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Sammanfattning

Kommitténs uppdrag har två huvudområden.avsett Det gällerena
rattfylleri där uppdragetgrovt är inriktat pä sänkt gränsvärde för

alkoholkoncentrationen i blodet eller utandningsluften, skärpta straff
och ökad enhetlighet i rättstillämpningen. Det andra området gäller
sjöfylleri där uppdraget möjligheterna införa gränsvärden förattavser
alkoholkoncentrationen i blodet eller utandningsluften tilläven sjöss.

Rattfylleridelen

Straffbestämmelsema i lagen 1951649 straff för vissa trafik-om
brott trafikbrottslagen har främst till syfte bekämpa de olyckoratt
i trafiken vilkas uppkomst har samband med föraren varit pä-att
verkad alkohol eller medel. Dessa bestämmelserannat så-av utgör
ledes led i trafiksäkerhetsarbetet.ett Straffbestämmelserna verkar dels
allmänpreventivt förmå människor iatt allmänhet avhâllagenom att
sig från trafiknykterhetsbrott, dels individualpreventivt attgenom
förhindra återfall hos dem tidigare begått trafiknykterhetsbrott.som

Kommittén föreslår rad åtgärder för nedbringa antalet trafik-atten
nykterhetsbrott och de olyckor betingas onykter körning.som av
Tillsammans med de åtgärder Trañkpolisutredningen föreslagitsom
i sitt betänkande Trafikpolisen än dubbelt bättre SOUmer
199281 för göra polisens övervakningatt trafiknykterhetenav
effektivare, finns det goda förutsättningar för kampenattnu mot
trafiknykterhetsbrotten skall bli framgångsrik.

Sammanfattningsvis innebär kommitténs förslag i rattfylleridelen
följande.

E Gränsvärdet för rattfylleri sänks från 1,5grovt promille alkohol
i blodet 0,75 milligram alkohol liter utandningsluft till 1,0resp. per
promille 0,50 milligram liter.resp. per

D Vid rattfylleri skall normalpåföljdengrovt fängelse. En ickevara
frihetsberövande påföljd skall kunna väljas endast det föreliggerom
särskilda skäl. Villkorlig dom skall i likhet med vad gällde föresom-
1990 års ändringar i trañkbrottslagen användas med mycket stor-
restriktivitet.
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påskall placerastrafiknykterhetsbrottslingarD Fängelsedömda
fängelsestraffetverkställighetenoch underspecialanstalter genom-av

behandlingsprogram.kurs- ellerintensivt,gå särskilt,ett

till två årsfrånrattfylleri höjsförD Maximistraffet ettgrovt
till sjössonykterhetbeträffandeändringarMotsvarande görsfängelse.

jämvägssäkerhetslagenfaller undertrafiknykterhetsbrottoch som
19901157.

och vållandedödtillvållandebrottenD Någon översyn annansav
uppdrag. Dessakommitténsingår inte isjukdomkroppsskada ellertill

onykterhet imedi sambandinte sällanemellertidförekommerbrott
trafik.

mildarebedömsvållandebrottinte nämndakan ifrågasättasDet om
dessa ibedömningrimligt. strängareEnkanvadän avansessom

i lagtextendetfrämjasskulle kunnabrottegentlig mening omgrova
bedöm-vidsärskilt bör beaktasomständighetervilka somangavs

och detskallsådant brott grovtningen ett omsomansesav om
jämförbardärmedtrafik ellerbegåtts ibrottetförhållandet att annan
dessasjälvförvållatverksamhet under om-en avangavs somrus

ständigheter.
omfattardödtillvållandeexempelvisStraffskalan ñr grovt annans

Även straff-år.fyraoch högstmånaderi lägstfängelse omsex
straffådömsfängelseöverskridas när gemensamtmaximum kan som

siggjortocksågärningsmannenfalletdetta ärför flera brott om-
höjaövervägasbör dessutomtrafiknykterhetsbrott atttillskyldig -

död ochtillvållande grovtstraffmaximum för brotten grovt annans
sjukdom.kroppsskada ellertillvållande

i målinnormaltfrivårdsmyndighet börD från tasYttrande om
påföljd änklartinte stårrattfylleri detför attgrovt annanomansvar

Även fängelse-står klartdeti de fall därutesluten. att ettfängelse är
finnsdetinhämtasemellertidyttrandebörskall ådömasstraff om

betydelsehakanomständigheterföreliggerdetanledning anta att som
längd.fängelsestraffetsför

användningeniutbildasbörfrivården testD inomHandläggare av
exempelvis ADDISdrogmissbruk,ochalkohol-diagnostiseraför att

i deninslagnormaltbör utgöra personut-Sådanteller MACH. etttest
förmålombesörjer ifrivårdsmyndighetenredning ansvaromsom

trañknykterhetsbrott.

haftdärvidochtrafiknykterhetsbrottförD dömtsDen ett ensom
elleri blodet1,5 promilletill minstuppgåttalkoholkoncentration som

ansökantill sinutandningsluft skall i dagliter0,75 milligram omper
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körkortstillstånd foga särskilt utlåtandeett styrker kravet påattsom
nyktert levnadssätt i körkortslagensett 1977477 mening är uppfyllt.

Detta krav utvidgas till omfatta alla förareatt dömts försom
rattfylleri eller rattfylleri.grovt

ÅterkallelseD körkort vid trafiknykterhetsbrott skall få underlåtasav
endast synnerliga skål föreligger och det kan ske fara förom utan
trafiksäkerheten. Bestämmelsen varning skall meddelas vidattom
alkoholkoncentrationer under 0,5 promille i blodet eller motsvarande,

varningen särskilda skål kan tillräcklig åtgärd,om av anses vara en
bör enligt kommitténs mening avskaffas.

Gränsvärdet for brottgrovt

Det nuvarande övre gränsvärdet 1,5 promille alkohol i blodet eller-
0,75 milligram alkohol liter utandningsluft framstår alltförper som-
högt från trafiksäkerhetssynpunkt. Redan vid betydligt lägre alkohol-
koncentrationer inträder signifikant försämring körfönnågan.en av
Det ocksåär så gränsen mellan normalatt alkoholkonsumtion och
sådana alkoholvanor tyder på alkoholproblem eller alkohol-som
beroende går betydligt lägre än vid 1,5 promille eller motsvarande
alkoholkoncentration i utandningsluften. Kommittén har därför funnit

gränsvärdet bör sänkas.att
När det sedan gäller bestämma vilket gränsvärdeatt bör ledasom

till rattfylleribrott regelmässigtatt ett skall bedömas hargrovtsom
kommittén för föreslå 1,0 promillestannat i blodetatt eller 0,50
milligram liter utandningsluft. Avgörande för detta val har varitper
trafikfaresynpunkter redan alkoholhalter på dennasamt att nivå
indicerat alkoholproblem. De möjligheter till behandling och andra
former stöd- och hjälpåtgärder det straffrättsliga påföljdssyste-av som

erbjuder såväl inom anstaltsvårdenmet inom frivården harsom- -
därför böra kunna komma tillansetts användning redan här.

Påföljdsvalet vid rattfyllerigrovt

Bestämmelserna trafiknykterhetsbrott verkar tidigareom sagtssom
dels allmänpreventivt, dels individualpreventivt.

Efter 1990 års ändringar i trafikbrottslagen har användningen av
fängelsestraff minskat väsentligt samtidigt användningensom av
Villkorlig dom har ökat markant. Vad gäller de tingsrättsdomar där

rattfylleri utgjort huvudbrottgrovt har andelen fängelsestraff minskat
från 72 år 1989 till 47procent andra halvåret 1991 medanprocent
andelen villkorliga domar har ökat från 5 till 23procent procent
under tid. Denna utveckling är oroande både allmänpreven-samma ur
tiv och individualpreventiv synvinkel.
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allmänpreventivfrånalltför mildpåföljdspraxis sigDagens ter
trañksäkerhetsfara och varjeföraresynpunkt. Onyktra utgör storen

500 ochstatistiken mellan lofficiellaskadas enligt denår dödas eller
haförarna misstänksminsttrafikolyckor där000 i2 en avpersoner

betydligtantalet tordeverkligaalkoholpåverkad. Detvarit vara
på dennadärför all anledning strängtfinnsDetstörre. typatt avse

integrationsarbeteteuropeiskadryckesvanor och detFörändradebrott.
i landetalkoholkonsumtionenleda till den totalakan för övrigt att

trañk ochbetonaangelägetdetökar, vilket gör ännu attattmer
bedömningarTrafiksäkerhetsverketsihop. Enligtalkohol inte hör

körningökad onyktertendens tilloroandefinns i dag dessutomdet en
bland män.yngre

individualpreventivfrånolyckligpåföljdspraxis är ävenDagens
nämligen itrañknykterhetsbrott harbegårsynpunkt. Personer som

återfall blandför äroch riskenalkoholproblemutsträckning storstor
därför angelägettrañksäkerhetssynpunkt detärFråndessa personer.

och hindraalkoholproblemeventuellamedtill rättasöka kommaatt
anstaltsvårdeninom såvälkan skeklientel. Dettaåterfall hos detta

frivården.som
normalpåfölj-uppfattningkommitténsdetframgått är attSom ovan

frihetsbe-ickefängelse. Förrattfylleri skallden för attgrovt envara
rattfylleri bör krävasvidskall kunna tillämpaspåföljdrövande grovt

föreliksomskallVillkorlig domför det.särskilda skål talaratt -
undantagsfall.i klaratillämpas endast1990 års reform -

förordar innebärkommitténför påföljdsvaletriktlinjerDe ensom
förarbetenauttryck ikom tilldetjämfört med synsättskärpning som

dårattfylleri ansågsi trafikbrottslagen. Grovtändringartill 1990 års
hänvisa tillkundeså kvalificeratfallendast i vissa att manvara

skäl för fängelse.brottets art som

trafiknykterhetsbrottslingarförspecialanstalter

anstalts-förutsättertrañknykterhetsbrottenEffektiva insatser attmot
ochi daginnehåll änverksamtmeningsfullt ochvistelsen ett merages

andraochbehandlingfinnsmöjligheterde attatt genomsom -
inomtill ävenbrottslighetfortsattmotverkaåtgärder tas vara-

anstaltsvården.
sådanaförspecialanstalter inrättasdärförföreslårKommittén att

anstalt i högstvistasberäknastrafiknykterhetsbrottslingar kansom
trafiknykterhetsbrottoch harmånaderomkring etttre somsom

skallverkställighetstidendomen. Underi aktuellahuvudbrott den
påverkansprogram.intensivtgenomgåklienterdessa ett

kantrafiknykterhetsbrottskyldig tillgjort sigAtt etten person
alkohol-harför hantill intäktautomatisktnaturligtvis inte atttas

påverkansprogram-föreslagnaså ofta fallet. Detärproblem, även om
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bedöms emellertid ha mycket sådana intagna inteävenmet att ge som
har alkoholproblem och det kan särskilt till dennaanpassas grupp.

Fördelarna med de föreslagna specialanstaltema flera.är Genom att
samla den aktuella klientgruppen på särskilda anstalter kan verksam-
heten drivas rationellt och kan förklientunderlaget bli tillräckligt stort

möjliggöra viss differentiering verksamheten beroende påatt en av
verkställighetstidens längd, graden den intagnes eventuellaav
alkoholproblem och andra faktorer. tillåterVidare sådan ordningen

verksamheten aktiv påverkan i alkoholfråganatt genomsyrar- -
fängelsevistelsen.

bör sådanaSträvan även fängelsedömda trafiknykterhets-attvara
brottslingar inte lämpligen kan placeras på de föreslagnasom
specialanstalterna skall bli föremål för påverkansprogram inom ramen
för det traditionella anstaltssystemet.

Höjt straffmaximum för rattfyllerigrovt m.m.

rattfylleri för människors liv ochGrovt brott innebär faraär ett som
hälsa. agerande framstår särskilt allvarligt därförFörarens attsom
han medvetet risker hansvalt utsätta andra trafikanter för deatt

påalkoholpåverkan innebär i trafiken. måste därförMan strängtse
dessa finnasbrott. För de svåraste fallen rattfylleri bör detgrovtav
möjlighet fängelsestraff.för domstolarna utdöma långvariga Detatt

förnuvarande maximistraffet, fängelse år, kommitténett varaanser
lågt och föreslår därför fängelse.maximistraffet höjs till två årsatt

sådan höjningGenom straffmaximum kommer grovt ratt-en av
fylleri få maximistraff fram-exempelvis brottetatt samma som
kallande fara förav annan.

Kommittén föreslår vidare brotten vållande till död ochatt annans
vållande till kroppsskada eller sjukdom inte sällan förekommersom-
i samband med onykterhet i trafik Kommittén ifrågasätteröver.sese

dessabedömningen brott inte mildare vad kanär änom av som anses
rimligt.

mål för rattfylleriSärskild personutredning i grovtansvarom

vikt intepersonutredning ärhar tillgång till goddomstolenAtt aven
förfalleti enskilda ävenpåföljdsbestämningen detendast för utan

frånyttrandeKommitténrättstillåmpningen.enhetligheten i attanser
ansvarnförmålinfordras ifrivårdsmyndighet normalt bör grovtom

i fallutesluten.fängelse Avenrattfylleri inte påföljd äränannanom
yttrandeskall âdömas börfängelsestraffstår klartdär det att ett

föreliggerdetfinns anledningemellertid inhämtas det anta attom
fängelsestraffetsförfå betydelsesådana omständigheter kansom

längd.
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öka kvaliteten på personutredningama och underlättaFör att
kommittén olika för diagnostiseramotivationsarbetet pekar på test att

missbruk och beroende såsom ochdet 51k. ADDIS-testet MACH-
och föreslår frivårdens personal skall få utbildning itestet, att att

sig något dessa eller liknande Sådana böranvända test. testav av
personutredning frivårdsmyndighetennormalt ingå del densom en av

i målombesörjer när rätten begärt myndighetens yttrande om ansvar
för trafiknykterhetsbrott.

minst bakgrund utvidgad lämplighetspröv-Inte reglernamot av om
misstänktening vid ansökan körkortstillstánd nedan bör denseom

redan i samband personutredningen ha betydande intressemed ett av
får hjälp och stöd förhans alkoholproblem utreds och han attatt att

komma till med dessa.rätta

Omfattningen utvidgade lämplighetsprövningendenav

infördes år 1991,s.k. utvidgade lämplighetsprövningen,Den som
omfattar i dag den dömts för trafiknykterhetsbrott ochett somsom

1,5uppgått till minstdärvid haft alkoholkoncentration somen
0,75 liter utandningsluft.promille i blodet eller milligram per

Erfarenheterna utvidgade lämplighetsprövningen ochden avav
tid goda.liknande verksamhet pågått under längre ärannan som

Alkoholkoncentrationen vid provtagningstilltället står inte i någon
Trafiknykterhetsbrottgiven relation till alkoholvanor.en persons

dock ofta tidigt tecken på alkoholbruket inte kontrolle-utgör årett att
trafiknykterhetsbrotts-och det väl känt del deär storrat att aven

promillelingar provtagningstillfället har under 1,5 eller 1,0vidsom
i många fall har alkoholproblem. Från körkortssynpunkt anser

förarekommittén därför det finns anledning behandla allaatt att som
dömts för traflknykterhetsbrott på sätt.samma

vidalkoholproblem lägreVisserligen torde andelen förare med vara
låga alkoholhalter vid de riktigt Trafiknykterhetsbrott utgörän höga.

påemellertid, enligt kommitténs mening, så starkt teckenett
det motiverat låta allaolämplighet från nykterhetssynpunkt âr attatt

den utvidgadeförare dömts för trafiknykterhetsbrott underkastassom
körkortstillstånd.lämplighetsprövningen vid ansökan om
föreslås således omfatta allautvidgade lämplighetsprövningenDen

rattfylleri; alltsåförare dömts för rattfylleri eller ävengrovtsom
alkoholkoncentratio-förare beträffande vilka saknas bevisningdet om

utandningsluften förare varit påverkadei blodet eller och avsomnen
medel alkohol.änannat

Återkallelse på trañknykterhetsbrottkörkort grund avav

Även vid provtagningstillfzållet harde trafiknykterhetsbrottslingar som
trafiken och dessarelativt låga alkoholhalter fara i ävenutgörsett en
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förare har ofta alkoholproblem.
därför anledning från kör-Enligt kommitténs mening saknas att

förare alkoholkoncentration under-kortssynpunkt särbehandla vars
stigit 0,5 promille eller motsvarande.

förhållandevisåterkallelse skall underlåtas vidBestämmelsen attom
särskilda skäl färlåga alkoholhalter, varning enanses varaom av

varning skall få träda itillräcklig åtgärd, bör därför utgå. För att
vid trafiknykterhetsbrott bör alltid krävasstället för återkallelse att

ske fara för trafik-det föreligger synnerliga skäl och det kan utanatt
säkerheten.

Sjöfylleridelen

förslag i sjöfylleridelenSammanfattningsvis innebär kommitténs
följande.

med nedreD underkänt tankenKommittén har prövat att ettmen
blod eller utand-i gärningsmannensgränsvärde för alkoholhalten
enkelt sjöfylleri;skall straffasningsluft bestämma vad somsom

bedömning.s.k. kliniskfår hittillsstraffbarheten prövassom genom

lämpligtD både möjligt ochhar däremotDet ettattansetts genom
sjöfylleri;skall straffasbestämma vadgränsvärdeövre grovtsomsom

rattfylleri. Menfördetta gränsvärde skall detsamma grovtsomvara
sysslabegås imåste detför brottet alls skall grovtatt enanses vara

krav på gärningsmannen.omständigheterna ställde högaeftersom

straffbar alkoholpåver-D nedre gränsvärdet förförutsätts detDet att
utandnings-motsvarande värde i0,2 promille ellerkan i vägtrafiken -

maritima straffrättskip-inflytande på denfåluften kommer att-
ningen.

Gränsvärdet för brottgrovt

ipromille alkohol1,0alkoholkoncentrationenförGränsvärdet -
införs bland deutandningsluftmilligram liter0,50blodet eller per -

bedömningenvidbeaktassärskilt skallomständigheter ettav omsom
påverkanavsevärdindiceraralkoholhaltså högsjöfylleri Enär grovt.

hos envar.
sådantbedömningenvidskallkommitténs förslag ettEnligt av om

haftuppgift gärningsmannenbeaktas deni första handbrott är grovt
omständig-efterbeskaffenhetuppgiftenskravoch defullgöraatt

gärningsmannen.ställt påheterna
olikamångafartyg kanombord påuppgifter utförsDe vara avsom
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slag och ställa olika höga krav. Ansvarsfulla uppgifter ärsom
komplicerade och kräver koncentration och snabb reaktionsförmåga
ställer naturligtvis högre krav på nykterhet enklaän uppgifter som
kan utföras eller mindre mekaniskt. Hur höga krav uppgiftmer en
ställer på utövaren varierar också med hänsyn till exempelvis
fartygstyp, väderlek, farvatten, trafikintensitet och den last som
fartyget Hårt väder och svåmavigeradetransporterar. kanvatten
medföra tämligen enkla uppgifteratt blir krävande ochannars

farlig last ställertransport större krav på precision, omdöme ochav
reaktionssnabbhet än last. Huruvida uppgiftertransport i detav annan
enskilda fallet ställt höga krav på gärningsmannen måste beaktas
innan går in på de andra i bestämmelsen nämnda omständig-man
heterna särskilt skall beaktas.som

Har de aktuella uppgifterna efter omständigheterna ställt höga krav
på gärningsmannen skall särskilt beaktas vissa andra omständigheter.
Förutom alkoholhalt uppgått till 1,0 promille alkohol i blodeten som
eller 0,50 milligram liter utandningsluft inämns kommitténsper
förslag avsevärd påverkan alkohol eller medelannatannan samtav
påtaglig fara för säkerheten till sjöss.

Avsevärd påverkan kan, med hänsyn till de individuella variationer
finns vad gäller den påverkan viss alkoholkoncentration ledersom en

till, i vissa fall föreligga vidäven lägre alkoholkoncentrationer 1,0än
promille i blodet eller motsvarande i utandningsluften.

