohlin)
5000-K1354597-17

Olle Pohlin och Rebecca Nygren har tillsammans och i samråd eller
samförstånd med andra olovligen låst fast sig vid huvudgrinden till
Söndregårds minkfarm och därigenom under minst en timmes tid olovligen
rubbat Rolands Minkfarm Aktiebolags besittning till grinden och till
företagsområdet, vilket bl.a. hindrade personal och leverantörer från att ta sig
till sina arbeten. Det hände den 29 oktober 2017 på Rolands Minkfarm,
Långaveka, Glommen, Falkenbergs kommun.

Rebecca Nygren och Olle Pohlin begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 8 kap 8 § 1 st brottsbalken

Målsägande
Rolands Minkfarm Aktiebolag (16556102-7110)
Inget anspråk

Muntlig bevisning
1. Förhör med företrädare för målsägandebolaget Hans Erik Niclas

Pettersson angående sina iakttagelser av de tilltalade i samband med
händelsen samt angående den olägenhet som de tilltalades agerande
förorsakade målsägandebolaget. Allt till styrkande av åtalet .

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 112 Norra Källegatan 3 010-562 72 60 registrator.ak-halmstad@aklagare.se
30104  HALMSTAD

Telefax

035-21 16 84

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Väst Handling 20
Åklagarkammaren i Halmstad Ärende AM-114391-18
Kammaråklagare Jon Lindahl 2018-09-19 Handläggare 405A-M-MI

1(2)
Bilaga 1

VARBERGS TINGSRÄTT

INKOM: 2018-09-19
MÅLNR: B 2164-18
AKTBIL: 1



 

 
 

2. Förhör med de tilltalade Rebecca Nygren och Olle Pohlin som förnekar
brott.

3. Förhör med vittnet Boris Iseborn, polisman vid LPO Falkenberg,
angående sina iakttagelser av de tilltalade i samband med händelsen till
styrkande av att de tilltalade kedjat fast sig vid den aktuella grinden och
att de därigenom under en inte obetydlig tid olovligen rubbat
målsägandebolagets besittning till grinden och till området.

Övrig bevisning
Fotografier på de tilltalade (förundersökningsprotokoll s. 7-16) till styrkande
av åtalet.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: Ca 1 timme 30 minuter.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Väst Handling 20
Åklagarkammaren i Halmstad Ärende AM-114391-18
Kammaråklagare Jon Lindahl 2018-09-19 Handläggare 405A-M-MI

2(2)



 

 

 
 

Varbergs tingsrätt

Stämningsansökan
Tilltalade
Rebecca Sophia Nygren (19890707-0182)

Ansvarsyrkanden m.m.

BROTT MOT ORDNINGSLAGEN
5000-K959308-18

Rebecca Nygren har utan tillstånd anordnat en allmän sammankomst på
offentlig plats. Det hände den 4 augusti 2018 på Nybrogatan 5, Eskilstuna,
Eskilstuna kommun.

Rebecca Nygren begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Lagrum: 2 kap 29 § 1 st 1 p ordningslagen (1993:1617)

Muntlig bevisning
1. Förhör med den tilltalade Rebecca Nygren som vidgår händelseförloppet

men förnekar brott.

2. Förhör med vittnet Jimmy Andersen , polis, Polisregion Öst, BF-IGV 2
LPO Eskilstuna angående sammankomsten och platsen för den samt hans
kontakter med den tilltalade i anslutning till detta för att bevisa gärningen.
Förhör via videolänk anses lämpligt.

Övrig bevisning
Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 4-19) för att bevisa att en allmän
sammankomst har anordnats på offentlig plats.

Handläggning
Observera att detta utgör tilläggsstämning i mål B 2164-18 och bör således
handläggas tillsammans med stämningsansökan daterad 2018-09-19.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 14559 Rademachergatan 1, 3 tr 010-562 59 40 registrator.ak-eskilstuna@aklagare.se
63014  ESKILSTUNA

Telefax

010-562 59 59

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Öst Handling 6
Åklagarkammaren i Eskilstuna Ärende AM-120229-18
Assistentåklagare Frida Hamberg 2018-09-20 Handläggare 201-4

1(2)
Bilaga 2

VARBERGS TINGSRÄTT
Handläggare 3

INKOM: 2018-09-20
MÅLNR: B 2164-18
AKTBIL: 7



Ärendet överflyttas till Åklagarkammaren i Halmstad, varvid fortsatt kontakt
ska ske med den kammaren.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Öst Handling 6
Åklagarkammaren i Eskilstuna Ärende AM-120229-18
Assistentåklagare Frida Hamberg 2018-09-20 Handläggare 201-4

2(2)



 

 

Varbergs tingsrätt
B 2164-18

Stämningsansökan
Tilltalade
Mimmi Irma Filippa Puustinen Backman (19940221-0463)

Emma Christina Cronborg (19970515-3204)

Ansvarsyrkanden m.m.

EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE (Emma Cronborg och
Mimmi Puustinen Backman)
5000-K1354597-17

Mimmi Puustinen Backman och Emma Cronborg har tillsammans och i
samråd eller samförstånd med Olle Pohlin, Rebecca Nygren och annan
olovligen låst fast sig vid huvudgrinden till Söndregårds minkfarm och
därigenom under minst en timmes tid olovligen rubbat Rolands Minkfarm
Aktiebolags besittning till grinden och till företagsområdet, vilket bl.a.
hindrade personal och leverantörer från att ta sig till sina arbeten. Det hände
den 29 oktober 2017 på Rolands Minkfarm, Långaveka, Glommen,
Falkenbergs kommun.

Emma Cronborg och Mimmi Puustinen Backman begick gärningen med
uppsåt.

Lagrum: 8 kap 8 § 1 st brottsbalken

Målsägande
Rolands Minkfarm Aktiebolag (16556102-7110)
Inget anspråk

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 112 Norra Källegatan 3 010-562 72 60 registrator.ak-halmstad@aklagare.se
30104  HALMSTAD

Telefax

035-21 16 84

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Väst Handling 35
Åklagarkammaren i Halmstad Ärende AM-114391-18
Kammaråklagare Jon Lindahl 2018-09-21 Handläggare 405A-M-MI

1(2)
Bilaga 3

VARBERGS TINGSRÄTT
Handläggare 3

INKOM: 2018-09-21
MÅLNR: B 2164-18
AKTBIL: 10



 

 
 

Muntlig bevisning
1. Förhör med företrädare för målsägandebolaget Hans Erik Niclas

Pettersson angående sina iakttagelser av de tilltalade i samband med
händelsen samt angående den olägenhet som de tilltalades agerande
förorsakade målsägandebolaget. Allt till styrkande av åtalet.

2. Förhör med de tilltalade Mimmi Puustinen Backman och Emma
Cronborg som förnekar brott.

3. Förhör med vittnet Boris Iseborn polisman vid LPO Falkenberg,
angående sina iakttagelser av de tilltalade i samband med händelsen till
styrkande av att de tilltalade kedjat fast sig vid den aktuella grinden och
att de därigenom under en inte obetydlig tid olovligen rubbat
målsägandebolagets besittning till grinden och till området.

Övrig bevisning
Fotografier på de tilltalade(förundersökningsprotokoll s. 7-16) till styrkande
av åtalet.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen:
OBS! Stämningsansökan finns beträffande medtillalade Rebecca Nygren och
Olle Pohlin. Beräknad huvudförhandlingstid ändras därför från 1,5 timme till
ca 2,5 timmar.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Väst Handling 35
Åklagarkammaren i Halmstad Ärende AM-114391-18
Kammaråklagare Jon Lindahl 2018-09-21 Handläggare 405A-M-MI

2(2)



   Sida 

 

1 (1) 

  Åklagarområde Väst  Handling 

 

39 

 Åklagarkammaren i Halmstad  Ärende 

 

AM-114391-18 

  Kammaråklagare Jörgen Bengtsson 2018-11-28 Handläggare 405A-M-MI 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål B 2164-18 

 

 

Justering av åtal m.m. 

 

I anledning av kommande förhandling har företrädare för verksamheten 

kontaktat åklagarkammaren. Det har då framkommit att det vid tiden för de 

åtalade gärningarna så har det inte bedrivits någon verksamhet bolaget Rolands 

Minkfarm AB. Minkfarmsverksamheten på platsen har bedrivits i bolaget 

Söndregårds minkfarm AB. 

 

Detta medför att gärningsbeskrivningarna avseende egenmäktigt förfarande i 

stämningsansökningarna den 19 september 2018 respektive den 21 september 

2018 skall justeras på det sättet att på samtliga ställen där det står Rolands 

Minkfarm så skall det ersättas med Söndregårds minkfarm. 

 

Åberopad att höras, företrädaren Niclas Petterson äger och driver Söndregårds 

minkfarm AB. Detta har således blivit helt rätt. 

 

 

Jörgen Bengtsson 

 

 

 
Postadress 

 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 112 
301 04  HALMSTAD 
 

Norra Källegatan 3 
 

010-562 72 60 
 
Telefax 

035-21 16 84 

registrator.ak-halmstad@aklagare.se 
 
Webbadress 

www.aklagare.se 
 

 

Varbergs tingsrätt 

Box 121 

432 23  VARBERG 
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Hur man överklagar 
Dom i brottmål, tingsrätt TR-01 

_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i 
två olika fall: 

 Den åtalade har dömts enbart till böter. 

 Den åtalade har frikänts från ett brott som 
inte har mer än 6 månaders fängelse i 
straffskalan. 

Skadeståndsdelen 

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en begäran om skadestånd. 
Undantag kan gälla när en dom överklagas i 
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran 
om skadestånd till brottet. Då krävs inte 
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om 

 det inte krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen 

eller om 

 hovrätten meddelar prövningstillstånd i 
brottmålsdelen. 

Beslut i övriga frågor 

I de mål där det krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också 
prövningstillstånd för sådana beslut som bara 
får överklagas i samband med att domen 
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt 
kräver inte prövningstillstånd. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

