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TINGSRÄTT 
Avdelning 2

DOM 
2021-03-09 
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Helsingborg

Mål nr: B 175-21

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Konsul Perssons 
plats 1

E-post
helsingborgs.tingsratt@dom.se

Telefon
042-19 97 00

Öppettider
måndag - fredag 
08:00-16:00

Postadress
Box 712 
251 07 Helsingborg

Webbplats
www.helsingborgstingsratt.domstol.se

PARTER (Antal tilltalade: 1)
 
Tilltalad

BJÖRN Daniel Alexander Sundin, 19780807-3550
Vejbygatan 3
262 62 Ängelholm

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Jonas Carlsson
Advokaten Jonas Carlsson AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö

 
Offentlig försvarare genom substitution: 
Advokat Jesper Montan
Advokatfirman Jesper Montan AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö

 
Åklagare

Kammaråklagare Sofia Seijsing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Helsingborg
Box 21003
200 21 Malmö

 
___________________________________

 
DOMSLUT

 
Brott som den tilltalade döms för

1. Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)
2020-05-15

2. Narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling
2020-05-13

 
Påföljd m.m.

Fängelse 6 månader
 

Förverkande och beslag

I beslag tagna narkotika jämte emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Tullverket, 
beslagsliggare M-20-1275, nr 1-2 samt M-20-1305, nr 1-15).
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Brottsofferfond

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

Ersättning

Jonas Carlsson får ersättning av staten med 3 844 kr. Av beloppet avser 3 075 kr arbete och 
769 kr mervärdesskatt. Björn Sundin ska betala 2 000 kr av denna kostnad till staten.

 
___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

Åklagaren har begärt att Björn Sundin ska dömas till ansvar för narkotikasmuggling 

och narkotikabrott samt begärt att i beslag tagen narkotika jämte emballage ska 

förklaras förverkad. Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av 

stämningsansökan. Se bilaga 1. 

 

Björn Sundin har erkänt gärningen och medgett förverkandeyrkandena.  

 

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

I målet är följande utrett. Tullverket har funnit ett paket innehållandes 1 500 tabletter 

Klonazepam på Schenkers Terminal i Malmö (åtalspunkt 1). Paketet var adresserat till 

Björn Sundin. Vid efterföljande husrannsakan hemma hos Björn Sundin fann man 

ytterligare narkotika (åtalspunkt 2). Björn Sundin har erkänt gärningarna och förklarat 

att han beställt och innehaft samtlig narkotika för eget bruk. Han har vidare förklarat 

att han innehaft den stora mängden med hänvisning till att han har samlar på saker och 

att han haft en oro för att tabletterna skulle ta slut.  

 

Björn Sundin ska dömas för narkotikasmuggling och narkotikabrott i enlighet med 

gärningsbeskrivningen.  

 

Påföljd m.m. 

Tingsrätten finner att brotten har ett samlat straffvärde om fängelse sex månader. Vid 

denna bedömning har tingsrätten framförallt beaktat mängden men också att annat inte 

är visat att Björn Sundin innehaft och beställt narkotikan för eget bruk. Med hänsyn till 

brottslighetens art vid detta straffvärde är det uteslutet med en annan påföljd än 

fängelse, även med beaktande av att Björn Sundin enligt egen uppgift börjat komma till 

rätta med sitt missbruk. Påföljden bestäms därför till fängelse sex månader.  

 

Försvaret får begärd ersättning. Med hänsyn till Björn Sundins ekonomiska 

förhållanden ska han återbetala en del av denna kostnad. Eftersom det finns fängelse i 
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straffskalan för brott som Björn Sundin döms för ska han även betala en avgift om 800 

kronor till brottsofferfonden. 

 

Förverkandeyrkandena är lagligen grundade och ska därför bifallas.  

  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (TR-01)  

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 30 mars 2021. Det kommer 

att prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge. 

 

 

Alexander Skargren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

I avgörandet har tingsfiskalen Alexander Skargren samt nämndemännen Ola 

Andreasson, Cecilia Scott och Arne Silfvergren deltagit. 
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Helsingborgs tingsrätt

Stämningsansökan
Tilltalade
Björn Daniel Alexander Sundin (19780807-3550)
Företräds av advokat Jonas Carlsson.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 NARKOTIKASMUGGLING
3450-1752-20

Björn Daniel Alexander Sundin har över internet eller via e-post beställt
narkotika som sedan tagits i beslag på Schenkers Terminal i Malmö och
sålunda inte anmält 1 500 tabletter Klonazepam 2 mg, som är narkotika, till
tullbehandling i samband med införsel till landet. Genom detta bröt han mot
ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände den 13
maj 2020 i Malmö, Sverige.

Björn Daniel Alexander Sundin begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st och 6 § 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Särskilda yrkanden
Det yrkas att i åtalet nämnd narkotika jämte emballage  förverkas från Björn
Daniel Alexander Sundin enligt 16 § smugglingslagen:
M-20-1275.1
M-20-1275.2.

2 NARKOTIKABROTT
3450-1732-20

Björn Daniel Alexander Sundin har olovligen innehaft 2 459 tabletter
Klonazepam 2 mg, 221 tabletter Diazepam, 487 tabletter Etizolam och 100
tabletter Tramadol, som är narkotika. Det hände den 15 maj 2020 i den
tilltalades bostad i Ängelholm, Sverige.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 21003 Järnvägsgatan 55 010-562 68 70 registrator.ak-helsingborg@aklagare.se
20021  MALMÖ

Telefax

042-21 54 05

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Syd-Öst Handling 7
Åklagarkammaren i Helsingborg Ärende AM-186558-20
Kammaråklagare Anders Månsson 2021-01-11 Handläggare 304A-90
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Björn Daniel Alexander Sundin begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden
Det yrkas att i åtalet nämnd narkotika jämte emballage förverkas från Björn
Daniel Alexander Sundin enligt 6 § narkotikastrafflagen:
M-20-1305.1
M-20-1305.2
M-20-1305.3
M-20-1305.4
M-20-1305.5
M-20-1305.6
M-20-1305.7
M-20-1305.8
M-20-1305.9
M-20-1305.10
M-20-1305.11
M-20-1305.12
M-20-1305.13
M-20-1305.14
M-20-1305.15.

3 Muntlig bevisning
Förhör med den tilltalade Björn Daniel Alexander Sundin som erkänner
brott.

4 Övrig bevisning
1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 1) för att bevisa beslaget

på terminalen i Malmö.

2. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 5-6) för att bevisa
beslaget i den tilltalades bostad.

3. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 3 och 11-14) för att bevisa
att beslagen bestått av i åtalen nämnd narkotika.

Handläggning
Följande personalia bör inhämtas: yttrande från Frivården.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Syd-Öst Handling 7
Åklagarkammaren i Helsingborg Ärende AM-186558-20
Kammaråklagare Anders Månsson 2021-01-11 Handläggare 304A-90
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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. 

Bilaga 2
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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/