Lagens budskap blir således För sjáfylleri blir Du dömd pågrovt
bevis fäller ratwlleristen.samma som

Den nedre straffbarhetsgränsen

Kommittén har inte sig böra föreslå införandet något nedreansett av
gränsvärde för alkoholkoncentrationen i blodet eller utandningsluften.
Det den nedre straffbarhetsgränsen förantas alkoholpåverkanatt i
vägtrafiken 0,2 promille alkohol i blodet eller motsvarande-
alkoholhalt i utandningsluften kommer inverka på den maritimaatt-
straffrättskipningen. Det är nämligen uppenbart framförandeatt av
fartyg i många fall ställer minst lika höga krav på omdöme och
precision framförande motorfordon i vägtrafiken.som av

Det straffbarär påverkan i vägtrañk bör det även isom vara
snarlika fall till sjöss; bevisföring inskränkts tillattvara som
utredning alkoholhalt i blod eller utandningsluft kräver säker-om
hetsmarginal. De fall kommittén här i första hand haft för ögonen är
exempelvis de där den tilltalade fört snabbgående motorbåt i livligt
trafikerade vatten; likheten med vägtrafik då, liksomär i vissa andra

Ävenfall, slående. så tydlig parallell till förhållandena inomutan
vägtrafiken kan både uppgiften ombord och omständigheteryttre
ställa så höga krav på den tilltalade alkoholhalter i närheten detatt av
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nedre gränsvärdet för rattfylleri bör tydas så toleranströskelnatt
Överskridits.

Det lätt förenklade budskap kommittén vill förmedla blir här detta
För sjojjdleri kan kommaDu dömas på bevis fälleratt samma som
ratyylleristen.
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örfattningsförslagF

l tillFörslag
1951649Lag ändring i lagen straff förom om

vissa trafikbrott

föreskrivsHärigenom 4 och 4 lagen 1951649 straff§§att a om
för vissa trañkbrott skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§
förDen motordrivet för motordrivetDenett ettsom som

fordon eller spårvagn efter fordon spårvagneller efteratt atten en
alkoholhaltigaha förtârt drycker ha förtärt alkoholhaltiga drycker

i sådan mängd alkoholkon- i sådan mängd alkoholkon-att att
centrationen under eller efter centrationen under eller efter
färden uppgår till minst 0,2 färden uppgår till minst 0,10

0,10promille hans blod eller milligram liter hans utand-i iper
hansmilligram liter utand- ningsluft eller 0,2 promillei iper

för rattfylleri till blod för rattfylleriningsluji döms hans döms till
böter eller fängelse i högst böter eller fängelse i högstsex sex
månader. månader.

rattfylleri enligt första stycket också förFör döms den ettsom
motordrivet fordon eller spårvagn och då så påverkadären av
alkoholhaltiga inte pådrycker det kan han be-att antas att ett

förarentryggande kan föra fordonet. gäller likasätt Detsamma årom
påverkad något medel.annatav

stycket gäller inte förare motordrivet fordon,Första ärav som
föras gående.avsett att av

fordonetFörsta och andra styckena gäller inte förandet ingåravom
led i vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning tillettsom en

vilken tillstånd myndighethar lämnats regeringen eller den somav
regeringen bestämmer.

l lydelseSenaste 1990149.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4a§
Är Ärbrott i 4 brott i 4§ §ett ettsom avses som avses

första eller andra stycket första eller stycketandraatt attanse anse
skall föraren dömas skall föraren dömasgrovt, grovt,som som

för rattfylleri till fängelse i för rattfylleri till fängelse igrovt grovt
högst år. Vid bedömande två år. Vidhögst bedömandeett av av

brottet skall särskiltär brottet är skall särskiltgrovt grovtom om
beaktas beaktasom om

föraren hafthar alkohol- föraren har haft alkohol-en en
koncentration uppgått till koncentration uppgått tillsom som
minst 1,5 promille hans blod 0,50 milligrami minst liter iper
eller 0,75 milligram liter hans utandningsluft elleri 1,0per
hans utandningslufi, promille hans blod,i

2. föraren har varit påverkad alkohol eller någotavsevärtannars av
medel, ellerannat

3. framförandet fordonet förhar inneburit påtaglig faraav en
trafiksäkerheten.

Denna lag träder i kraft den

Senaste lydelse 1990 149.
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2 tillFörslag
Lag ändring i sjölagen 189l35 1om s.

Härigenom föreskrivs 325 325och §§ sjölagen l89135 1att a s.
skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§325
framför fartygDen eller i Den framför fartyg eller isom som

övrigt på fartyg fullgör uppgift övrigt fartyg fullgör uppgift
väsentlig betydelse för väsentligsä- betydelse för sä-av av

kerheten till sjöss och då så kerheten tillär sjöss och då såär
påverkad alkoholhaltiga dryc- påverkad alkoholhaltiga dryc-av av
ker eller något medel, ker eller något medel,annat att annat att
det kan han inte på det kan han inte påantas, att ett antas, att ett
betryggande kan utförasätt vad betryggande sätt kan utföra vad

därvid åligger honom, döms därvid åligger honom, dömssom som
för sjöfylleri till böter eller för sjöfylleri till böter eller
fängelse i högst månader. fängelse i högst månader.sex sex

Stramärdet bedöms med ut-
gångspunkt de kravi som upp-
giftens beskaffenhet efter om-
ständigheterna ställt på gär-
ningsmannen.

325 a
Är Ärbrott i 325 § brott i 325 §ett ettsom avses som avses

dömasskall skall dömasatt grovt, att grovt,anse som anse som
för sjöfylleri till fängelse i för sjöfylleri till fängelse igrovt grovt
högst år. Vid bedömande högst två år. Vid bedömandeett av av

brottet är skall särskilt brottet skall främstärgrovt grovtom om
beaktas beaktas uppgiftens beskajfen-om om

het efter omständigheterna ställtgärningsmannen varit av-
påverkad alkohol eller höga krav på gärningsmannen. Isevärt av

något medel, sådant fall skall därnäst särskiltannat
den uppgift beaktasgärnings- gärningsmannensom om

haj fullgöra har haft alkoholkoncen-varitattmannen en
särskilt krävande med hänsyn till uppgått tilltration minstsom
fartygets egenskaper eller 0,50 milligramandra liter hansiper

l Senaste lydelse 1991668.
2 Senaste lydelse 1991668.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

promilleutandningsluft eller 1,0elleromständigheter
hans blod,hangförandet fartyget iav

harpåtaglig fara för varitinneburit avsevärtannarsen
påverkad alkohol eller någotsäkerheten till sjöss. av

medel, ellerannat
uppgiften påfullgjort sättett

förmedfört påtaglig farasom
säkerheten till sjöss.

kraftlag träder i denDenna
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3 tillFörslag
järnvägssäkerhetslagenändring iLag om

19901157

19901157jämvägssäkerhetslagenföreskrivs 30Härigenom §att
följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

30§
för maskindrivetför maskindrivet DenDen ettett somsom

järnväg ellerspårfordon påellerspârfordon på järnväg
förtärtefter haförtärt tunnelbanaefter hatunnelbana attatt

i sådanalkoholhaltiga dryckeri sådanalkoholhaltiga drycker
alkoholkoncentratio-alkoholkoncentratio- mängdmängd attatt

färdeneller efterfärden underefterunder eller nennen
0,10 milligramtill minstpromille uppgårminst 0,2 iuppgår till
utandningsluftliter hansmilligram iblod eller 0,10hans per

hans blod0,2 promilleutandningsluji eller ihansliter iper
fängelse itill böter ellerfängelse i dömsellerdöms till böter

månader.högstmånader.högst sexsex
dåfordon ochför sådantockså denstraff dömsTill ettsomsamma

han intekanalkoholhaltiga drycker detsä påverkadär antas attattav
gällerföra fordonet. Detsammabetryggande kanpå sättett om

medel.påverkad någotlikaföraren är annatav
ÄrÄr i förstaförsta brottibrott ettett avsessomsom avses

andra stycketellerstycketeller andra attatt anse somanse som
tilldömasskall förarentillföraren dömasskall grovt,grovt,

Vidtvå år.i högstbe- fängelseår. Vidfängelse i högst en
brottet ärbedömandedömande brottet är grovt av omav om

särskilt beaktasskallsärskilt beaktasskall grovt omom
haft alkohol-haralkohol- förarenhaftföraren har enen

uppgått tillkoncentrationuppgått tillkoncentration somsom
liter i0,50 milligramminsthans blod1,5 promilleminst i per

1,0ellerutandningslufihansliter0,75 milligram ieller per
hans blod,promille iutandningsluft,hans

eller någotalkoholpåverkadvarithar avsevärt2. föraren avannars
ellermedel,annat

förfarapåtagliginneburitfordonet harframförandet3. enav
trafiksäkerheten

. föra fordonföra fordon DenDen utan attutan att somsom
vidstycketi förstavidstycketi första avsessomsom avses

fullgörtunnelbanaellerjärnvägfullgöreller tunnelbanajärnväg
uppgifteringårvilkentjänst, iuppgifteri vilken ingårtjänst, avav
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

väsentlig betydelse för säker- väsentlig betydelse för säker-
heten och då såär påverkad heten och då såär påverkadav av
alkohol eller något medel alkohol eller något medelannat annat

det kan han inte kan det kan han inte kanatt antas att att antas att
utföra dessa uppgifter på betryg- utföra dessa uppgifter på betryg-
gande döms tillsätt böter eller gande sätt döms till böter eller
fängelse i högst år. fängelse i högst två år.ett

fråga denl för spårvagn finns bestämmelser i lagenom som
1951649 straff för vissa trafikbrott.om

Denna lag träder i kraft den
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4 Förslag till

Lag ändring i 1974203lagen kriminalvårdom om
i anstalt

Härigenom föreskrivs 6 § lagen 1974203 kriminalvårdatt iom
anstalt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§6
Vid fördelning de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalterav

skall följande allmänna riktlinjer vägledande.vara
Den undergår fängelse i Den undergâr fängelse isom som

högst år skall företrädesvis högst årett skall företrädesvisett
placerad i lokalanstalt, placerad i lokalanstalt,vara om vara om

inte placering påkalladär inte placering påkalladärannan annan
med hänsyn till föreliggande fara med hänsyn till föreliggande fara
för den dömde allvarligt stör föratt den dömde allvarligt störatt
ordningen nyttja eller ordningenatt nyttja ellergenom attgenom
förfara olagligt med narkotika förfara olagligt med narkotika
eller säkerhetsskäl. eller säkerhetsskälannars av annars av

eller med hänsyn till mojlig-att
het bör beredas honom till sådan
undervisning, utbildning eller
särskild behandling anord-som

i särskilt inrättad riksanstalt.nas
Den undergår fängelse i än år placeras företrädesvis iettsom mer

riksanstalt. När så behövs för ändamålsenlig förberedelseen av
frigivning, får den intagne överföras till lokalanstalt.

Placering i sluten anstalt enligt 7 § tredje stycket skall ske i riks-
anstalt och därvid företrädesvis i sådan anstalt eller avdelning av
anstalt särskiltär lämpad tillgodose kraven på hög säkerhet.attsom

Denna lag träder i kraft den

l Senaste lydelse 1988622.
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l Inledning

1.1 Bakgrunden till kommitténs tillkomst

1.1.1 Rattfylleri

De ändringarna i trafikbrottslagen trädde i kraftsenaste den l juli
1990. utvecklasSom närmare i kapitel 2 har 1990 års reform
föranlett omfattande debatt. Kritik har härvid riktats framför allten

den andel domar där påföljden för rattfyllerimot stora grovt mot-
bakgrund vissa uttalanden i förarbetena kommit bestämmasattav -
till villkorlig dom.

Vid riksmötet 199091 väcktes också rad motioner med anknyt-en
ning till trafiknykterhetsbrotten. Motionerna rörde i huvudsak brottet

rattfylleri. Bland motionsyrkandena återfanns bl.a. kravgrovt på att
förgränsen rattfylleri borde sänkas och detta brott bordegrovt att

leda till påföljdersträngare än i dag.
denNär nuvarande regeringen tillträdde hösten 1991 uttalade den

i regeringsförklaringen bestämmelserna rattfylleri skulleatt om ses
över med inriktning på sänkta gränsvärden och skärpta straff för

rattfylleri ökad enhetlighet i tillämpningen.grovt samt en
Vid sin behandling de nämnda motionerna uttalade Justitie-av ovan

utskottet i sitt betänkande l99l92zJuU2 bl.a. det beträffandeatt
rattfylleri nödvändigtär med päföljdspraxis tillgodosergrovt en som

den allmänpreventiva effekt bestämmelsen detta brottsom om
rimligen är avsedd ha. Utskottet betonade emellertid detta inteatt att
utesluter skyddstillsyn väljs påföljd för rattfylleriatt närgrovtsom

påföljd fängelseän sig adekvat. Utskottet anförde vidareter attannan
översyn med beaktande de i motionerna spörsmålen borderestaen av

göras. Med hänvisning till uttalanden i regeringsförklaringenatt gav
vid handen åtgärder redan aktualiserats i regeringskanslietatt
avstyrkte utskottet bifall till motionerna.

1.1.2 Sjöfylleri

De ändringarna i bestämmelserna onykterhet till sjösssenaste om
trädde i kraft den l juli 1991. förarbetenaI behandlades fråganäven

införande förgränsvärden alkoholkoncentrationen i blodet ochom av
utandningsluften för sjötrafikens del. Den bedömningen gjordes
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underlag för föreslåemellertid det inte då fanns tillräckligt attatt
sådana och frågan därför borderegler övervägas närmareatt av en
utredning.

1.2 Kommitténs direktiv

1991 bemyndigadesVid regeringssammanträde den 19 december
parlamentarisktJustitiedepartementet tillkallachefen för att en
utvärderingkommitté med uppdrag göraattsammansatt en av

och frågan införandebestämmelserna rattfyllerigrovt avomom
sjöss.för alkoholkoncentrationen tillgränsvärden

kommitténs1991123, bilaga formulerasdirektiven Dir.l se
så, skall gränsvärdet ochuppdrag sammanfattningsvis den överatt se

gränsvärdenrattfylleri frågan huruvidapäföljderna för samtgrovt om
onykter-alkoholkoncentrationen bör införas i bestämmelsernaför om

het till sjöss.
rattfylleri skall kommitténgäller gränsvärdet förNär det grovt

bakgrund till-direktiven ställning till dettaenligt motta om av
och, kommitténvetenskapliga bör sänkasgängliga rön attanserom

lagändringarna.föreslå de nödvändigaså bör ske,
framhålls detför kommitténs överväganden bör,utgångspunktEn

i vad mån sänkningbedömningi direktiven, avav enenvara
säkerheten inykterheten ochpåverkagränsvärdet är ägnat att

kommittén i detta sammanhangi trafiken. påpekasallmänhet Det att
sänkning gränsvärdetutsträckningi vilkenbör beaktaäven aven

behandling kantill vård ellermedför ökade möjligheter somannan
återfall.risken förminskaantas

generelli stället förför det kan denfinner skälkommitténOm en-
ordning utvidgarföreslågränsvärdetsänkning det Övre somenav -

alkoholkon-haft lägreförarenbedöma fall därmöjligheterna att en
liter0,75 milligrameller1,5 promille i blodetcentration än per

rattfylleri.utandningsluft grovtsom
vilkakommittén belyserangelägetdirektiven påpekas det ärl attatt

bestämmelsentillämpningsområdet förutvidgningkonsekvenser aven
kriminalvården.rättsväsendet ochrattfylleri skulle få förgrovtom

påuppdraget inriktatrattfylleripåföljderna för ärVad gäller grovt
vid påföljds-domstolspraxisökad enhetlighet iskärpta straff och en

valet.
för Villkorlig dom bördirektivenUtgångspunkten i är utrymmetatt

begränsat.vara
utsträckning ochi vilkenuppgift i utredningsarbetet är prövaEn att

i frågakunna kommaomständigheter skyddstillsyn börunder vilka
möjlig-direktiven betonasrattfylleri.påföljd för I attgrovtsom

vård för miss-påföljder beredavid icke frihetsberövandeheterna att
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brukare skall till också när det gäller bestämmande påföljdtas vara av
för rattfylleri i framtiden.grovt

uppdraget ingårI vidare bedömasöka vilken betydelse för valetatt
påföljd vid rattfylleri tidigareden och den nuvarandegrovtav som

från och med den juli 1992 beträffande1 gällande ordningen
personutredning i brottmål haft har. kommittén detAnser attresp.
behövs ändringar i bestämmelserna personutredning i brottmål ärom
kommittén oförhindrad föreslå sådana.att

Frågan påföljdsvalet vid rattfylleri hänger näragrovtom samman
med utformningen lagrummet för detta brott. Kommittén därförärav
oförhindrad överväga ändringar kriterierna för rattfylleri.att grovtav

Vad gäller valet påföljd för rattfylleri vidareär detgrovtav en
viktig uppgift för kommittén följa utvecklingen domstolspraxisatt av
och föreslå de lagtextjusteringar framstår ägnade ökaatt attsom som
förutsättningarna för ökad enhetlighet i tillämpningen. Utgångs-
punkten i direktiven oklarheter leder till omotiveradeär att som
skillnader i påföljdspraxis, möjligt, skall undanröjas. Samtidigtom
framhålls det i direktiven de eventuella förslag kommitténatt som
lägger fram i denna del måste lämna alltiddet börutrymme som
finnas för domstolarna allsidig bedömninggöra och nyanseradatt en
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

När det sedan gäller frågan införande förgränsvärdenom av
alkoholkoncentrationen i blodet och utandningsluften inom sjötrafxken
bör kommittén, enligt direktiven, analysera i vilken utsträckning
vägtrafiken och sjötrañken kan så likartade, de skälattanses vara

ligger bakom med förgränsvärden vägtrañkens delsystemetsom
har bärkraft för sjötrafikensäven del. Mot bakgrund den typav av

risker alkoholpåverkan medför i olika situationer bör kommittén,som
påenligt direktiven, vilket reglering medöverväga sätt gränsvär-en
utformasden för sjötrañkens del bör och föreslå de lagändringar som

motiverade.anses
Vid utformningen gränsvärdereglema bör kommittén, enligtav

alternativdirektiven, beakta olika problem med olika samttyper av
skisseratsavgränsningar i denlämpligheten deöverväga somav

ändringentill grund för dendepartementspromemoria låg senastesom
Sjöfylleri och andrasjöfyllen 199052, m.m.reglerna Dsav om

tillämpligagränsvärdenaavgränsningar, exempelvis göratänkbara att
motoreffekt.med vissfartyg viss storlek ellerendast av

ekonomiskaför deingår vidare redogörakommitténs uppdragI att
specificera defram ochde förslag läggskonsekvenserna attav som

rättsväsendeteffekterna för berörda instanser inomekonomiska samt
kriminalvården.

förslagdirektiven, hur dessSlutligen bör kommittén, enligt ange
skall inom oförändrad resursram.rymmas en
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direktiven till kom-Kommittén har vidare beakta de allmännaatt
utredningsförslagensangående delsmittéer och särskilda utredare

utrednings-EG-aspekter iDir. 19845, dels beaktandeinriktning av
regionalpoli-också redovisningverksamheten Dir. 198843, dels av

199250.tiska konsekvenser Dir.

1.3 Kommitténs arbete

1992, har haft 15i februariKommittén, inledde sitt arbetesom
sammanträden.

sammanträffat medkommitténframgår det följande harSom ettav
de områden berörsverksamma inomantalstort som avpersoner

intressegrupper,för olikauppdrag, bl.a.kommitténs representanter
arbetet har bedömtsdelmyndigheter och andra Denna somavorgan.

ytterligare inomtill intemycket angelägen. Anledningen att personer
det intenedanstående redogörelseområden återfinns i ärberörda att

knappa tidmed dem under denmöjligtvarit mötenatt somarrangera
kommitténs förfogande.stått till

direktören försammanträffat verkställandemedKommittén har
verk-Helnykterhetsförbund Benny Ruus,Motorföramas MHF,

TrafiksäkerhetensNationalföreningen fördirektören förställande
i föreningenoch styrelseledamotenFogel,Främjande NTF, Lennart

tillika föreningensRattfylleriet Angår Mig,KRAM Kampen mot
Öste, organisationersfå nämndainformationsansvarige, förBengt att

kommitténuppdraget. Vidare harfrågor ingår ipå de somsyn
Goldberg Fred Gold-brottsofferanhörige Fredsammanträffat med

misstänktoch dödadpåkördblev den 19 novemberbergs dotter av en
rattfyllerist.

ochpâföljdsalternativinnehållet i olikafå informationFör att om
straffrättsligaför detinommöjligheter finnsde att ramensomom -

brottslighet be-fortsattsöka motverkapåföljdssystemet genom-
sammanträffat medkommitténåtgärder harhandling och andra ett

kriminalvården. Kommittén harverksamma inomantal personer
frånThorstenssonfrivårdsinspektören Lennartträffatsålunda

rattfylleri-för information deti HalmstadFrivårdsmyndigheten om
Utbildningsadministratörenbedrivs myndigheten.projekt avsom

informerat denKriminalvårdsstyrelsen harSchlyter vidFrans om
tagits framRattfállanrattfylleristerför fängelsedömdakurs som

vidare sammanträffat medKommittén harkriminalvården.inom
ochSonia Gillberg,för LP-stiñelsen,biträdande föreståndaren

Lars-Eric Dahlberg.direktören för Provita AB,verkställande
detfå informationhar förOrdföranden och sekreteraren att om

StockholmSkyddsvämet idrivs Föreningenrattfylleriprojekt som av
biträdande projekt-Irvell ochsammanträffat med projektledaren Peter
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ledaren Margareta Englund Nilsson. Sekreteraren har också besökt
föreningen.

Kommittén har vidare sammanträffat med och fått värdefullt
medicine dr h.c., f.d.underlag för sina ställningstaganden av

ñredraganden i trafikmedicin i Socialstyrelsen och ledamoten dessav
straffbarhetsgrånsen frånrättsliga råd, Rune Andréasson den övre

Kjellalkoholfysiologiska synpunkter, leg. läk. och fil. dr Roosav
straff-konstitutionell rehabilitering rattfyllerister, professorn iav av

grundläggande kunskapervid Lunds universitet Hans Kletterätt
professorbeträffande påföljdsvalet vid rattfylleri ochgrovt av

experimentellemeritus Leonard Goldberg tidigare professor i
alkohol ochalkohol- och narkotikaforskning vid Karolinska sjukhuset;

trañkrisker m.m..
klinik vid Karolinska sjukhuset harVid besök på Magnus Hussett

alkoholforskningkommittén bl.a. professorn i psykologisk Hansav
Ulfnarkotikaforskningoch professorn i klinisk alkohol- ochBergman

pågående alkoholforskningRydberg fått information samt omom
rehabiliteringsprojekt avseende rattfyllerister.olika

Colliander harOrdföranden, och ävensekreteraren Perexperten
Minnesotamodellen itill Föreningen förträffat initiativtagaren

för Alfagruppen, HansSverige, tillika verkställande direktören
Dahlsjö.i föreningenLundberg, och styrelseledamoten Lars

med brotts-flera tillfällen sammanträffatKommittén har vid
Brottsförebyggandevidforskarna Ahlberg och Jan AnderssonJan

BRÅ utvärderingför dem få information denrådet att omav
BRÅ1990 trafiknykterhetsreformbeträffande effekterna års somav

också deltagitfått regeringen Sekreteraren hari uppdrag göra.attav
BRÅ knutit tillreferensgruppi två sammanträden med den som

utvärderingsprojektet.
i samarbetevidare deltagit i DomstolsverketSekreteraren har ett av
seminariumoch trafikinstitut anordnat två-dagarsmed väg-Statens

Trafiksäkerhetsverketstrafiknykterhet i medmötesamt ettom
trañknykterhetsfrågor.samrådsgrupp i

från Rikspolis-och BistherSjödin från Nanopuls AB IngeKurt
förmarint bevisinstrumentkommitténförstyrelsen har ettpresenterat

alkoholutandningsprov.
kommitténharoch hovrättertingsrätterenkät till landetsGenom en

trafiknykterhetslagstiftning1990 årsbild hursigsökt skapa en av
frågori olikaställningstagandenförfå underlagtillämpas och som

bilagor-redovisas iochuppdrag. Enkäteni kommitténsingår svaren
central-Statistiskavidarekommitténs uppdrag haroch 2 b. På2na a

påföljdsvalet vidbl.a.fram uppgiftertagit grovtbyrån SCB om
personutred-särskildinhämtanderattfylleri är 1992, domstolarnas av

lagföring församtidigför sådana brotti målning samtom ansvar
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trafiknykterhetsbrott och vållande till död eller vållande tillannans
kroppsskada eller sjukdom. De inhämtade uppgifterna redovisas i
bilagorna 3 4 och

Kommunikationsdepartementet har till kommittén överlämnat en
skrift från Jämvägsanställdas Helnykterhetsförbund. Ytterligare
skrifter från olika föreningar och från allmänheten har under arbetets
gång inkommit till kommittén. Dessa har ingått i underlaget för
kommitténs bedömningar och förslag.

Vid sina överväganden i frågan specialanstalter för fängelse-om
dömda trañknykterhetsbrottslingar har kommittén samrått med
Fängelseutredningen 199206.Ju I bedömningarna vad kommit-av
téns förslag skulle innebära för rättsväsendet har kommittén fått hjälp

Domstolsverket och Riksålclagaren.av
I sitt arbete har kommittén haft kontakt med och fått värdefull

information även andra myndigheter, organisationer ochav personer
de namngivna.än

Kommittén har remissyttrande Trañkpolisutredningensöveravgett
betänkande 199281SOU Trafikpolisen dubbelt bättre.änmer

1.4 Betänkandets disposition och innehåll

Betänkandet innehåller delar. Del rattfylleri,l deltre grovtavser
sjöfyllen och del genomförandetIII förslagen. Del innehållerIIIav
också specialmotiveringar.

RattfylleridelenDel I

Denna del betänkandet inleds med två korta kapitel ärav som
avsedda tjäna allmän bakgrund, nämligen dels kapitelatt ettsom
innehållande redogörelse för rättsläget kapitel 2, dels kapiteletten
med kort redogörelse för bestämmelserna angående trafiknykter-en
hetsbrott i vissa främmande länder kapitel 3. redogörelse förEn
vissa undersökningar och vissa statistiska uppgifter alkohol ochom
trafik, för påföljdsvalet vid rattfylleri har tagits ingrovt m.m. som

Övrigabilagorna 3-6. kapitel i innehållerdel I kommitténs över-
väganden och förslag i olika delfrågor. Efter kort inledningen
kapitel 4 diskuteras sänkning det gränsvärdet kapitel 5övreen av
och behandlas påföljdsvalet vid rattfylleri kapitel 6. I kapitelgrovt
7 vissa andra åtgärder de allvarligaste brotten Häreftertas mot upp.
följer kapitel behandlar personutredning i mål förett som om ansvar

rattfylleri kapitel 8 och behandlar enhetlighetengrovt ett annat som
i domstolspraxis vid påföljdsvalet för rattfylleri kapitel 9.grovt
Kapitel 10 vissa körkortsfrågor. Slutligen vissatar tasupp upp
följdändringar och vissa övergångsfrågor kapitel 11.



sou 1992 131 Inledning 37

SjöfylleridelenDel H

Även denna del betänkandet inleds med korta bakgrundskapitel.av
Först lämnas redogörelse för rättsläget kapitel 12 och för tidigareen
överväganden frågan införa gränsvärden för alkoholkon-attav om
centrationen vad gäller sjötrañken och sjöfarten kapitel 13. Härefter
redogörs för vissa undersökningar och statistiska uppgifter kapitel
14 för straffbestämmelserna angåendesamt onykterhet till sjöss i
vissa främmande länder kapitel 15. Följande kapitel i denna del
innehåller kommitténs överväganden och förslag vad gäller gränsvär-
den för alkoholkoncentrationen på sjön kapitel 16.

Förslag till följdändringar med anledning kommitténs förslag iav
rattfylleridelen och vissa övergångsfrågor i kapitel 17.tas upp

Del GenomförandetIII förslagen specialmotiveringsamtav

Betänkandets del innehållerIII närmare redogörelse för förslageten
särbehandling tängelsedömda trafiknykterhetsbrottslingarom av

kapitel 18 för de konsekvenser kommitténs förslagsamt kan antas
leda till för bl.a. berörda myndigheter kapitel 19. Slutligen
innehåller denna del betänkandet specialmotiveringar till kommit-av
téns författningsförslag kapitel 20.

Till betänkandet har fogats 7 bilagor. Bilaga 1 innehåller kommit-
téns direktiv Dir. 1991123 och bilagorna 2 och b enkäten tilla
tingsrätter och hovrätter redogörelse för I bilagornasamt en svaren.
3 a-f återfinns sammanställning vissa undersökningar och vissaen av
statistiska uppgifter angående alkohol och trafik bilagornaI 4m.m.
och 5 redovisas statistiska uppgifter och undersökningar avseende
dels domstolarnas påföljdsval vid rattfylleri, dels återfall i brottgrovt
och påföljdsvalets betydelse för återfallsbenägenheten. Bilaga 6
innehåller redogörelse för uppgifter och undersökningar avseendeen
personutredning i mål för rattfylleri. Slutligengrovtom ansvar
återfinns, i bilaga beräkning hur många trañknykterhets-en av
brottslingar berörs sänkning gränsvärdet för grovtsom av en av
rattfylleri.





Del I

Rattfylleridelen
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2 Rättslig bakgrund

dettaI kapitel lämnas först kort redogörelse för trafiknykter-en
hetslagstiftningens utveckling avsnitt 2.1 och för gällandenu
bestämmelser trafiknykterhetsbrott avsnitt 2.2. Härefterom
redogörs för förutsättningarnanärmare för rattfylleribrott skallatt ett

avsnitt 2.3 för vissa konkurrensfrågor avsnittgrovt samtanses vara
2.4. Slutligen behandlas påföljdsvalet vid rattfylleri avsnittgrovt
2.5 och den kritik riktats den nuvarande ordningen avsnittmotsom
2.6. De nämnda avsnitten är endast avsedda allmänatt ge en
orientering det rättsliga läget. den månI det behövligt haransettsom
utförligare redovisningar lämnats i anslutning till olikade delfrâgor

kommittén har haft ställning till.att tasom

2.1 Trañknykterhetslagstiftningens utveckling i

huvuddrag

Trañknykterhetsbestämmelsema i vårt land har genomgått väsentliga
förändringar alltsedan förstaden självständiga straffbestämmelsen för
trafiknykterhetsbrott infördes på 1920-talet. Ansvarsområdet har
successivt utvidgats, och kravet på nykterhet i trafiken har efter hand
skärpts. Ett betydelsefullt led i utvecklingen frihetsstraff årnärvar
1934 infördes regelmässig påföljd för rattfylleri.som en

År 1941 infördes de s.k. promillebestämmelserna. innebarDessa
det inte längre behövde föras någon bevisning förarensatt attom

körförmåga varit nedsatt enskildai det fallet, straffansvaretutan
anknöts direkt till alkoholkoncentrationen i förarens Reformenblod.
innebar vidare trafiknykterhetsbrotten delades in tvåi svårhets-att
grader.

det svårareFör brottet, fick beteckningen rattfylleri,som senare
skulle den straffas vid förande bil, motorcykel eller traktortågsom av
hade varit så påverkad starka drycker det kunde hanatt antas attav
inte på betryggande förasätt hade kunnat fordonet. Hade förarenett
haft alkoholkoncentration i blodet 1,5 promille eller däröver,en av
skulle han ha varit så påverkad starka dryckeranses av som nyss

Straffet för detta svårare förblevbrott och fram till densagts. var -
juli 1990l fängelse i högst år eller, omständigheternaett om var-

mildrande, dagsböter, dock lägst tjugofem.
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lindrigare brottet, sedermera kommit benämnasDet attsom
förelåg,rattonykterhet, det inte styrkt föraren hade varitattom var

så påverkad förutsattes för rattfylleriansvar, alkoholkon-som men
centrationen i hans blod hade uppgått till 0,8 inte till 1,5men
promille. Straffet för detta lindrigare förblev fram tillbrott ochvar -
den juli 1990 dagsböter, lägst tio, eller fängelse i högstl sex-
månader.

lagstiftning år 195 l fördes bestämmelserna trafiknykter-Genom om
hetsbrott till lag, trafikbrottslagen. I denna infördesöver en ny
samtidigt vidbestämmelse s.k. drograttfylleri.en om ansvar
Bestämmelsen innebar såsom för rattfylleri skulle,att ansvar om
påverkansrekvisitet uppfyllt, âdömas förare varitävenvar som
påverkade berusningsmedel alkohol.änannatav

Trafikbrottslagens bestämmelser trafiknykterhetsbrott harom
År 1957 promillegränsenändrats flertal gånger. sänktes den nedreett

0,5för rattonykterhet från 0,8 till promille. Promillereglema
vidare år 1975 straffansvar fortsättningsvisändrades så sätt, att

inträdde promillegränsen för rattfylleri rattonykterhetäven när resp.
inte hade uppnåtts under själva färden först efter dennas slut.utan
Därmed försvann i praktiken det s.k. tillbakaräkningsproblemet som
tidigare ofta komplicerade utredningar brott denna typ.avom

domstol möjlighet förverka fordonEn bestämmelse attsom gav som
infördes 1987.vid bl.a. trafiknykterhetsbrott den l julianvänts

År 1989 genomfördes ändringar i trañkbrottslagen bl.a.som
innebar det vid sidan promilleregler för alkoholhalten i blodetatt av

straffansvar pâ motsvarande alkoholhalt iinfördes grundassom
utandningsluften. möjligheter regel-Därigenom öppnades att mer

i målmässigt använda alkoholutandningsprov bevismedelsom om
för trañknykterhetsbrott.ansvar

lagändringarna företogs år 1990. Då sänktes förDe gränsensenaste
0,5straftbar alkoholpåverkan i trafiken från blodalkoholhalt påen

gjordespromille till 0,2 promille. motsvarande sänkning be-En
för straffbarhetträffande alkoholhalten i utandningsluften där gränsen

10 milligram liter utandningsluft. Liksom tidigare deladesärnu per
in svårhetsgrader. s.k. enkla brottet,trafiknykterhetsbrotten i två Det

tidigare benämndesjämföra med det brottnärmast är attsom som
rattonykterhet, rubriceras rattfylleri medan det allvarligaresom

jämföra med det brott tidigarebrottet, närmast är attsom som
betecknades rattfylleri, rubriceras rattjâzlleri.grovtsom
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2.2 Gällande bestämmelser

Trafiknykterhetsbrotten2.2.1

juli 1990.trädde i kraft den 1gällande bestämmelsernaDe nu
förtrafikbrottslagen skall den dömasEnligt 4 första stycket§

efterfordon eller spårvagnrattfylleri fört motordrivet attett ensom
alkoholkon-förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängdha att

efter färden uppgått till minst 0,2 promillecentrationen under eller
utandningsluftmilligram liter i hans s.k.i hans blod eller 0,10 per

uteslutande på alkoholkon-promillerattfylleri. Regeln bygger
rattfylleri skallutandningsluft.centrationen i förarens blod eller För

vid förandeandra stycket den dömasvidare enligt 4 § ettsom av
påverkad alkohol-spårvagn varit såmotordrivet fordon eller aven

han intedet kaneller något medelhaltiga drycker antas attannat att
rattfylleri.fordonet s.k. klinisktkunnat förapå betryggande sättett

inte finns någonfrämst i de fall då detregeln tillämpasDen senare
utandningsluften.alkoholhalten i blodet eller Dessutombevisning om

påverkanfört fordon undertillämpas den då någon har annatett av
sällsynta undan-tillämpas också i demedel alkohol. Regeln kanän

utandningsluftenalkoholkoncentrationen i blodet ellertagsfall där
promillerattfylleri förarenförföraren kan dömasså högär att men

klinisktförutsätts förvarit så påverkadlikväl bevisligen ratt-som
64 och 65.i 1989902jämför lagrådets yttrandefylleri s.prop.

månader.i högsteller fängelseStraffet för rattfylleri böterär sex
Är trafik-enligt 4skall föraren §brottet grovt,att aanse som

år.rattfylleri till fängelse i högstförbrottslagen dömas ettgrovt
skallrattfylleribrotthuruvida ärFrågan grovtattett anse som

omständigheter vid brottet.samtligamed beaktandeavgöras av
Emellertid skall särskilt beaktas, om

uppgått till minstalkoholkoncentrationhaftföraren har somen
utandningsluft,0,75 milligram liter1,5 promille i blodet eller per

alkohol eller någotpåverkadvarit avsevärtföraren har avannars
medel, ellerannat

förpåtaglig farainneburitfordonet har3. framförandet enav
trafiksäkerheten.

Även Det ärkvalificera brottetomständigheter kanandra grovt.som
brottet inte äremellertid också möjligt trots attgrovtattatt anse som

har förelegat,omständigheter nämntsde särskildanågon somav
utgjort fara huvud-då förarenmopedexempelvis vid förande enav

sakligen för sig själv.
tillämpliga på föraretrafrknykterhetsbrotten ärBestämmelserna om

fordonmotordrivetspårvagnar. Begreppetmotordrivna fordon ochav
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har innebörd i trafikbrottslagen i vägtrafikkungörelsensamma som
1972603 och alltså motorfordon, traktorer, motorredskap ochavser
terrängmotorfordon. Från den i 4 första§ stycket trafikbrottslagen
intagna promilleregelns tillämpningsområde har emellertid i 4 § tredje
stycket undantagits förare motordrivna fordon, är avsedda attav som
föras gående, motorgräsklippare.t.ex.av

Enligt 4 § fjärde stycket trafikbrottslagen gäller straffbestâmmel-
inte förandetnär fordonet har ingått led iserna ettav som en

vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning regeringensom
eller myndighet regeringen bestämmer, har lämnat tillstånd till.som
Syftet med denna bestämmelse är möjligheter till experimen-att ge
tella försök inom för forskning kring prestationsnedsättanderamen
effekter olika slags droger.av

Försök till trañknykterhetsbrott är inte straffbelagt. Däremot har i
rättspraxis de allmänna reglerna för medverkan ansettsom ansvar

tillämpliga se NJA 1949 689 och NJA 1985 496.t.ex.vara s. s.
Enligt 7 trafikbrottslagen§ får fordon använts vid brottett som

enligt lagen förklaras förverkat, det är uppenbart detta behövsattom
för förebygga fortsatt sådan brottslighetatt och förverkande inteett
är oskäligt.

Straftbestämmelser, motsvarande dem i 4 och 4 trafikbrotts-§§a
lagen, finns i 30 jämvägssäkerhetslagen§ såvitt gäller förare av
maskindrivet spârfordon på järnväg eller tunnelbana. föreskrivsDär
straffansvar också för andra järnvägs- och tunnelbanetjänstemän som
utför uppgifter väsentlig betydelse för säkerheten och därvid är såav
påverkade alkohol eller medel det kan dessaannat att antasav att
uppgifter inte kunnat utföras på betryggande sätt. För brottett av
denna personalkategori är straffet böter eller fängelse i högst år.ett

Straffbestämmelser onykterhet i samband med lufttrafik finnsom
i 13 kap. 1 § och 6 kap. 16 § luftfartslagen 1957297. När det
gäller regleringen onykterhet till sjöss hänvisas till kapitel 12.av

2.2.2 Körkortsreglema

En körkortshavare kan förlora sin förarbehörighet bl.a. attgenom
hans körkort återkallas eller omhändertas.

Bestämmelser återkallelse körkort och varning i ställetom av om
för återkallelse vid brott 4 och 4 trafikbrottslagen§§ ochmot a
motsvarande brott enligt jämvägssäkerhetslagen förarfallendvs.
finns i körkortslagen. Huvudregeln enligt 16 § körkortslagen är att
återkallelse skall ske vid dessa brott. Vid brott 4 första§ stycketmot
trafikbrottslagen eller 30 första§ stycket järnvägssäkerhetslagen skall
dock, alkoholkoncentrationen inte har uppgått till 0,5 promille iom
blodet eller 0,25 milligram liter utandningsluft, varning meddelasper
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i stället för återkallelse, varning särskilda skäl kanom av anses vara
tillräcklig åtgärd 22 § körkortslagen. Föreligger synnerliga skälen

får återkallelse underlåtas, det kan ske fara för trafiksäker-utanom
heten 24 § andra stycket körkortslagen. Underlåts återkallelse får
varning meddelas i stället.

Frågan huruvida varning särskilda skäl kanav anses vara en
tillräcklig åtgärd vid rattfylleri där alkoholkoncentrationen varit
förhållandevis låg har prövats Regeringsrätten i antalettav av-

RÅgöranden, 1991 ref 13 I-IV och Regeringsrättens beslut den 18se
1991 i mål 4611-1990.mars nr

I 21 körkonslagen§ finns bestämmelser spärrtid vid återkallelseom
körkort. Dessa innebär spärrtid på lägst månadatt och högstav en en
år skall bestämmas. Vid vissa brott,tre däribland rattfylleri ochgrovt

motsvarande brott enligt 30 § jämvägssäkerhetslagen, skall spärrtiden
dock bestämmas till lägst är. Spämid får under vissa förut-ett
sättningar sättas ned 24 andra§ stycket körkortslagen.

Körkortslagen innehåller också bestämmelser omhändertagandeom
körkort. Omhändertagande skall ske bl.a. körkortshavaren vidav om

förandet motordrivet fordon ellerett spårvagn har företettav en
tydliga tecken på påverkan alkoholhaltiga drycker eller ämneannatav
eller det på sannolika skäl kan körkortet kommerantasom att att
återkallas på grund han brutit 4 eller 4 trafikbrotts-att §§motav a
lagen eller motsvarande bestämmelser i jämvägssäkerhetslagen 23 §
körkortslagen.

Kommittén Körkort 2000 har i sitt slutbetänkande Säkrare förare
SOU 199139 föreslagit omfattande ändringar i körkortsbestämmel-

En kort redogörelse för förslagen återfinns i kapitel 10.serna.

2.3 Närmare förutsättningarna för att ettom

rattfylleribrott skall grovtanses som

Bestämmelsen rattfylleri i 4 trafikbrottslagen§grovt är,om a som
framgått, utformad i enlighet med vad normalt gäller försom
gradindelade brott. Detta innebär det i bestämmelsen vissaatt anges
omständigheter särskilt skall beaktas vid bedömningensom av om
brottet är Vilka dessaatt omständigheter är hargrovt.anse som
redovisats i avsnitt 2.2.1.

I kommitténs uppdrag ingår ställning till fall där alkohol-att ta om
koncentrationen ligger under det i bestämmelsen angivna gränsvärdet

1,5 promille i blodet eller 0,75 milligram liter utandningsluftper- -
bör bedömas rattfylleri i vidare mån än vadgrovt möjligtärsom som
enligt nuvarande regler. Det kan därför befogat nämnareattvara se
på de omständigheter i dag särskilt skall beaktas vid bedöm-som
ningen huruvida rattfylleribrott ärett attav grovt.anse som
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vid bedöm-särskilt skall beaktasomständigheterBland de som
i 4 §rattfylleribrott är nämnsningen grovtattett aanse somav om

1,5uppgått tillalkoholkoncentrationen minsttrafikbrottslagen att
liter utandningsluji förstablodet eller 75 milligrampromille i per

Även elleralkoholkoncentrationen uppgått till över-punkten. om
inteenligt förarbetena,gränsvärdet bör brottet,skridit det angivna

enligt tidigaregärningen sådan denärbedömas attgrovt, omsom
till omständig-böter med hänsynskulle ha föranlettgällande rätt att

1989902 39 och 48.varit mildrandeheterna prop. s.
vidare, förarenförsvarande omständighetSom att annarsangesen

medel andraalkohol eller någotpåverkadhar varit avsevärt annatav
föraren har varitsikte på fall därrekvisit främstpunkten. Detta tar

alkohol-eller någon bevisningalkohol närpåverkad änannat omav
1989902 39 och Justitie-koncentrationen inte föreligger prop. s.

påverkan22. avsevärdbetänkande 198990JuU2 Enutskottets avs.
alkoholkon-föreligga,emellertid i vissa fall ävenalkohol kan om

1,5 promille igränsvärdettill det angivnacentrationen inte uppgått
1989902liter utandningsluft0,75 milligram prop.blodet perresp.

framhöll lagrådetgranskningen lagförslaget39 49. Vidoch attavs.
fall förutsätter över-rattfylleri i sådantstraffansvar för grovt ett en

bevisningpåverkansgraden,utredningtygande attt.ex. omgenomom
variteller förarenmängder alkoholkonsumeratföraren har attstora

tillalternativkan inte tillämpasberusad. Lagregelnkraftigt ettsom
omständighetenenbart denpunkten på så sättregeln i första attatt

promille skall1,4i blodet påmed alkoholhaltnågon kört t.ex.en
punktenrattfylleri enligt andraförhan dömsmedföra grovtatt

308.jämför 1981NJA s.
Även nämndaandra punkternaförsta ellernågon de iavom

i detså brottetdetförelegat, kanomständigheterna har attvara
kan, enligtDettabedömaenskilda fallet inte år grovt.att som

för med-med faranexempelvis hängaförarbetena, attsamman
ellerbeskaffenhetfordonetstillvarit ringa med hänsyntrafikanterna

49.1989902trafiksituationen prop. s.
bedömabrottetframgår bestämmelsen, kanSom att somvaraav

intepåverkansgradenelleralkoholkoncentrationenävengrovt om
menjranyförandetpunkteneller andrai förstavarit så hög som anges

trafiksäkerheten. Dettafara förpåtagligfordonet har inneburit enav
enligt förarbetena,ochåterfinns i tredje punktenrekvisit avser,

ansvarsfullsärskilthaftvårdslöst ellerföraren har körtfrämst att en
Justitieutskottets be-491989902 39 ochföraruppgift prop. samts.

22.198990JuU2tänkande s.
varjeintei förarbetenaframhålls detgäller vårdslöshetNär det att

rattfylleribrottetmedföraautomatiskt börform vårdslöshet attav
50. Lagrådet1989902 49 ochbedöms prop.grovt s.som

någotmåste ha innefattatvårdslöshetenunderströk momentatt av
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medvetet risktagande för så skall ske, föraren körtatt t.ex. att
alldeles för fort med hänsyn till väderleken eller vägens eller
fordonets beskaffenhet. Som ytterligare exempel på fall där vårds-
lösheten bör tillmätas den betydelsen rattfylleribrottet kvalificerasatt

i förarbetenanämns föraren kört på sådantgrovt sättatt ett attsom
han ensam eller till huvudsaklig del varit vållande till olyckaen
eller allvarligt tillbud.ett

Som exempel på särskilt ansvarsfulla eller krävande föraruppgifter
nämns i förarbetena förande särskilt fordon, fordon medstoraav
många eller sådana fordon farlighar last prop.passagerare som
l989902 50. Faran för trafiksäkerheten kan också påverkass. av
andra omständigheter såsom väderleksförhållandena varit sådanaatt

föraruppgiften blivit särskilt krävande, blixthalkaatt när rått ellertex.
när väderleken gjort siktförhållandena blivit dåliga.att extremt
Motsvarande gäller naturligtvis föraruppgiften varit särskiltom
krävande med hänsyn till trafiksituationen.

Som exempel på omständighet bör kunna beaktas viden annan som
avgörande rattfylleribrott är bedöma nämnsett att grovt,av om som

förarbetena,i färden skett med fordon haft betydandeatt ett som
brister från trafiksäkerhetssynpunkt, blankslitna däck ellert.ex.
bromsar med ingen ringaeller effekt, vilka brister naturligtvis också
måste omfattas förarens uppsåt 1989902prop. 50.av s.

lägreJu alkoholkoncentrationen destoär större krav får, enligt
förarbetena, ställas på de andra försvarande omständigheterna för att
körningen skall ha inneburit påtaglig fara för trafiksäker-anses en
heten 1989902 50.prop. s.

2.4 Något konkurrensen mellan olika graderom
ivårdslöshet trafik å sidan ochav ena

trafiknykterhetsbrott sidanå andra

I kommitténs uppdrag ingår beakta det rattfyllerietsatt grova
förhållande till trafiklagstiftning, främst relationen tillannan
bestämmelsen vårdslöshet i trafik. kan därförDetom grov vara av
intresse redan här redogöra något för bestämmelsen vårds-att om
löshet i trafik och vad i förarbetena har de konkurrens-sagtssom om
frågor kan uppkomma.som

Enligt l § trafikbrottslagen döms, såvitt här intresse,är denav som
vid förande motordrivet fordon eller spårvagn brister i denettav en

och varsamhet, till förekommande trafikolyckaomsorg som av
betingas omständigheterna för vårdslöshet i trafik till böter, såvidaav
oaktsamheten inte är ringa. föraren ådagalagtHar oaktsamhetgrov
eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv elleren
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itrafik. Straffet för dettaegendom, döms han för vårdslöshet igrov i

brott fängelse i högst två år.är
omständighet enligt 4vårdslöshet i trafik sådan §ärAtt en som a
rattfylleribrott hartrafikbrottslagen kan kvalificera grovtett som

avsnitt 2.3. Tillmäts vårdslösheten den betydelsenredan nämnts att
enligt förarbetenarattfylleriet bör vårdslöshetsbrottetgrovtanses som
1989902 50.det rattfyllerietkonsumerat prop.anses av grova s.

Ärfällas till endast för rattfylleri.skall alltsåFöraren grovtansvar
kvalificerar rattfylleribrottetvårdslösheten inte det slag denattav

i trafikföraren dömas för såväl vårdslöshetbörgrovt somsom
vid sinrattfylleri. exempel på sådant fall nämnde lagrådetSom ett

vårdlösheten bestått i föraren varit ouppmårksam.granskning attatt
alkoholpåverkad förare gjort sig skyldig till vårds-Har groven

fällas till för både vårds-löshet i trafik skall han i regel grovansvar
vårdslöshettrafik och rattfylleri. Kombinationenlöshet i grovt grov

lagrådet, inte utesluteni trafik och rattfylleri bör dock, framhöll vara
tillalkoholkoncentrationen i förarens blod ligger på gränseni fall då

obetydligtstraffbarhet eller bara över.
rattfylleri ochFrågan huruvida viss gärning bör bedömas somen

förrattfylleri har varit föremålvårdslöshet i trafik eller grovtsom
hovrättsavgörande efter den l juli 1990, RHprövning i publiceratett

alkoholkoncentration i blodet199190. tilltalade, hadeDen ensom
nattetid framfört bil med högminst 1,39 promille, hade enav

ochdärvid på personbil medhastighet och kört person-en annan
Åtal vårdslöshetför rattfylleri ochfordonsskador följd. väcktessom

fängelseoch dömt tilli trafik. Sedan tingsrätten bifallit åtalet en
bli frikänd.och yrkademånad överklagade den tilltalade domen att

rattfylleri och fastställdegämingenHovrätten bedömde grovtsom
tingsrättens påföljdsbestämning.

rattfylleri2.5 Påföljdsvalet vid grovt

påföljder pâföljdsval enligt2.5.1 Allmänt ochom
brottsbalken BrB

Villkorlig dom,Påföljder enligt böter och fängelseBrB är samt
särskild vård kap. 3 BrB.skyddstillsyn och överlämnande till l §

kap. 5straff böter l §Fängelse svårare änär att ettanse som
fängelse årVid val påföljd gäller vidareBrB. attatt numera anseav

skyddstillsyn 30 kap.svårare påföljd Villkorlig ochän domsom en
1 § BrB.

fästa särskilt avseende vidVid val påföljd skall rätten om-av
påföljd fängelse 30 kap.ständigheter talar för lindrigare änsom en

omständig-Därvid beakta sådana4 första stycket BrB. skall rätten§
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i 29 kap. den tilltalade till följdheter 5 § BrB, t.ex. attanges avsom
allvarlig kroppsskada eller hinder ellerbrottet drabbats av av

sin näringsutövning.synnerlig svårighet i yrkes- eller
straffvärdeskäl för fängelse får brottslighetensSom rätten, utöver

tilltalade tidigare gjort sig skyldig tilloch beakta den ävenart, att
30 kap. 4 andra stycketbrott § BrB.

föreskrivet för det aktuellautdöms i enlighet med vad ärBöter som
25i dagsböter, penningböter eller normerade böter kap. 1 §brottet

Är bötesform inte föreskriven för brott, dömsnågon vissBrB. ett
förskyller lägre straff 30i dagsböter eller, brottet änböter ut om

till minst 30Dagsböternas antal bestämsdagsböter, i penningböter.
200150 eller, straff för flera brott, högstoch högst gemensamtsom

till belopp25 6 Varje dagsbot bestämskap. 2 och §§ BrB. ett
tilltalades ekonomiska000 beroende på denmellan 30 och l kr

förhållanden.
fängelse.föreskrivet straff Detrattfylleri inte änFör är annatgrovt

påföljdsjälvständiginte kan komma i frågainnebär böteratt som en
straffnedsättningsregel ärsåvida inte någon särskildför detta brott,

5 stycket och 7 §andratillämplig 29 kap. 3 andra stycket, §se §
rattfylleriaktuella vidpåföljderförsta stycket BrB. De är grovtsom

villkorlig dom ochskyddstillsyn,princip fängelse,således iär
vård.överlämnande till särskild

påviss tid ellerför stadgat påådöms enligt vad brottet ärFängelse
längstafår inte understiga 14 dagar. DetFängelse på viss tidlivstid.

frågasåvida det intestraffet tio år, ärtidsbestämda är ettom
återfall i brottstraff för vissastraff för flera brott ellergemensamt

26 l-3kap. §§ BrB.
år uppställs vissabegått innan fyllt 21någon hanFör brott som

påñljd. Varanvändningen fängelserestriktioner vad gäller somav
synnerligadetbegicks under 18 år krävsbrottetgärningsmannen när

gärningsmannen äldreskall få ådömas.skäl för fängelse Varatt men
5 BrB.särskilda skäl 30 kap. §under 21 år krävs

påföljdenfrivårdspåföljd, får ådömasskyddstillsyn, är omsom en
förskäl28 kap. BrB. Somvid böter l §inte bedöms kunna stanna

finnsdetpåföljd beaktavid valskyddstillsyn skall rätten omav
tilltaladetill denpåföljd kan bidradennaanledning attattatt anta

9 BrB.brottslighet 30 kap. §från fortsattavhåller sig
förhållandeni punkterandra stycket BrB30 kap. 9I § treanges

skyddstillsyn.väljaskäl försärskildabeaktaskan attsomsom
tidigaretilltaladesstraffvärdet, densikte på fall därRegleringen tar

bordenormaltfängelsegöreller brottslighetensbrottslighet attart
bestämmelsen äriomständigheterfölja på brottet. De angessom

exemplifierande.avseddaendast att vara
skyddstillsynskäl försärskilt attpunktenFörsta ett ensomanger
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påtaglig förbättring skett den tilltalades personliga eller socialaav
situation i något hänseende kan ha haft samband med hansantassom
brottslighet. Avsikten är denna punkt bl.a. skall omfatta de fallatt
där den bedömningen görs framgångsrikt påbörjad rehabili-att en
tering skulle spolieras eller allvarligt försvåras verkställighetgenom

fängelsestraff 19878812O 106.prop.ettav s.
den andraI punkten särskilt skäl för skyddstillsynett attanges som

den tilltalade undergår behandling för missbruk eller för-annat
hållande kan ha samband med brottsligheten. skillnadEnantassom

den första punkten förevarande punktär endast fall dåmot att avser
den tilltalade föremål förär behandling för missbruk eller något annat
sådant förhållande. Till skillnad från den första punkten krävs inte att
någon förbättring skall Behandlingenha skett. kan ha påbörjatst.ex.
så nyligen någon bedömning i hänseendet inte möjligdet äratt att
gora.

tredjeSom omständighet den situationen missbrukatten anges av
beroendeframkallande medel eller något särskilt förhållande,annat

påkallat vård eller behandling i väsentlig grad har bidragitsom annan
till brottet har begåtts och den tilltalade förklarar sig villigatt att
undergå lämplig behandling enligt för honom uppgjord plansom en
kan anordnas i samband med verkställigheten.

Skyddstillsyn kan under vissa förutsättningar förenas med dags-
böter, högst 200, eller fängelse lägst 14 dagar och högst månadertre
28 kap. 2 och 3 §§ 30 kap. 10 och ll §§ BrB.samt

Vid bedömning frågan huruvida skyddstillsynen bör kom-av om
bineras med dagsböter skall beakta detta påkallat medrätten ärom
hänsyn till brottslighetens straffvärde eller eller den tilltaladesart
tidigare brottslighet.

förenaFör skyddstillsyn med fängelse krävs mycket starkaatt en
skäl. skall oundgängligenDet påkallat med hänsyn till brottslig-vara
hetens straffvärde eller den tilltalades tidigare brottslighet. Möjlig-
heten bör, enligt förarbetena, utnyttjas endast i de fall då alternativet

den tilltaladeär döma till längre fängelsestraff 198788prop.att ett
120 108. Denna kombination således i allmänhet utesluten vidärs.
trafiknykterhetsbrott 1983 491 och 1987141.NJA RHse s.

Skyddstillsyn fortgår årunder prövotid och skall undertreen av
minst år förenad med övervakning 28 5kap. 4 och §§ BrB.ett vara
Skyddstillsynen kan förenas föreskrifter beträffandemed särskilda den
dömdes livsföring, han skall underkasta sig nykterhets-t.ex. att
vårdande behandling, detta behövligt för hans anpassningom anses
i samhället 28 6 15kap § jämförd med 26 kap. BrB.§

denOm dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden kan skyddstill-
undanröjas och påföljd för bestämmas 28brottet kap.synen annan

8 och 9 kan§§ BrB. Detta också ske den dömde begår brottnyttom
innan skyddstillsynen har upphört 34 kap. 1 första stycket 3§ p.
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BrB.
skyddstillsyn kan i vissa fall dömas skyddstillsyn medut som

särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård. Kontraktsvård innebär
den dömde underkastas behandling missbrukatt ellermot annat

särskilt förhållande.
förutsättningEn för döma till kontraktsvård är missbrukatt att av

beroendeframkallande medel eller något särskilt förhållandeannat
påkallar vård eller behandling i väsentlig mån bidragit till attsom

brottet begåtts och den tilltalade förklarat sig villig undergåatt att
lämplig behandling enligt uppgjord behandlingsplan 30 kap. 9 §en
andra stycket 3 BrB. Ytterligare villkor för kontraktsvård ärettp.

den planerade behandlingen är avgörande betydelse föratt attav
döma till skyddstillsyn i stället för till fängelse 28 kap. 6 § BrB.a

framgåttSom kan emellertid även vanlig dom på skydds-ovan en
tillsyn förenas med särskild föreskrift behandling.om

När domstol dömer till kontraktsvård skall den i domsluteten ange
hur långt fängelsestraff skulle ha dömts fängelse i ställetut,som om
valts påföljd. Vidare skall domen innehålla föreskrift densom om
behandlingsplan den dömde åtagit sig följa. I samband medattsom
planen får föreskrivas den för behandlingen skallatt som ansvarar
anmäla till frivårdsmyndigheten och åklagaren den dömdeom
allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen.

Sedan den 1 januari 1990 pågår vidare försöksverksamheten som
tingsrätter på fem i landet och högre i målrättorterger som-

överklagas därifrån möjlighet i vissa fall förena skyddstillsynenatt-
med särskild föreskrift skyldighet ñr den dömde utföraattom
oavlönat arbete tid,under viss s.k. samhällstjänst. Från den januari1
1993 kommer samtliga domstolar kunna använda denna påföljds-att
form. Den utvidgade tillämpningen dockär tidsbegränsad till ut-
gången år 1995 i påväntan ordning kanatt permanentav en mera
införas. Samhällstjänsten i likhetär med kontraktsvården konstruerad

speciell form skyddstillsyn.som en av
förutsättningEn för domstolen skall kunna döma tillatt sam-

hällstjänst den tilltaladeär har förklarat sig villig följaatt att en
föreskrift arbete. likhetI med vad gäller för kontraktsvårdom som
kan samhällstjänst komma i fråga bara föreskriftom som avser
skyldighet utföra oavlönat arbete är avgörande betydelse föratt attav

i förrätten, stället döma till fängelse, skall kunna döma tillatt
skyddstillsyn i långt fängel-och skall domstolen domslutet hurange
sestraff skulle ha dömts fängelse i stället valtsut,som somom
påföljd.

Villkorlig dom får ådömas påföljden inte bedöms kunna stannaom
vid böter 27 kap. skäl för Villkorlig dom skall rätten1 § BrB. Som
vid val påföljd anledning befarabeakta det saknas särskild attav om
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fortsattden tilltalade kommer sig skyldig till brottslighetgöraatt att
30 7kap. BrB.§

Villkorlig dom skall förenas dagsböter, inte särskilda skälmed om
talar däremot 27 kap. 2 och 30 kap. 8 Vid rattfylleri§ § BrB. grovt

bötesstraffet för Villkorlig domböra kännbart. Utrymmetanses vara
vid rattfylleri till följd delär emellertid begränsatgrovt att storav en

dem sig skyldiga till detta brott har alkoholproblem,görav som
vilket ofta innebär det föreligger risk för fortsatt brottslighetatt

1989902 41. Finner domstolen alltså brottet i detprop. atts.
enskilda fallet inte bör föranleda fängelse skyddstillsyn den påföljdär

i fråga.närmast kommersom
prövotidhar dömts till Villkorlig dom underkastadDen är ensom

tid allmänt kravtvå år 27 kap. 3 Under denna gäller§ BrB. ettav
på skötsamhet. Iakttar inte vad åligger honom tillden dömde som
följd undanröjas påföljdden villkorliga domen, kan den ochav annan

vidför brottet bestämmas 27 kap. 6 gäller§ BrB. Detsamma nya
brott 34 kap. l första stycket 3 BrB.§ p.

Överlämnande fråga be-till särskild vård kan endast komma i
Överlämnandetträffande vissa kategorier lagövertrådare. kan avseav

enligtvård inom socialtjänsten 31 kap. vård lagenl § BrB,
fall 31 kap. 2 och1988870 vård missbrukare i vissa § BrBom av

rättspsykiatrisk vård 31 3kap. § BrB.

2.5.2 Något pâföljdsvalet vid rattfylleri före juliden lom
1990

de lagändringar trädde i kraft den l juli 1990 gällde denFöre attsom
därvidfört motordrivet fordon eller spårvagn ochett somsom en

varit så påverkad starka drycker eller något berusnings-annatav
på betryggande kunnatmedel, det kunde han inte sättatt antas, att ett

för rattfylleri. Hadeföra fordonet eller spårvagnen, skulle dömas
fordonet efter förtärt starka drycker i sådan mängdföraren fört haatt

alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till minstatt
utandningsluft1,5 promille i blodet eller 0,75 milligram literper

påverkad dryckerskulle föraren ha varit så starkaav som nyssanses
för rattfylleri fängelse itidigare påföljdenSom nämntssagts. var

högst år eller, omständigheterna mildrande, böter, dockett om var
tjugofem dagsböter.lägst

Mildrande omständigheter vid rattfylleri ansågs föreligga främst då
framförandet medfört någon nämnvärd fara förfordonet inte hadeav
trafiksäkerheten. bestämmelse i huvudsakI praxis tillämpades denna

bil ansågsvid rattfylleri med moped. det gällde rattfylleri medNär
undantagsfall,i praxis mildrande omständigheter föreligga endast i

begränsadfrämst i fall då föraren hade påtagit sig strängten
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trafikuppgift, omparkering eller flyttning bilt.ex. mycketav en en
kort sträcka på plats där ingen trafik förekom.en annan

Beträffande rattfylleri, där omständigheterna inte mildrande ivar
trafikbrottslagens mening, gällde brottets hänsynen till allmänatt art
laglydnad i rättspraxis ansågs kräva påföljd, inte innebaratt en som

frihetsberövande, skulle tillämpas endastett särskilda skäl taladeom
för det se NJA 1965 379 ochI II, 1966NJA 603t.ex. och NJAs. s.
1982 190. Särskilt beaktades härvid gärningsmannen vari färds. om
med bemästra alkoholmissbruk elleratt kriminalitetett en av
allvarligare slag och det fanns anledning befara denatt attom
pågående resocialiseringen skulle äventyras eller allvarligt försvåras

fängelsestraff se NJA 1975 438 ochett NJA 1984 415.t.ex.av s. s.
Icke frihetsberövande påföljder valdes också gärningsmannennär
hade dokumenterade svårigheter klara fängelsestraffatt seettav

1972NJA 60 och 1979NJA 381.t.ex. s. s.
Rent allmänt kan sägas praxis efter BrBs ikraftträdande år 1965att

successivt blev nyanserad vad gällde valet påföljd för ratt-mera av
fylleri. I ökad omfattning hänsyn till den tilltalades personligatogs
förhållanden, och förskjutning skedde därigenom från fängelse moten
icke frihetsberövande påföljder, främst skyddstillsyn.

2.5.3 Påföljdsvalet vid rattfylleri efter juliden 1grovt
1990

Vid val påföljd skall rätten enligt 30 kap. 4 första§ stycket BrBav
fasta särskilt avseende vid omständigheter talar för lindrigaresom en
påföljd fängelse.än Denna princip får i vissa fall vika. Bl.a. kan
brottets utesluta icke frihetsberövande påföljd. Rattfylleri,art en som
närmast är jämföra med vad i dag betecknasatt grovt ratt-som som
fylleri, hör till de brott i tidigare rättspraxis och uttalanden isom
olika lagstiftningsärenden normalt skola föranleda fängelse-ansetts
straff. förarbetenaI till den gällande trafiknykterhetslagstiftningennu
har emellertid uttryck för synsätt, lämnar störregetts ett nytt som

för icke frihetsberövande påföljder tidigareutrymme än prop.
1989902 39-43 och Justitieutskottets betänkande 198990JuU2s.

23-26.s.
påföljdsvaletVad gäller vid rattfylleri framhöll departements-grovt

chefen allmänt angelägenheten till de möjligheteratt taav vara som
finns försöka motverka fortsatt brottslighet och därmed trafik-att -
farliga beteenden behandling och andra former stöd- ochgenom av-
hjälpåtgärder. Vidare underströk departementschefen de principeratt
för val påföljd kommit till uttryck i den från och medav som nya
den l januari 1989 gällande strafflagstiftningen allmänt tillämp-var
liga och således gällde valetäven påföljd för rattfylleri. Departe-av
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mentschefen uttalade vidare följande.

innebär alltid skall fästa särskilt avseende vidDetta rättenatt om-
lindrigare påföljd fängelse.ständigheter talar för än Somsom en

för får brottslighetens straffvärde ochskäl fängelse rätten utöver art
den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Straff-beakta att

rattfylleribrott normalt inte så högt detta ivärdet hos är attgrova
frihetsberövandesig motiverar fängelse i stället för inte påföljd.en

torde det stå klart återfall i rattfylleri måsteDäremot att grovt anses
påföljdsådan omständighet fängelsegör änattvara en som annan

i praktiken svårastnormalt utesluten. Den fråga ärär attsom
därför i vilken utsträckning rattfylleribrottens måsteavgöra är art
sådan följas fängelse intebrotten bör även detattanses vara av om

återfallssituation.frågaär enom

avgörande faktor i det hänseendet måste, enligt departements-En
chefen, de risker för trafiksäkerheten inneburit.brottet Harvara som
gärningsmannen, fortsatte departementschefen, sitt körsätt,genom
den omfattning körningen haft eller varit avsedd ha, deattsom
trafikñrhållanden rådde vid körningen eller andra sådanasom genom
omständigheter visat uppenbar likgiltighet för sina medtrañkantersen
säkerhet, måste detta innebära mycket stark presumtion föranses en

några omständigheterfängelse. Har särskilda det slagav som nu
inte förelegat, bör, sammanfattadeberörts däremot departements-

chefen, normala principer för påföljdsval kunna tillämpas i väsentligt
utsträckning vad dittills varit fallet.större än som

Departementschefen betonade härefter det emellertid inte endastatt
brottslighetens betydelse för fängelseår är valet mellanart som av

och icke frihetsberövande påföljd. vikt självfallet också,ärAv storen
sades det, det i det enskilda fallet finns några omständigheter somom
kan för lindrigare fängelse. exempel påtala påföljd än Somanses en
sådana omständigheter nämnde departementschefen sådana som anges
i 29 kap. 5 främst tilltalade skulle drabbas§ BrB, det fallet denatt

hinder eller synnerlig näringsutövning tillsvårighet i yrkes- ellerav
följd körkortet återkallades. Vidare anfördes exempel,attav som
sådana omständigheter i 30 kap. 9 andra stycketnämns § BrB,som
dvs. de s.k. kontraktsvårdsfallen påtagligsituationer därsamt en
förbättring skett den tilltalades personliga eller sociala situationav
eller där han undergår behandling för missbruk.

Vid riksdagsbehandlingen propositionen riktades kritik demotav
däri angivna principerna för påföljdsval. 198990Ju4motionI en
framhölls bl.a. förare med hög alkoholhalt typiskt äratt setten en
farlig för sin omgivning och sådan förare redan överatt atten genom
huvud föra fordonet gjort sig allvarligtskyldig till så brotttaget ett

fängelsestraff borde följa. sitt l98990JuU2I betänkandeatt
uttalade Justitieutskottet, det inte kunde denställa sig bakomatt upp-
fattning påföljdsvalet för irattfylleri kom till uttryckgrovtom som
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motionen. I stället delade utskottet den i propositionen uttalade
uppfattning avgörande faktor måsteatt de risker för trañk-en vara
säkerheten brottet inneburit. Utskottet instämde iäven övrigt isom
de uttalanden beträffande val påföljd kommit till uttryck iav som
propositionen.

Vad gäller straffmätningen gjordes inte några särskilda uttalanden
i förarbetena till de ändringarna i trafikbrottslagen. Närsenaste
fängelse ådöms för rattfylleri bestäms strafftiden i likhetgrovt med-
vad tidigare gällde beträffande rattfylleri där omständigheternasom
inte mildrande i allmänhet till månad.var en-

Slutligen kan i detta avsnitt nämnas normalpåföljden ñratt
Ärrattfylleri böter.är straffvärdet för gärning så detstort atten

föranleder fängelse bör den, enligt förarbetena, bedömas grovtsom
rattfylleri prop. 1989902 48. Vid flerfaldig brottslighet och vids.
återfall kan fängelse emellertid komma i fråga även för rattfylleri.

2.5.4 Rättspraxis

De uttalanden beträffande principerna för påföljdsval vid grovt
rattfylleri gjordes i förarbetena till 1990 års ändringar har lett tillsom

kraftigt förändrad påföljdspraxis. Statistik från SCB visaren att
användningen fängelsestraff för rattfylleri, igrovt stort settav som

det tidigare brottet rattfylleri, har minskatmotsvarar och andelenatt
villkorliga domar har ökat markant.

Vad gäller tingsrâttsdomar där rattfylleri utgjort huvudbrottgrovt
har andelen fängelsestraff minskat från 72 år 1989 till 47procent

andra halvåret 1991 och har andelen villkorliga domar ökatprocent
från 5 år 1989 till 23 andra halvåret 1991.procent procent

det följandeI lämnas kort redogörelse för de domar Högstaen som
domstolen HD meddelat efter det de gällande bestämmelsernaatt nu

trafiknykterhetsbrott trädde i kraft den juli 19901 och i vilkaom
domstolen tagit ställning till frågor påföljd för rattfyllerigrovtom
eller motsvarande brott enligt tidigare gällande bestämmelser.

1990BNJA 9 Den tilltalade hade i Ulricehamn fört personbil tillen
pizzeria och därefter flyttat bilen tjugotal honett meter trots atten

varit så påverkad alkoholhaltiga drycker det kundeatt antas attav
hon inte på betryggande sätt kunnat föra fordonet s.k. klinisktett
rattfylleri. Därefter hade den tilltalade, efter ha förtärt ytterligareatt
alkohol i sådan mängd alkoholkoncentrationen i hennes blod underatt
eller efter färden uppgått till minst 1,96 promille, backat och kört
framåt gånger för få bilen på i avsikt köra frånett att ut gatan attpar
platsen s.k. promillerattfylleri. Vad gällde den tilltalades personliga
förhållanden antecknade HD bl.a. hon hade vårdnaden barnatt treom
och hon levde tillsammans med hade alkoholproblematt en man som
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tilltalade själv hadeantecknades denVidareoch psykiska besvär. att
medtvå år höll kontakthon sedan drygtmissbrukat alkohol, attmen

alkoholproblem ochtidigadistriktsmottagning för kvinnor med atten
Enligt i målet ingivethade minskat.alkoholkonsumtionhennes ett

återfallspreventiv stöd-behovkvarstodintyg kurator ett avav en
framkommitfann vaddistriktsmottagningen. HDkontakt med att som

skälförhållanden innebar särskildatilltalades personligaden attom
bestämdes tillfrihetsberövande påföljd. Påföljdenickebestämma en

föreskrift nykterhetsvårdandei kombination medskyddstillsyn om
behandling.

kväll i samband med772 tilltalade hade1990 DenNJA sent ens.
parkerade bilarpå och skadat tvåutfart från parkeringsplats körten

stoppad polis.cirka 300 innan han blevoch därefter kört meter av
minst 2,27hade alkoholkoncentration i blodetDen tilltalade aven

för uttalandenkonstaterade, efter ha redogjort depromille. HD att
bestämmelserna, enbartgjorts i förarbetena till de gällande attsom nu

be-alkoholkoncentrationen utgjorde tillräcklig anledninginte att
tillfängelse hänsyn också måstepåföljden tillstämma tasutan att

körningen. Vad gällde dessaomständigheterna i samband med om-
sammanstötningama med de bäggeständigheter uttalade såvälHD att

tilltaladebelägg för denparkerade bilarna smitningen attsom gav
utpräglade risker förvarit olämplig bilförare. Någraklart mersom

förelegat. tilltalade hadetrafiksäkerheten ansågs dock inte ha Den
föra bilen endast hundraoemotsagd han ettuppgett att avsett att par

ringai bostadsområde medoch körningen hade ägt ettmeter rum
få vistades Omständig-trafik och vid tidpunkt då ute.personeren

ha varit sådanaheterna enligt intekunde, HD, attsammantagna anses
den uppenbar likgiltighet för andra trafikanterstilltalade hade visat en

för påfoljdsval bordesäkerhet. Med tillämpning normala principerav
fördärför, anförde den tilltalade, inte tidigare dömtsHD, som

trañknykterhetsbrott, påföljd.ådömas icke frihetsberövandeen
Eftersom det saknades särskild anledning befara den tilltaladeatt att
skulle komma göra sig skyldig till fortsatt brottslighet bestämdeatt
HD påföljden till Villkorlig dom jämte 100 dagsböter. avsågDomen
även obehörigt avvikande från trañkolycksplats.

1990 796NJA tilltaladeDen hade på parkeringsplats där dets. en
folkmycket och många bilar i rörelse kortarekört sträckavar en -

omkring tio och därvid kört och parkeradeskadat tvåmeter -
bilar. Den tilltalade hade, omkring timme efter körningen,en en
alkoholkoncentration i blodet 2,55minst promille. konstatera-HDav
de inledningsvis bl.a. det i förarbetena till den lagstiftningenatt nya

uttryck för lämnar änsynsätt, störregetts ett utrymmenytt som
tidigare för icke frihetsberövande påföljder. Härefter anförde HD att
det tilltalades varit klartden uppgifter framgick hanattav egna
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bilförare och stöd den mycket högaolämplig dettaattsom vann av
alkoholkoncentrationen i blodet, sammanstötningen med de båda

och omgivningens reaktioner. hurparkerade bilarna Oavsett det
förhöll sig med den tilltalades uppgift han endast haft för avsiktatt

fart föra bilen på parkeringen sträcka cirka 40i låg meteratt en om
fick den tilltalade, enligt HD, ha visat uppenbar likgiltighetanses en
för andra trafikanters säkerhet i sitt kraftigt berusadeattgenom

på livligt trafikerade alltsåtillstånd föra bilen den platsen. Brottet var
sådan fängelse normalt skulle ådömas med beaktandeävenart attav

gjorts i förarbetena till den lagstiftningende uttalanden som nyaav
angående trafiknykterhetsbrott. Under hänvisning till det iatt

understrukits det inte endast brottslighetensförarbetena äratt art som
mellan fängelse och icke frihetsberövandebetydelse för valetär enav

det också vikt det i det enskilda falletpåföljd ärutan att storav om
för lindrigare påföljdfinns omständigheter kan tala änanses ensom

tilltaladesvad framkommit denfängelse uttalade HD att som om
flera år haft alkoholproblem, han positivhan hade under varperson -

plats på behandlingshemtill genomgå behandling och ettatt varen
frihets-med styrka talade för ickereserverad för honom en-

vidare det också angelägetpåföljd. anfördeberövande HD att attvar
stånd så möjligt.behandlingen kom till Trotsden planerade snart som

fängelsestraffdärför skälen vägdebrottets ansåg HD att mot ettart
fore-till skyddstillsyn i kombination medPåföljden bestämdesöver.

75behandling jämte dagsböter.nykterhetsvårdandeskrift om

omkring kl. 02.50 körttilltalade hade nattetid1991 77 I DenNJA s.
Avsikten hade varit hon skulle köraSkara.bil i centrala delar attav

6 km till sitt hem dels på stadsgator,sammanlagt drygtsträcka påen
tio minuterlokalväg. Den tilltalade hade knapptdels mindreen

2,01 promille.alkoholkoncentration i blodetefter körningen aven
alkoholkoncentrationen inte utgjordeenbartkonstateradeHD att

fängelsepåföljden tilltillräcklig anledning bestämma utan attatt
samband medomständigheterna ihänsyn också måste tilltas

dåvid tidpunkthade visserligen ägtkörningen. Denna rum en
gripandet kört fleratilltalade hade vidtrafiken ringa, denmenvar

hade varitOch hennes avsiktcentrala Skara.kvarter attgenom
och landsväg.obetydlig längs stadsgatorfortsätta inte sträcka enen

alkoholkoncentratio-den högaomständigheter i förening medDessa
sådan fängelseficki blodet gjorde brottet art attatt vara avansesnen

frågan sådanagick härefter in påskulle ådömas. HDnormalt om
frihetsbe-föranleder ickeförelåg ändockomständigheter ensom

tilltalades personligaHärvid antecknade denrövande påföljd. HD att
ekonomisk situationbefann sig i svåromständigheter bl.a. hon en-

hon i händelse12-årig dotterensamstående medoch hon en somvar
i för sig fickmöjlighet placera ochfängelsestraff inte hade attettav -



58 Rättslig bakgrund sou 1992131

sägas ömmande vad framkommit inte utgjordeattvara men som
tillräckliga skäl döma till påföljd ñngelse.än Hovrättensatt annan
domslut på fängelse månad fastställdes.en

1991 77NJA tilltaladeII Den hade omkring kl. 19.00 fört sin bils.
på Skeppsbron i Malmö. Färden efteravbröts några hundra närmeter
han stoppades polis. Den tilltalade hade omkring timme efterav en
körningen alkoholkoncentration i blodet minst 1,89 promille.en av

konstateradeHD enbart blodalkoholkoncentrationen inte utgjordeatt
tillräcklig anledning bestämma påföljden till fängelseatt utan att
hänsyn också måste till omständigheterna i samband med kör-tas
ningen. tilltaladeDen hade när han kört cirka kilometer igreps en
Malmös centrala delar, längs normalt är starkt trafikerade,gator som
och hans avsikt hade varit fortsätta avsevärd sträcka längs bl.a.att en

huvudled till Limhamn. omständigheterDessa i förening med denen
förhållandevis höga alkoholkoncentrationen i blodet gjorde brottetatt
fick sådan fängelse normalt skulle ådömas. Påart attanses vara av
grund härav och då det inte kommit fram några omständigheter
beträffande den tilltalades föranledde påföljdperson som en annan
fastställde hovrättens domslutHD på fängelse månad.en

1991NJA 359 tilltaladeDen hade gjort sig skyldig till falletts av
rattfylleri oktober 1989 och fall rattonykterhet april 1989ett av
enligt den tidigare lagstiftningens terminologi, båda brotten förövade
i kombination med olovlig körning ytterligare fallsamt ettgrov av
olovlig körning, ävenledes brott november 1989. Dengrovt
tilltalade hade haft alkoholkoncentration i blodet 1,49 2,3en av resp.
promille. Enligt vad antecknats i domHDs hade den tilltaladesom
tidigare fördömts brott, främst förmögenhets- och trafiknykterhets-
brott. För rattfylleri och olovlig körning hade han dömts till fängelse

dels i juni, dels i oktober 1987. Från dessa fängelsestraff, vilkasenast
verkställdes med straff, hade han frigivits villkorligtgemensamt annat
i februari 1988. HD konstaterade inledningsvis de uttalanden iatt
förarbetena till den trafiknykerhetslagstiftningen uttryckgettnya som
för synsätt, lämnar större för icke frihetsberövandeett utrymmesom

Återfallpåföljder tidigare inriktadeän på förstagångslagföringar.var
i rattfylleri hade omständighet medförgrovt angetts attvara en som

påföljd fängelseän normalt utesluten. Vidär val påföljdannan av
för återfall i den allvarligaste formen trafiknykterhetsbrott fickav
förutvarande praxis således vägledande även i fortsätt-anses vara
ningen. HD konstaterade vidare bl.a. i enlighet med allmännaatt
principer inverkan återfall vid bestämmande påföljd börom av av
gälla sedan några år gått från den tidigare domen eller i före-att,
kommande fall från frigivningen från frihetsstraff, påföljdsbe-ett
stämningen för det brottet iendast undantagsfall skall påverkasnya

den tidigare domen. Allmänna förregler val påföljd kan ävenav av
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i fallandra medföra påföljd fängelseän bör väljas föratt en annan
återfallet, skälen för detta är starka. HD redovisade bl.a. denattom
tilltalade missbrukat alkohol sedan lång tid tillbakamannen men
genomgått alkoholavvänjande behandling och därefter lyckats avståen

frånhelt alkohol. Avslutningsvis anförde HD regeln i 30 kap. 9 §att
andra stycket 1 BrB en påtaglig förbättring den tilltaladesav
personliga eller sociala situation i något avseende kan haantassom
haft samband med hans brottslighet tillämplig i frågavar om

på initiativ underkastat sig rehabilitering medeget ett,mannen, som
såvitt kunde bedömas, resultat. resultat skulle,Detta ansåg HD,gott
kunna spolieras eller i fall allvarligt han skulleäventyrasvart om
undergå fängelsestraff. skäl taladeDe den tilltaladeett mot attsom
dömdes till fängelse enligt HD med hänsyn härtill så starka attvar
denna påföljd inte borde väljas den tilltalade återfallit itrots att
allvarlig trañknykterhetsbrottslighet. Påföljden bestämdes till skydds-
tillsyn.

1991 379NJA En hade gjort sig skyldig till två fall ratt-s. man av
fylleri i maj juni 1989. hade omkringMannen 90 30resp. resp.
minuter efter kömingama haft alkoholkoncentration i blodeten av

1,85minst 1,82 promille. begåttsBrotten hade under den tidresp.
sedan början 1980-talet periodvis missbrukatmannen som av-

alkohol tillsammans sin hustrumed och sina två barn vistades på ett-
familjehem för familjebehandling. hade i februari 1985Mannen

för rattfylleri fängelsedömts till månad. fastslog den högaHD atten
alkoholkoncentrationen i förening med omständigheterna vid kör-
ningama gjorde gärningarna fick sådanatt art attanses vara av
fängelse ådömas.normalt skulle HD antecknade vidare gär-att
ningarna hade inneburit den tilltalade hade återfallit i trañknyk-att
terhetsbrott. Med till den tid förflutit tidigarehänsyn mellan densom
rattfylleridomen aktuella fyraoch de gärningarna något åränmer- -
borde påföljdsbestämningen emellertid inte påverkas den tidigareav
rattfylleridomen. gick härefter in på frågan huruvida sådanaHD

påföljdsärskilda omständigheter förelåg icke frihetsberövandeatt en
skulle väljas. Enligt från chefen förtill HD avgivet yttrandeett
familjehemmet, fängelsestrafflegitimerad psykolog, skulle ett varaen

minskakatastrofalt från återanpassningssynpunkt och allvarligt
trovärdigheten för den vård på familjehemmet. HDgettssom
konstaterade bestämmelsen i 30 kap. 9 andra stycket 1 BrB§att

socialapåtaglig förbättring den tilltalades personliga ellerav
situation i något hänseende kan ha haft samband med hansantassom
brottslighet ñck tillämplig på den tilltalade, under nästananses som

tillårs tid varit underkastad rehabilitering för komma rätta medtre att
sina såvitt kunde bedömas medalkohol- och familjerelationsproblem,

förbättringgoda resultat. enligt uppenbart denDet HD att somvar
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uppnåtts skulle kunna spolieras ieller fall allvarligt äventyrasvart av
fängelsestraff, vilket ansågsmed styrka tala för icke frihetsbe-ett en

rövande påföljd. förordnade tidigareHD ådömd skyddstillsynatt en
skulle jämväl aktuella brott.avse nu

NJA 1991 471 Den tilltalade hade före kl. 23.00 fört sin bilstraxs.
flera kilometer på livligt trafikerade från Limhamn till Malmögator

hon vållatdär sammanstötning med bil. Honcentrum, en en annan
omkringhade, timme efter körningen, alkoholkoncentration ien en

1,5 promille.blodet Dessa förhållanden gjorde enligt HD attav
fick sådan fängelsebrottet normalt bordeart attanses vara av

ådömas. gick härefter in på frågan huruvidaHD sådana särskildaom
omständigheter förelåg kan föranleda icke frihetsberövandesom en
påföljd. Härvid antecknades beträffande tilltaladesden personliga
förhållanden bl.a. hon haft svår barndom, hon tidigareatt atten
missbrukat narkotika och hon i samband med graviditetatt en

förlossningspsykosdrabbats med ångest, tvångstankar ochav en
fobier. utlåtande in till anförde legitimeradI HDett som gavs en
psykolog, den tilltalade kvinnan hade haft kontakt med, detattsom
fanns risk för kvinnan vid fängelsestraff antingen skullestor att etten

få återfallutveckla psykos eller i missbruk. HD konstateradeetten
den utredning förelåg risken för den tilltalade vidatt attsom om

avtjänandet kortare frihetsstraff skulle drabbas menligaettav av
följder inte hade sådan tyngd påföljd fängelse bordeänatt annan
ådömas. heller skulle, konstaterade den betydelseInte HD, som
straffverkställigheten kunde få för hennes båda barn påverka påföljds-
valet i målet. domslut fängelse fastställdes.Hovrättens på månaden

omfattade, förutom rattfylleri, också två fall vårdslöshetDomen av
i trafik och fall olovlig körning.ett av grov

NJA 1991 558 tilltalade hade eftermiddag i oktober 1990Den ens.
fört sin bil på riksväg sträcka åtminstone två mil i trafik.täten en av

kurva hade bilen kommit på vilket lettI över vägens vänstra sidaen
till mötande bilist fått sitt fordon Trots denvägen.att styra atten av
mötande bilens vänsterhjul gick utmed vita linjemarkeringvägrenens

bilarnas sidor ihop och skrapade varandra. tilltaladestötte Denemot
hade omkring och timme efter körningenhalv alkohol-en en en
koncentration i blodet minst 4,10 promille. konstateradeHD attav
den tilltalade sin visat likgiltighet förkörning uppenbargenom en
sina medtrafikanters säkerhet. anförde vidare omständig-HD att
heterna vid ikörningen förening med den osedvanligt höga alkohol-
koncentrationen i blodet måstegjorde brottslighetenatt anses vara av
sådan någon påföljd fängelse knappast kunde kommaänart att annan
i fråga. Härtill kom den tilltalade tidigare, nämligen i augustiatt

Återfall1988, fördömts rattfylleri till fängelse månad. i grovten
rattfylleri konstateradeär, HD, också sådan omständigheten som
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normalt utesluter påföljd än fängelse. Om den tilltaladesannan
personliga förhållanden antecknades härefter bl.a. han hade haftatt
alkoholproblem, han efter hovrättens dom vistatsatt på be-men ett
handlingshem och kommit ifrån sitt alkoholberoende. Hovrätten hade
bestämt påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, s.k.
kontraktsvård. I till HD ingivet läkarintyg uttaladesett bl.a. detatt
från rehabiliteringssynpunkt skulle mycket olyckligt denvara om
tilltalade dömdes till fängelsestraff. HD konstateradeett vadatt som
framkommit den tilltalades situation inte utgjorde tillräckliga skälom

döma till påföljd än fängelse.att Påföljden bestämdes tillannan
fängelse månader. Vid straffmätningentre beaktade denHD tid som
den tilltalade hade vistats på behandlingshem fem veckor. Domen
omfattade, förutom rattfylleri, vårdslöshet igrovt trafik ochgrov
obehörigt avvikande från trafikolycksplats.

HDzs dom 65092DB Den tilltalade hade i berusat tillståndmannen -
alkoholkoncentrationen uppgick till 0,98 milligram liter utand-per
ningsluft tidigt fört lastbil med släpvagn motorvägen morgon en-
och dessutom på den körbana avsedd för motgående trafik.som var
Härigenom måste han, enligt HD, ha visat uppenbaranses en
likgiltighet för andra trafikanters säkerhet. Omständighetema vid
körningen ansågs starkt tala för den tilltalade borde ådömasatt ett
fängelsestraff. Vad gällde personliga förhållandenmannens an-
tecknades han efter den åtalade händelsen självatt vidtagit åtgärder
för komma till rätta med sitt alkoholberoende.att I enlighet med en
vid tingsrätten uppgjord behandlingsplan tingsrätten och hovrätten
hade bestämt påföljden till skyddstillsyn med särskild behand-
lingsplan, s.k. kontraktsvård hade han genomgått antabusbehandling
och stått under fortlöpande medicinsk tillsyn. Han hade också haft
nära kontakt med Sällskapet Länkarna och aktivt deltagit i sällskapets
verksamhet. Den tilltalade ansåg själv de åtgärder vidtagitsatt som
varit framgångsrika och han kommit sittöver alkoholberoende.att
HD konstaterade vad framkommit förändringarna iatt densom om
tilltalades personliga situation inte utgjorde tillräckliga skäl för att
döma honom till påföljd fängelse.än Påföljden bestämdes tillannan
fängelse två månader. Förutom rattfylleri omfattade domengrovt

vårdslöshet i trafik. Vid straffmätningen beaktade HDgrov att
direkt följd körningen förlorat sitt körkort ochmannen som en av

avskedats från sitt arbete lastbilschaufför han fullgjortsamt attsom
sina åtaganden i den behandlingsplan gjorts för honom ochsom upp

legat till grund för de domar varigenom tingsrätten och hovrättensom
dömt honom till skyddstillsyn.

Vad gäller hovrättsdomar belyser påföljdspraxis vid grovtsom
rattfylleri efter den juli1 1990 hänvisas till referat i 1990162-RH
239, RH 199066 och 72 199190 och 119.samt
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ordningennuvarande2.6 Kritik denmot

trädde i krafttrafiknykterhetsbrottbestämmelsernaDe somomnya
i den allmännauppmärksamhet, och1990 harden juli rönt1 stor

ändringarna och dekritik riktatsomfattandedebatten har motmoten
förarbetena.gjordes iuttalanden som

framför allt denhar kritikenallmänna debattenI den avsett stora
Villkorligrattfylleri bestämts tillpåföljden fördomar därandel grovt

uppmärksammades under den allmännaävenTrafiknykterhetendom.
Blandväcktes iantal motioner ämnet.motionstiden 1991, då ett stort

rattfylleriförpå gränsenmotionsyrkandena ingick krav grovtatt
brott skullestraffmaximum för dettapromille,sänkas till lskulle att

två år fängelsefängelse ifängelse i år tillhöjas från attsamtett
Justitieutskottetsrattfylleribrottanvändning vid sefå ökadskulle en

199 92JuU2.betänkande 1
advokater och domareåklagare,bland rättsvetenskapsmän,Också

till de be-i förarbetenauttalanden gjordessåväl dehar nyasom
har inne-diskuterats. Bl.a.själva bestämmelsernastämmelserna som

likgiltighet för medtrafikan-uppenbaruttalandet visatbörden enav
varit föremåltrafikbrottslagentill 4 §säkerhet i förarbetenaters a

tolkningen dettasvårighet meddiskussioner.ingående Enför ut-av
till 4 §förekommer i förarbetenainte endastvarit dettryck har att a

vårdslöshet ibestämmelsenockså itrafikbrottslagen utan om grov
diskuteratshar vidaretrafikbrottslagen. Detstyckettrafik i andral §

iåsyftastrafikfaraeller konkretabstrakthuruvida det är somen
avseende på brottetspåföljd medvalvad gällerförarbetena art,av

alkohol-förarensskall tillmätaspåföljdsdelenbetydelse ivilken som
riskinsikt förförarensställas påbörkoncentration och vilka krav som

tillämplig.trañkbrottslagen skallipunkt 3 4 §att varaa
mellankonkurrensfrågorframförtshar ocksåKritik mot att om

trafiknykterhets-sidan ochtrafik åvårdslöshet igraderolika enaav
till 4 ochtillräckligt i förarbetenainte klargjortså andra sidanbrott

trafikbrottslagen.4 §§a
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3 Utländsk rätt

3 Inledning

detI följande lämnas kort redogörelse för regleringen trafik-en av
nykterhetsbrott i vissa främmande länder. Det bör anmärkas att
promillegränserna i olika länder inte vidare kan jämförasutan med
varandra. Detta beror bl.a. på de med analysförfarandetatt förenade
felmöjlighetema hanteras olika sätt. vissaI länder, it.ex.
Förbundsrepubliken Tyskland, har felmöjlighetema beaktats redan vid
fastställandet promillegränsema och lagts in i dessa. Något säker-av
hetsavdrag görs därför inte, vilket falletär i Sverige. Därtill kommer

promillehalten i vissa länderatt är uttryck för vikt alkoholett per
volym blod och inte, i Sverige och övriga nordiska länder,som ett
utryck för vikt alkohol vikt blod. 1 ml blod väger 1,055per gram.
Ett liknande problem föreligger vid jämförelser de olika gränsvär-av
dena för alkoholkoncentrationen i utandningsluften.

Redogörelsen omfattar inte körkortsingtipanden med hänsyn till att
denna fråga inte ingår i kommitténs uppdrag.

3.2 Danmark

De grundläggande bestämmelserna trafiknykterhetsbrott finns iom
53, 54, 117 och 118 §§ fazrdselslov 287 af 10. juni 1976.nr.
Kriminaliseringen är uppdelad på grövre brott, rubricerasett som
spirituskørsel, och lindrigare brott,ett rubriceras promillekørsel.som

För spirituskørsel döms den för eller försöker föra ettsom motor-
drivet fordon efter ha förtärt alkohol i sådanatt mängd alkohol-att
koncentrationen i blodet under eller efter körningen överstiger 1,2
promille. Detsamma gäller den i övrigt för eller försöker förasom ett
motordrivet fordon efter ha förtärt alkohol i sådanatt mängd hanatt
inte kan föra fordonet på betryggande sätt s.k.ett klinisk spiritus-
kørsel. Straffet för spirituskørsel med motorfordon, traktor eller
motorredskap böter.är Har alkoholkoncentrationen i förarens blod
under eller efter färden överstigit 2,0 promille är straffet emellertid
haefte ett kortvarigt frihetsstraff verkställs under mildare formersom
eller fängelse i högst år. Till haefte eller fängelse iett högst år kanett
straffet bestämmas också i vissa andra fall, nämligen förarenom
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promillekørsel ellerspiritus- ellerförhar dömtstidigare

ellertrafiknykterhetsbrottflera fallskyldig tillbefinns2. av

hartrafiksäkerhetentillväsentliga hänsynåsidosättandeunder3. av
egendom.ellerskada påfara förframkallatellervållat person

förstraffmoped gällermedspirituskørselFör pro-somsamma
millekørsel.

för ellerspitituskørsel,tillskyldigsiggöraDen utan attsom,
ialkoholförtärthaefterfordonmotordrivetföra attförsöker ett

efterellerunderi blodetalkoholkoncentrationenmängdsådan att
Straffetpromillekørsel.fördömspromille,överstiger 0,8körningen

Är ellerspiritus-dömd förtidigaregärningsmannenböter.är
fängelsehazfte ellertillstraffet dock bestämmaspromillekørsel kan

år.i högst ett
kompletteraspromillekørselspirituskørsel ochBestämmelserna om

fårintefordonmotordrivetenligt vilkenbestämmelse ettav en
överansträng-matthet,sjukdom,grundpådenframföras avsomav

medel ellerbedövandeellerberusandepåverkansömnbrist,ning, av
ståndtillstånd han ärsådantsig ibefinnerorsak attliknande ett urav

Straffet för brottbetryggande sätt. motfulltpåfordonetföra ettatt
för-omständigheterna äreller,böterbestämmelse ärdenna om

Även straff-försök ärår.i högsteller fängelsehaeftesvarande, ett
belagt.

hästellerhästfordoncykel,i dansk rättstadgas ettVidare att enen
elleralkoholpåverkangrundpådenframförasfårinte avsomav

tillstånd,sådantisig attbefinnerorsakernämnda ettav ovanannan
betryggandepåeller hästenframföra fordonet ettståndhan är attur
Även försökböter.bestämmelse ärdennabrottStraffet försätt. mot

straffbelagt.är
ellerfordonframförandetöverlåta ettstraffbartocksåärDet att av

framföraståndorsaker ärnämnda atttillhäst uravsomen personen
betryggande sätt.påhästenellerfordonet ett

påpersonalenvidarebestämmelse restaurangerärsärskildEnligt en
förutsättningarvissaunderserveringsställenoffentligaoch andra

för brottStraffettrafiknykterhetsbrott.avvärjaförsökaskyldiga att
böter.bestämmelser ärdessanågonmot av

utifrånpromillekørsel kanochspiritus-vidPåföljdspraxis en
Lands-och Vestrefrån østrejuni 198122cirkulärskrivelse denav

vidstraffbestâmningöversikt överochbyrettersamtligatillretter en
1988 Denårupprättadpromillekørselochspiritus-återfall i av

sätt.på följandebeskrivasi korthetDommerforeningDanske
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Förstagångsbrott

Promillekørsel, förstagångsbrott Böter

Spirituskørsel, förstagångsbrott försvarande omständigheterutan

Promille Straff

1,21-1,50 Böter
,51-2,001 Böter

2,0l-2,50 Haefte 14 dagar
2,51- Haafte 20 dagar

Spirituskørsel, förstagångsbrott med försvarande omständigheter

Promille Straff

1,21-1,50 Böter
l,51-2,00 Ha-,fte 14 dagar
2,01-2,50 Haafte 20 dagar
2,51- Hzefte 30 dagar

S.k. klinisk spirituskørsel, förstagångsbrott Normalstraffet böterär

Andragängsbrott

Promille Straff

0,81-1,50 Haefte 10 dagar
1,51-2,00 Haafte 14 dagar
2,01-2,50 Hzefte 20 dagar
2,51- Hzeñe 30 dagar

Är omständigheterna vid körningen försvarande punkt 3 ise
redogörelsen straffbestämmelsema vid spirituskørsel bestämsöver

överstigerstraffet efter blod-den närmaste högre promillenivån.
2,5 promille omständigheternaalkoholkoncentrationen och år vid kör-

ningen försvarande bestäms påföljden till haafte 40 dagar. Har
varit återkallat, höjsandragångsbrottet begåtts tid då körkortetunder

straffet hatfte 10 dagar.med
år frånpåföljdsbestämningen undertidigare dom beaktas vidEn tre

promillekørseldenvunnit laga kraftdet domen haratt avserom
år domen1985 985 under femUgeskrift for ochRetsvaasen oms.

219.1988Ugeskrift forspirituskørsel Retsvaesen s.avser

ÖverstigerTredjegångsbrott haefte 30 dagar.Normalpåföljden är
emellertidpåföljden2,5blodalkoholkoncentrationen promille bestäms

under tidtill häfte 40 dagar. tredjegångsbrottet ägtnormalt Har rum
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då körkortet varit återkallat, är minimistraffet fängelse 30 dagar eller,
alkoholkoncentrationen 2,5överstigit promille, 40 dagar. Vadom

gäller tidsgränsen för beaktande tidigare trafiknykterhetsdomar vidav
bestämmande påföljd, angående andragångsbrott.av se ovan

Fjärdegångsbrott följandeoch

Fjärde gången Fängelse 60 dagar
Femte gången Fängelse 3 månader
Sjätte gången Fängelse 4 månader
Sjunde gången Fängelse 5 månader
Åttonde gången Fängelse 6 månader-

Bötesbeloppen vid både spiritus-utgör och promillekørsel omkring 4
gämingsmannens årliga bruttolön. Det minsta bötesbe-procent av

loppet i principär 1 000 danska kronor och det högsta bötesbeloppet
40är 000 danska kronor.

Det bör nämnas det sedan den 15 juli 1990 i Danmark pågåratt en
landsomfattande försöksverksamhet med avseende på personer som
dömts till frihetsstraff häfte eller fängelse i högst 40 dagar för
spiritus- eller promillekørsel och har uttalat behovettsom av
behandling alkoholmissbruk. Dessa kan få uppskov medmot personer
straffverkställigheten och därefter benådas, ide minst årettom
undergår behandling för sitt alkoholmissbruk. Försöksverksamheten
kommer pågå till utgången år 1992, varefter den kommeratt attav
utvärderas och eventuellt permanentas.

3.3 Finland

De grundläggande bestämmelserna trafiknykterhetsbrott finns i 23om
kap. strafflagen. Kriminaliseringen uppdelad påär grövre brott,ett

rubriceras rattfylleri, och lindrigare brott,grovt ettsom som
rubriceras rattfylleri.

rattfylleriFör döms den framför motordrivet fordon efterettsom
ha förtärt alkohol i sådan mängd alkoholhalten i hans blodatt att

under eller efter färden 0,5uppgår till minst promille. Straffet är
böter eller fängelse i högst månader. Vid förstagångsrattfylleritre
bestäms påföljden i regel till böter, antal bestäms med ledningvars

Återfallden uppmätta blodalkoholhalten. i rattfylleri föranlederav
vanligtvis ovillkorligt fängelsestraff i eller två månader.ett en

Uppgår blodalkoholhalten 1,5till minst promille, eller förarensär
förmåga felfriatill prestationer kännbart nedsatt, och är omständig-
heterna sådana, gämingen har varit ägnad äventyraatt att annans
säkerhet, döms föraren för rattfylleri. Straffet fängelseär igrovt
högst två år eller minst 60 dagsböter. praxis bestäms påföljdenI vid
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förstagångsbrott regelmässigt till villkorligt fängelsestraff i mellanett
och månader, oftast i kombinationtre med ovillkorligten ett

bötesstraff. Ovillkorligt fängelsestraff förekommer sällan vidytterst
förstagångsbrott, såvida den tilltalade inte har antecknats i straff-
registret för slags brottslighet. Däremot leder återfall regelannan som
till ovillkorligt fängelsestraff, vanligen i mellanett två och fyra
månader. Böter enda påföljd vid rattfylleri förekommergrovtsom
endast undantagsvis. Möjligheten har enligt förarbetena införts med
tanke på de lindrigare fallen.

För de fall då föraren har varit påverkad något rusmedelannatav
inklusive läkemedel påverkar prestationsförmågan alkoholänsom
finns det särskild bestämmelse. Enligt denna skall den,en som
framfört motordrivet fordon under sådan påverkanett något annatav
rusmedel alkoholän eller alkohol i kombination med något annatav
rusmedel, hans förmåga till felfria prestationer nedsatt,att är
dömas för körning under påverkan rusmedel. förutsattDetta attav
gärningen inte straffbarär rattfylleri. Straffet böterär ellergrovtsom
fängelse i högst två år.

Vidare gäller den framför tåg, spårvagn eller någotatt ettsom en
maskindrivet, spårbundet fortskaffningsmedel eller handharannat

uppgift väsentligt inverkar på tågtrañksäkerheten efter haattsom
förtärt alkohol eller intagit rusmedel i sådan mängd hansannat att
förmåga till de prestationer uppgiften kräver är nedsatt eller attsom
blodalkoholhalten medan uppgiften handhas eller därefter uppgår till
minst 0,5 promille döms för trafikfylleri i spårbunden trañk. Straffet

böter ellerär fängelse i högst två år.
Det är också straffbart överlämna framförandet eller styrandetatt

motordrivet fordon eller maskindrivet, spårbundet fortskaff-ett ettav
ningsmedel till den, uppenbarligen befinner sig i sådantettsom
tillstånd han skulle sig skyldiggöra till trañknykterhetsbrott.att ett
Straffet för detta brott överlämnande fortskaffningsmedel tillav-
berusad böterär eller fängelse i högst år.ett-

framgåttSom redogörelsen det i Finlandär möjligt förklaraattav
ådömt fängelsestraff eller bötesstraff villkorligt. grundläggandeDeett

bestämmelserna härom finns i lagen villkorligt straff 13.2.1976om
135. Enligt denna lag kan fängelsestraff på högst två år dömasett ut
villkorligt. Domstolen alltsåmäter straffet i normal ordning,ut men
bestämmer dessutom straffet skall villkorligt.att vara

När domstol dömer till villkorligt straff skall den samtidigtetten
sätta prövotid minst och högst år. gärnings-Varut ett treen

under 21 år då han begick förbrytarebrottet s.k.mannen en ung- -
skall han stå under övervakning övervakningunder prövotiden, om
inte onödig. gärningsmän inte förordnas ståVuxna kan attanses
under övervakning.
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för sigdet villkorliga fängelsestraffetOm ensamt anses vara en
otillräcklig påföljd för kan straffet kombineras medbrottet, ett
ovillkorligt bötesstraff.

föranlederprövotiden brott,Begår den dömde under ett nytt som
straffetdomstolen förordna det villkorliga skallfängelse, kan att

brottetantingen helt eller delvis. Föranleder detverkställas ettnya
tidigarefängelsestraff överstiger år, skall detovillkorligt ettsom

märkavillkorliga straffet förordnas verkställas. Det är att att ettatt
på grund brottslighet,villkorligt straff kan verkställas endast av ny

misskötsamhet.inte på grund av annan
försöksverksamhet medvissa delar Finland pågårI sam-av en
pågå år 1991-1993hällstjänst. Verksamheten kommer underatt tre
användas alternativ tilloch innebär samhällstjänst kanatt som

domstol skallfängelsestraff. Förutsättningarna förovillkorligt att en
straffet enligt domstolenskunna döma till samhällstjänst är att

månaderovillkorligt fängelse i högst åtta ochbedömning skulle vara
samhällstjänsten. Påföljdengärningsmannen kan klaraantasatt av

rattfyllerihuvudsakligen på trafiknykterhetsbrotttillämpas grovt- -
samhällstjänsten intei förarbetena till lagen framhöllsdet atttrots att

brottslighet. de totalt 128avsedd påföljd för vissär Avtyp avsom en
75samhällstjänst hade drygtår 1991 dömdes tillpersoner som

trafiknykterhetsbrott.gjort sig skyldiga tillprocent
proposition har föreslagits promille-i 1992 framlagdI atten mars

1,5 promillefrån till 1,2för rattfylleri skall sänkasgränsen grovt
grundas påskall införas särskilt straffansvardetsamt att ett som

utandningsluften. Riksdagsbehandlingenalkoholkoncentrationen i av
förränuppgift troligen inte slutföraspropositionen kommer enligt att

under våren 1993.

3.4 Island

finns ibestämmelserna trafiknykterhetsbrottgrundläggandeDe om
501987.44-47 och 100 vägtrafiklagen§§ § nr.

ingen fårtrafiknykterhetslagstiftningen föreskrivsden isländskaI att
påverkadföra motordrivet fordon han ärföra eller försöka ett avom

enligt vilkenkompletteras bestämmelsealkohol. regelDenna av en
på grundfordon inte får framföras denmotordrivetett av som av

sömnbrist, påverkan alkohol,sjukdom, svaghet, överansträngning, av
befinner sigliknande orsakberusande eller bedövande medel eller av

på fullttillstånd stånd föra fordoneti sådant han är att ettett att ur
Även försök straffbelagt.betryggande sätt. är

Överstiger 0,5 promillei förarens blodalkoholkoncentrationen men
alkoholkon-uppgår den inte till 1,2 promille, eller är han atttrots-

alkohol han inte ii övrigt påverkadcentrationen är lägre av anses-
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stånd framföra fordonet betryggandeatt sätt. Uppgår alkohol-ett
koncentrationen till 1,2 promille eller däröver förarenanses vara
olämplig föra motordrivet fordon. Bestämmelsernaatt ett innehåller
alltså två fasta promillegränser, nedre vid 0,51 promille ochen en
övre vid 1,2 promille. förarenHar förtärt alkohol före eller under
körningen så alkoholkoncentrationen stigit efteratt körningen anses
det den förhöjda blodalkoholhalten förelegat redan undersom om
körningen. Promillehalten har bl.a. betydelse för längden den tids-av
period körkortet dras in vid rattfylleribrott.som

Vidare stadgas i isländsk rätt cykel eller häst inte fåratt en en
framföras den på grund alkoholpåverkan eller påverkanav som av av
andra berusande eller bedövande medel befinner sig i sådantett
tillstånd, han är stånd föra cykeln elleratt hästen påatt ettur

Ävenbetryggande sätt. försök straffbelagt.är
Det är också straffbart överlåta förandet fordon tillatt ettav en

befinner sig i sådant tillstånd nämnts.ett Iperson som som ovan en
särskild bestämmelse föreskrivs vidare personal påatt restauranger,

har anledning förtärt alkoholanta att påsom en person, som
för fordon och ståndär förarestaurangen, dettaett på fulltatt ettur

betryggande sätt, bör försöka hindra från föra fordonet,attpersonen
bl.a. meddela polisen.attgenom

Straffet för brott de redovisade bestämmelserna är böter, hatftemot
mildareen form frihetsstraff eller fängelse i högst två år. Vadav

gäller rattfylleribrott bestäms straffet vid ñrsta- och andragångsbrott
i allmänhet till böter. Böterna bestäms vid förstagångsbrott till lägst
15 000 och högst 35 000 isländska kronor och vid andragångsbrott
till lägst 40 000 och högst 60 000 isländska kronor. Storleken på
böterna beror i hög grad på den blodalkoholkoncentratio-uppmätta

Vid tredjegångsbrott bestäms straffet normalt till hzefte i 30nen.
dagar, vid fjärdegångsbrott till haefte i 60 dagar och vid femtegångs-
brott till fängelse i månader.tre

Vissa bestämmelser i den isländska vägtrafiklagen förär närvarande
under omarbetning. Bestämmelserna trafiknykterhetsbrott hörom
emellertid inte till dem.

3.5 Norge

De grundläggande bestämmelserna trafiknykterhetsbrott finns i 22om
och 31 §§ vegtrañkkloven 18 juni 1965 4. Bestämmelsernanr.

Ändringama,ändrades år 1988. trädde i kraftsenast den 15som
september detta år, innebär bl.a. straffbestämningen blivitatt mera
nyanserad och i högre grad än tidigare beroende påverkansgradenav
och övriga omständigheter vid körningen. 1988 års ändringar i
vegtrañkkloven innebär vidare alkoholkoncentrationen i utand-att
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blodalkoholhalten.införts parallellt rekvisit tillningsluften ettsom
ingen får föra ellergällande bestämmelserna innebärDe attnu

föra motorfordon påverkad alkohol ellerförsöka när han ärett av
berusande eller bedövande medel. Har föraren högreannat en

alkoholkoncentration i blodet 0,5 promille eller alkoholmängdän en
alkoholkoncentration, skall hani kroppen kan leda till så högsom

i lagens mening påverkad alkohol.alltid Detsammaanses vara av
utandningsluften uppgårgäller alkoholkoncentrationen i till merom

0,25 milligram liter luft.än per
Straffet böter eller fängelse i högst år. Vid förstagångsbrottär ett
straffet, enligt vegtrañkkloven, regelär som

böter och villkorligt fängelse vid alkoholkoncentrationer under 1,0a.
0,5i blodet eller under milligram liter utandningsluñ,promille per

villkorligt eller ovillkorligt fängelse vid alkoholkon-b. böter och
1,5 0,5centrationer mellan 1,0 och promille i blodet eller mellan och

0,75 liter utandningsluftmilligram ochper

ovillkorligt fängelse vid alkoholkoncentrationer 1,5böter och överc.
0,75 utandningsluft.promille i blodet eller milligram literöver per

straffbestämningen skall särskild hänsyn till påverkansgradenVid tas
fara framförandet inneburit.och den som

straffet fängelseVid återfall i trañknykterhetsbrott ovillkorligtår
stöd vissa uttalandenoch böter. har emellertid medHøyesterett av-

någoti förarbetena till bestämmelsen modifierat denna bestämmelse-
fängelsestraff i vissa undantags-och bestämt påföljden till villkorligt

fall, tidigare domen legat långt tillbaka i tiden.när dent.ex.
vissaI förarbetena till 1988 års ändringar i vegtrafikkloven gavs

riktlinjer fängelsestraffens vid olika alkoholkoncentrationer.längdom
Uttalandena sikte alkoholkoncentrationerpå förstagångsbrott. Vidtar
under 1,0 promille blodet alkoholhalt i utand-eller motsvarandei
ningsluften uttalades normalfalldet villkorliga fängelsestraffet iatt
bör bestämmas till mellan alkoholkoncentratio-14 och 21 dagar. Vid

mellan 1,0 och 1,5 promille alkohol-i blodet eller motsvarandener
halt i utandningsluften bör, villkorligaenligt förarbetena, det
fängelsestraffet i normalfall bestämmas till mellan 21 och 30 dagar,
medan det ovillkorliga fängelsestraffet tillvanligen bör bestämmas
mellan 14 och 30 dagar. 1,5Vid alkoholkoncentrationer över
promille blodeti eller utandningsluftenkoncentration imotsvarande
bör, sades det, 36det ovillkorliga fängelsestraffet variera från 21 till
dagar.

Även 1988 årsbeträffande i förarbetena tillbötesstraffen gjordes
lagändringar Enligt dessa börvissa vägledande uttalanden. ett

ellermed villkorligtbötesstraff, kombinerasdet ettettoavsett om
motsvarande 1,5till beloppovillkorligt fängelsestraff, bestämmas ett
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bruttomånadslön, dock endast i undantagsfall till belopp underett
10 000 norska kronor. framhöllsDet emellertid också bötesstraffetatt
måste till den dömdes samlade ekonomiska förhållanden.anpassas

Här kan nämnas förare motorfordonatt i Norge inte fåretten av
inta alkohol eller något berusande eller bedövande medelannat under
de första timmarna efter avslutad körning, han förstår ellersex om
måste ha förstått körningen kan leda tillatt polisundersökning.
Förbudet s.k. efterförtäring gäller dockmot inte efter det blodprovatt
eller alkoholutandningsprov tagits eller polisen har beslutat någotatt
sådant inte skall Straffet för brott denna bestämmelsetas.prov mot
är böter och fängelse i högst år.ett

Den vid bruk motorfordon eller oaktsamhet vållarsom av annars av
betydande kroppsskada eller sjukdom eller död straffas enligtannans
238 och 239 §§ straffeloven. Straffet för vållande till kroppsskada
eller sjukdom är böter eller fängelse i högst år. Straffet förtre
vållande till död fängelseär i högst år eller, omstän-treannans om

Ärdigheterna är särskilt försvårande, fängelse i högst år.sex om-
ständigheterna särskilt förmildrande kan påföljden bestämmas till
böter.

framgåttSom redogörelsen är det i Norge möjligt ådömaav att ett
fängelsestraff villkorligt. Vid villkorligt fängelsestraff fastställs i
allmänhet prövotid på två år. Den dömde kan under denna tid elleren
del därav ställas under övervakning. Begår den dömde under
prövotiden brott eller åsidosätter han villkornytt fastställt,rättensom
kan domstolen förordna straffet helt eller delvis skall verkställas.att

samhällstjänst samfunnstjeneste kan ådömas i fall där det annars
skulle ha dömts till ovillkorligt fängelse. förarbetenaI till bestämmel-

samhällstjänst uttalas denna påföljd bör användas medattserna om
försiktighet när det gäller brott där allmänpreventionen väger tungt,

trañknykterhetsbrott.t.ex.
Slutligen bör det nämnas den nedre straffbarhetsgränsenatt på 0,5

promille är föremål för översyn med inriktning på sänkning.en

3.6 Frankrike

De ändringarna de franska bestämmelsernasenaste trafiknyk-av om
terhetsbrott genomfördes år 1987. Enligt vad kommittén inhämtat
planeras inte några ytterligare lagändringar.

Bestämmelserna trafiknykterhetsbrott finns i Code de la Route.om
Bestämmelserna innebär det är straffbelagt köraatt motordrivetatt ett
fordon alkoholkoncentrationen uppgår till 0,8 promille i förarensom
blod eller till 0,40 milligram liter i hans utandningsluft. Straffetper
är böter från 2 000 franc till 30 000 franc och fängelse från två
månader till två år eller endast dessa straff.ett av
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franc.omkring 2 000böter påutdöms normaltVid förstagångsbrott
påföljd kan emellertidfängelse.normalt till Dennaåterfall dömsVid

villkorligt.dömas ut
alkoholpåverkat tillståndiframför fordonOm ettsomen person

eller sjukdomeller kroppsskadadödförorsakaroaktsamhet annansav
dödvållande tillstraff följa påde kanfördubblas annans resp.som

320 Code319 och §§sjukdom enligtkroppsskada ellervållande till
pénal.

3.7 Storbritannien

förhållandena i England.Nedanstående redogörelse endastavser
Traffic ochfinns i RoadBestämmelser trafiknykterhetsbrott Actom

påföljderna för dessaTrafñc Offenders ochi Road BrottenAct.
beskrivs i det följande.

framföra motorfordon då han ärframför eller försökerDen ettsom
medelolämplig på påverkan alkohol ellerköra grund annatatt av av

alkoholkoncentratio-eller då förtärt alkohol i sådan mängdhan har att
tillöverstiger den lagliga i andedräkt, blod eller urin dömsnen

5 eller tillfängelse i högst månader och böter på högst 000 pundsex
straff.dessaett av

för motorfordon då han olämplig körahar ärDen attettansvarsom
då han harpå påverkan alkohol eller medel ellergrund annatav av
överstigeri sådan mängd alkoholkoncentrationenförtärt alkohol att

till fängelse i högstden lagliga i andedräkt, blod eller urin döms tre
straff.500 eller dessamånader och böter högst 2 pund ett avom

nycklarna.i besittningbestår i sitta i fordonet ochBrottet att avvara
inte skullebevisa hani fall den misstänkteDet åligger dessa attatt

komma köra.att
10035 mikrogramlagliga mängden alkohol är högstDen per

107 milligramblod ellerluft, 80 milligram 100 millilitermilliliter per
milliliter blod10080 milligram alkohol100 milliliter urin. perper

mgl i Sverige.omkring 0,76 promille gmotsvarar
nämligenstraffbestämmelse,1992 infördesjuliDen 1 nyen

fordonframförandevårdslöstvållande till död avgenomannans
fängelse i högstStraffeteller droger. ärpåverkan alkoholunder av

straff.dessabelopp eller endastobegränsatfem år och böter ett av

TysklandFörbundsrepubliken3.8

finns itrafiknykterhetsbrottbestämmelsernagrundläggandeDe om
Strafgesetzbuch.315 316och i och §§StraBenverkehrsgesetz24 § ca

alkohol i sådanförtärtefter haframför motorfordonDen attettsom
promille ellertill 0,8blodalkoholkoncentrationen uppgåttmängd att
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däröver eller haft alkoholmängd i kroppen leder tillsom en som en-
så hög blodalkoholkoncentration sig skyldig tillgör överträdelseen-

24 StraBenverkehrsgesetz.§ Fråga är ordningsñrseelseav a om en
bestraffas med böter ordningsbot högst 3 000 mark.som om

de delstater tidigareI ingick i Tyska Demokratiska Republikensom
gäller till och med den 31 december 1992 nollpromillegräns.en

Strafgesetzbuch innehåller två bestämmelser traf1knykterhets-om
brott. Enligt 316 straffas§ den för Trunkenheit im Verkehr som
framfört fordon han till följd alkoholförtäring eller för-ett trots att av
täring berusningsmedel inte varit i föra fordonetståndannat attav
säkert, s.k. bristande körduglighet Fahruntüchtigkeit. Straffet är
böter eller frihetsstraff i år.högst Den andra bestämmelsen, 315ett

har lydelse 316 för§ straffansvar krävs hårc samma som men
framförandet medförtdessutom konkret fara för liv elleratt en annans

hälsa eller egendom betydande värde Gefährdung des StraBenver-av
Straffet eller frihetsstraff i femkehrs. är böter högst år eller, i fall

oaktsamhet, högst två år.av
Vid alkoholkoncentrationer på promille eller1,1 däröver presume-

i praxis bristande körduglighet absolute Fahruntüchtigkeit. Detras
Ärfråga inte motbevisbar presumtion. blodalkoholkon-är om en

centrationen lägre 1,1 promille eller finns det inte någon bevisningän
blodalkoholhalten för straffansvar bristande körduglighetkrävs attom

bevisas i det enskilda fallet relative Fahruntüchtigkeit.
Förbundsrådet lagt fram lagförslag enligt vilket promille-har ett

StraBenverkehrsgesetz 0,5i 24 skall sänkas från 0,8 tillgränsen §a
från och med år 1993. Lagförslaget har inte antagits.ännu

3.9 europeiskaDen gemenskapen

de flesta länderden Europeiska gemenskapen EG har nedreInom en
promillegräns på 0,8 promille mgml.

i 1988 nedre straffbar-EG-kommissionen föreslog december denatt
0,5 promille mgml ihetsgränsen skulle bestämmas till högst blod

medlemsländerna Avsikten sedan deninom EG. gränsen,attvar
från år 1993 ochantagits ministerrådet, skulle införas och medav

under mellantiden påverka lagstiftningen i medlemsländerna.
Ministerrådet har emellertid inte kunnat Förslaget tordeenas.
aktualiseras i handlingsplan för ökad trafiksäkerhet inomden gemen-

kommissionen lägga fram för Transportminister-skapen väntassom
1992.rådet i slutet årav

Vissa länder inom använder alkoholutandningsprov bevis-EG som
medel vid trañknykterhetsbrott.
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Allmänna4 utgångspunkter och

överväganden

framhållits iSom flera lagstiftningsärenden har trafiknykterhetsfrågan
under lång tid stått i förgrunden när det gällt förbättra trafiksäker-att
heten i vårt land. Sverige får också tillhöra föregångsländemasågas
på detta område. härMan har tidigare i de flestaän andra länder
insett vikten lagstiftning inskärpasträng respektenattav genom en
för nykterhet i trafiken. tidiga införandetDet promilleregler iav
trafiklagstiftningen liksom den internationellt låga straffbarhets-sett
gränsen har säkerligen varit viktiga omständigheter båda vad gäller
attityderna till alkohol trafikoch och det faktiska beteendet i trafiken.
Denna tradition har fortlöpande förts vidare. Från tid kansenare
exempelvis hänvisas till de regler infördes år 1987 ochsom som
gjorde det möjligt förverka fordon vidanvänts bl.a. trafik-att som
nykterhetsbrott tilloch den sänkning förgränsen strafibarav
alkoholpåverkan i trafiken trädde i kraft den l juli 1990.som

Efterlevnaden trafiknykterhetsbestämmelsema torde i allmänhetav
i dag relativt god och tillgänglig forskning talar för Sverigeattvara
vid internationell jämförelse har god situation det gällernären en
trafiknykterhet. Gjorda uppskattningar tyder på andelen onyktraatt
förare i rad länder, i andra sammanhang brukar jämföraen som

med, mångdubbelt högre i vårt land.är än redan vårSom ärsagtsoss
strafflagstiftning vad gäller alkohol i trafiken också isträngare än de
flesta andra länder. Detta innebär emellertid inte vi kan slå tillatt oss

Dels måste trafiknykterhetsarbetet fortlöpandebedrivas för attro.
situationen försämrasinte skall det finns i dag, enligt Trafik--
säkerhetsverkets bedömningar, oroande tendens till ökad onykteren
körning bland män dels bör allt möjligt förär göras attyngre som-
öka nykterheten i trafiken och minska de alkoholrelaterade trafik-
olyckorna. Enligt gjorda uppskattningar begås varje år mellan ochtre
fyra miljoner trafiknykterhetsbrott många dessa brott begåsav av-

och skadas eller dör varje år, enligt den officiellasamma personer -
statistiken, 500mellan och 2 000 vid trafikolyckor därl personer
minst förare misstänks verkligaha varit alkoholpåverkad. Deten
antalet dödade och skadade vid alkoholrelaterade trafikolyckor torde
i realiteten betydligt Trafiknykterhetsbrottenstörre. utgörvara
följaktligen vidtagna åtgärder alltjämt betydande samhälls-trots ett- -
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problem.
1990 års ändringar i tratikbrottslagen innebar i princip skärpten

på trañknykterhetsbrotten; såväl ansvarsområdet möjlig-syn som
heterna bedöma brott utvidgades. Ett viktigt skäl föratt ett grovtsom
den översyn, görs, domstolarnasär påföljdspraxis,att motsom nu
bakgrund vissa uttalanden i förarbetena till lagändringama,av
emellertid har kommit utveckla sig i riktning större andelatt mot en
villkorliga domar än tidigare. Denna påföljdspraxis har inneburit en
uppmjukning inställningen till alkohol i trafiken och sig alltförterav
mild utifrån de anspråk kan ställas från allmänpreventivasom
utgångspunkter. Utvecklingen praxis är olycklig även det skäletav av

del dem döms för rattfylleri har alkohol-att stor grovten av som
problem.

effektivtEtt arbete på trafiknykterhetsområdet och effektiv rätts-en
tillämpning kräver de riktlinjer domstolarna har utgå ifrånatt att ges

enkelt och tydligt innehåll. uppenbartDet är de principer förett att
val påföljd för närvarande vägledandeär för praxis ärav som
komplicerade och de kan ställa och ofta också ställer domsto-att - -
lama inför mycket svåra iavgöranden enskilda fall. Avvägningen
mellan olika omständigheter direkt eller indirekt har betydelsesom
för påföljdsvalet kan vansklig och det framstår ofrånkomligtvara som

olika domare ibland kommer till skilda resultat på faktisktatt ett
underlag likartat.är Detta år allvarligt från rättvise- ochsom
rättssäkerhetssynpunkt och kan på sikt leda till lagstiftningen påatt
området förlorar sin förankring hos allmänheten. En enhetlig och
förutsebar rättstillämpning också viktär för lagstiftningen skallattav
få den allmänpreventiva verkan den avseddär ha. därförDet äratt
angeläget så långt möjligt söka förenkla de principeratt som nu- -

valet påföljd. Detta naturligtvis inkräkta på detstyr utan attsom av
domstolarna bör ha för kunna allsidiggöra ochutrymme attsom en

nyanserad bedömning påföljdsfrâgan och därvid kunna hänsyntaav
till omständigheterna i det enskilda fallet.

frågaEn inte behandlades vid 1990 års reform trafik-som av
brottslagen det övre gränsvärdet, dvs. gränsvärdet för brott.grovtvar
Såsom påtalats från olika håll dettatorde värde minst likavara av

betydelse för trafiknykterhetsarbetet det nedre gränsvärdet,stor som
dvs. det värde nivån för straffbar alkoholpåverkan isom anger
trafiken. Mycket talar också för det nuvarande värdet för högtäratt
för skiljelinjeutgöra mellan det enkla brottet, rattfylleri, och detatt
svårare brottet, rattfylleri. Den utvidgning området förgrovt grovtav
brott sänkning gränsvärdet innebär skulle också möjliggörasom en av

ökad satsning på de alkoholproblematiker i trafiken haren som en
alkoholkoncentration under 1,5 promille i blodet eller 0,75 milligram

liter utandningsluft.per
Lagstiftningen trafiknykterhetsbrott har till syfte motverkaattom
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de olyckor i trafiken, vilkas uppkomst har samband med motorfor-att
donsförare påverkadeär alkohol eller andra medel. Det väl käntärav

den framför motorfordon efter ha druckitatt alkoholett utgörattsom
trafiksäkerhetsfara, inte endast för sig själv, förstor ävenutanen

andra trafikanter. Enligt kommitténs mening talar starka skäl för en
sträng på dessa brott. Samtidigt måste emellertid här, liksom påsyn
andra områden, de grundläggande kraven på ekvivalens och pro-
portionalitet, eller med andra 0rd lika svåra brott skall likaatt ge

straffstränga och svårare brott skall straffas strängare änatt
lindrigare brott, tillgodoses.

den förhållandevisAtt regelmässiga användningen fängelsestraffav
vid rattfylleribrott före den l juli 1990 hade betydelse detnärstor
gällde inskärpa kravet på nykterhet i trafiken torde stå klartatt och
betonades också i förarbetena till 1990 års ändringar i trafikbrotts-
lagen. En sträng är emellertid vikt inte endast från allmän-syn av
preventiv synpunkt frånäven individualpreventiv. Det är näm-utan
ligen lättare motivera till behandling delatt storen person en av-
dem döms för rattfylleri har redan nämnts alkohol-grovtsom som
problem han står inför hotet dömas till fängelse än hotetattom om-
består i Villkorlig dom. En sträng utesluter alltså inte atten syn
hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden och skydds-tas att
tillsyn ådöms när påföljd fängelseän sig adekvat och kanterannan

tillfredsställande utformning. Insatser sikte på detarges en som
problem har samband med brottsligheten kan emellertid ocksåsom
genomföras inom för kriminalvård i anstalt. Ett exempel påramen
detta är det kurspaket för fängelsedömda rattfyllerister kallassom
Rattñllan.

Det är den bakgrund här skisserats angelägetmot attsom- -
påföljdsreglema skärps och de utformas på sådant sätt deatt ett att
verkar brottsavhållande. Detta emellertid inteär Verkningsfullanog.
insatser trafiknykterhetsbrotten förutsätter nämligen verkstäl-mot att
ligheten sådant innehåll de möjligheter finnsett att attges som
försöka motverka fortsatt brottslighet till fullttas ut.vara

För Öka trafiknykterhetslagstiftningens effektivitet krävs fleraatt
åtgärder än de kommittén haft möjlighet behandla inomattsom

för detta arbete. Kommittén vill därför i detta sammanhangramen
på tillfället särskilt peka på vissa frågor enligt kommit-attpassa som,

téns mening, bör ägnas ytterligare överväganden.
vilkenOavsett påföljd väljs i det enskilda fallet är det viktsom av

det går kort tid mellan brottet och reaktionen på det. Det är direktatt
efter brottet gärningsmannen är mottaglig för de åtgärdermestsom

kan sättas in. I och med förares alkoholkoncentration i dagattsom en
oftast mäts luftprov har utredningstiden för trafiknykter-ettgenom
hetsbrott förkortats avsevärt. Det viktär rättsväsendet organi-attav
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och effektiviseras så, de tidsvinster härigenomatt manseras som
uppnått kan till fullttas ut.vara

liten beivras.Endast del trafiknykterhetsbrotten upptäcks ochen av
framhållits varje år uppskattningsvis mellanSom tidigare begås tre

och fyra miljoner trafiknykterhetsbrott i vårt land. dessa anmälsAv
000 Bortfallet iomkring 26 000 och klaras omkring 21 berorupp.

i blodhuvudsak på den misstänktes alkoholkoncentration elleratt
utandningsluft inte straffbarhetsgränsen. denuppnår den nedre Mot

det givet angelägna uppgiftemabakgrunden deär att mesten av
i budget-måste höja upptäcktsrisken. kan detHäratt noteras attvara

framhållits kontrollen trafiknykterhetenpropositionen 1992 har att av
framskjuten plats i polisens trafikövervakningskall prop.ges en

sitt1991922100 bilaga 77 och Trafikpolisutredningen i3 atts.
199281betänkande Trafikpolisen dubbelt bättre SOUänmer

för polisens övervakning bl.a.föreslagit rad åtgärder göraatt aven
höja upptåcktsriskentrafiknykterheten effektivare. arbetet medI att

alkoholutandnings-polisens möjligheter genomföra rutinmässigaär att
det föreligger misstanke trafrknykterhetsbrott storutan att avprov om

19761090 alkoholutandningsprovbetydelse. Lagen gerom
vid trafikkontroll, vid trafikolyckormöjlighet till detta beordrad samt

kommitténsmisstanke vissa trafikbrott. Enligti samband med om
och demening bör katalogen trafrkbrott i lagen överöver ses

ofta sigerfarenheter finns vilka brott trafrkonyktra görsomsom av
kommittén ocksåskyldiga till till bör,Dessutomtas somvara.

betänkande,sitt Trafrkpolisutredningenspåpekat i yttrande över
tillämpningen lagenRikspolisstyrelsens föreskrifter omavom

alkoholutandningsprov,alkoholutandningsprov skärpas på så sätt att
på förare haft delskäl inte talar däremot, skallsärskilda tas somom

misstänks för brotti trafikolycka, på förareuppkomsten somav en
stoppliktsför-fortkörning,trafikbrottslagen eller förenligt l-3 §§

föreskriven lykta ellerunderlåtenhet i mörker haseelse och att
strålkastare tänd.

trafrknykterhetsbrottslighet förutsätterframgångsrik kampEn mot
ochbereddaemellertid också enskilda människor är att taatt ansvar

trafiken.något misstänkt itill polisen de upptäckeranmäla närt.ex.
detberedda detta ärenskilda skallFör att taatt ansvarpersoner vara

frånförtroende för och känner stöd rättsväsen-nödvändigt de haratt
straffsanktionereffektivare trafikövervakning och skärptadet. En mot

perspektiv.viktiga dettatrafiknykterhetsbrotten år även ur
År vid1987 infördes bestämmelse fordon använtsatt somen om

skulle fåtrafikbrottslagen under vissa förutsättningarbrott mot
brottslighet.fortsatt sådanförklaras förverkade till förebyggande av

lagförts förbl.a. sikte på situationer där någonBestämmelsen etttar
detunder kort tid och därantal upprepade trafrknykterhetsbrottstort

trafik-förenat med betydandestår alldeles klart det skulleatt vara
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risker låta honom behålla fordonet.att Bestämmelsen har i enlighet-
med vad förutsattes i förarbetena se 198687281 10som prop. s. -
tillämpats mycket restriktivt. En enkätundersökning Justitiedepar-som

genomfört förverkandebestämmelsenstementet tillämpning iom
praktiken vid handen bestämmelsen tillämpatsatt åsyftat,gav attsom
inga tillämpningsproblem föreliggerstora och det då inte fannsatt
något behov lagändring prop. 1990911100 bilaga 4 33.av en s.

Under sitt arbete har kommittén emellertid vid flertal tillfällenett
mött uppfattningen bestämmelsenatt alltför restriktivgetts en
utformning. Enligt kommitténs mening bör frågan huruvidaom en
mindre restriktiv utformning bestämmelsen är möjlig och önskvärdav
utredas. Förverkandefrågan, förenadär med åtskilliga problemsom

såväl principiell praktisk ligger emellertidav utanförnatur,som
kommitténs uppdrag.

Det kan den omedelbaranoteras risken föratt fortsatt onykter
körning i många fall kan avvärjas polisen efter provtagningattgenom
och förhör omhändertar nycklarna till fordonet.

På trafiksäkerhetsområdet liksom på andra områden är det- -
angeläget pröva och till deatt möjligheterta tekniken kanvara som
erbjuda. Så har också skett. Ett exempel på detta införandetär ettav
särskilt straffansvar grundas på alkoholkoncentrationen isom
utandningsluften år 1989. För närvarande är de s.k. alkolåsen och de
möjligheter sådana lås kan erbjuda särskilt intresse. Alkolåset ärav

innehåller alkoholmätare,apparat är kopplad tillen som en som
bilens tändningssystem. Föraren måste klara utandningsprov denett
alkoholkoncentration i förekommande fall registreras måste liggasom
under visst för-inställt värde; härett 0,10 milligram liter utand-per
ningsluft dels innan bilen kan dels under färd efterstartas, varieran-
de tidsperioder för tändningen inte skall slåsatt Till alkolåset kanav.
vidare knytas programmerbar avstängning förhindraren startsom av
bilen utanför fastställda tidsramar. Erfarenheter från alkolås kan
hämtas från USA, där låsen prövats år.antal I Sverige kan för-ett en
söksverksamhet med alkolås eventuellt komma igång under slutet av
år 1992 eller under år 1993.

Kommittén har inte någon möjlighet bedöma de problem och deatt
för- och nackdelar förenadeär med den aktuella tekniken ellersom

pröva det lämpligtäratt i Sverige införaatt medom ett system
alkolås alternativ helt eller delvis till körkortsåterkallelse i vissasom
fall. Det är emellertid klart de negativa verkningaratt som en
återkallelse körkort ofta medför förett exempelvisav personer som
har behov sitt fordon i arbetet,stort skulle kunna lindrasav om
körkortsåterkallelsen åtminstone delvis med alkolås.ersattes ett

Alkolåset kan också bli intresse i andra sammanhang såsomav t.ex.
föräldrarnär lånar sin bil till tonårsbam vill försäkraut sigsom egna
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körning.nykterom
smart-card-låsen.de s.k.trañksammanhang ärnyhet iEn annan

fungerar härförarbehörigheten,informationbärMagnetkort, omsom
tillvanliga nycklarfrånövergångtändningsnyckel. En magnet-som

områdepå dettaskulleochandra sammanhangi mångaskettkort har
körning.olovligförhindramöjlighetererbjuda vissakunna att

emellertidtrafiknykterhetsarbetetmåsteframgångnåFör att
och andralagstiftningendastoch intebred frontbedrivas på genom

samhällsåtgärder.
barnfostrareföräldrarnaframhållaKommittén vill här att avsom

med ökaarbetetbetydelsefull roll imyckethar attungdomaroch en
alkoholbrukpå ungdomarsrestriktiv samhällssynEntrafiksäkerheten.

ärföräldrarna. Detstödjasbekräftas ochför få verkan,måste, att av
samhälletsförgrundläggande respektendenockså i hemmet som

måste läggas.normer
allmänhetentrafiknykterheten ärbetydelse förgrundläggande attAv

sigmed sättaförknippadefaror ärinformation de attfår somom
folkrörelser,Olikadruckit alkohol. motor-efter habakom attratten

betydelsefullspelarsammanslutningarandraorganisationer och en
trafiksäkerhetsrisker ärdeInformationarbetet.roll i det somom

blandviktigsärskiltalkoholförtäring ärförenade med personer.unga
ölbruketuppmärksammabetydelseockså attdetHär år att avav

inykterhetförpropagandantilltagit, medanharårunder senare
kommit-desprit.och Ominriktad på vinvaritregeltrafiken avsom

avseddfåfördemåstegenomförsändringarna attföreslagnatén -
upplysningsverksamhet. Iomfattandemedkombinerasverkan en-

informationallmäntillfälledärmed börsamband atttas ommerage
riktasinsatserspeciellabör mottrafiksäkerhet ochalkohol och ung-

tillställstillräckligaockså angelägetärdomar. Det att resurser
informationskampanj.massivbred ochförförfogande en

kampanjdenkampanj medsamordna dennamöjligtbörDet attvara
trañkdödeni kampenmedverkan mottrafikanters somegenom

informationsinsatsermed deochTrafikpolisutredningenföreslagits av
genomförs.sjöfylleridelenförslag ikommitténsföljamåste omsom

medräknaändå inte attvidtas kanåtgärdervilkaOavsett mansom
alkoholSå längetrafiken.onykterhet imedtill rättahelt komma som

iskadeverkningarockså hadentillgänglig kommerfinns att som
därför betonaKommittén vill attolyckor.sig itrafiken yppar
uppmärksammas.måstesituationanhörigasderasbrottsoffrens och

rättvisaochmedbehandladsakde får sinmåste kännaDe att omsorg
Polisens,möjligt.långt det ärhjälp såstöd ochmåste fådeoch

utvecklas.måsteinsatsersjukvårdenshälso- ochochsocialtjänstens
brottsoffer härföreningar föruppenbartocksåemellertidDet är att -

AngårRattfyllerietKampenFöreningen KRAMexempelvis motkan
Samhällets insatserbehov.viktigtochfyllerMig nämnas stortett-
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detbedrivs.sålunda Förutomverksamhetaldrig denkan ersätta som
och andraligger dennaoch mänskligafrivilliga engagemanget

författnings-detde inte harorganisationers styrka iliknande att
Bl.a. För-måste ha.myndigheterförhållningssättreglerade som

brottsförebyggandevärdefulltocksåbedriverKRAMeningen ett
för-viktigtärexempelvis skolor. Detbesöka attarbete attgenom

statsmakterna.stöd frånde harkännereningar denna attsom
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5 Gränsvärdet för rattfyllerigrovt
m.m.

Kommitténs förslag Gränsvärdet för rattfylleri i 4 § 1grovt a
trafikbrottslagen sänks från 1,5 till 1,0 promille alkohol i blodet.
Motsvarande sänkning görs beträffande alkoholhalten i utand-
ningsluften.

5.1 Inledning

Frågan huruvida rattfylleribrott är eller inteett att grovtanse som
skall avgöras med beaktande samtliga omständigheter vid brottet.av

4I § trafikbrottslagen emellertid vissa omständighetera anges som
särskilt skall beaktas vid denna bedömning. Föreligger ideen av
bestämmelsen angivna omständigheterna bedöms brottet regelmässigt

Även andra omständigheter kan emellertid kvalificeragrovt.som
brottet Det är ä andra sidan möjligt inte bedömagrovt. attsom
brottet även någon de omständighetergrovt nämnssom om av som
i bestämmelsen förelegat.

En närmare redogörelse för bestämmelsen rattfylleri igrovtom
4 § trafikbrottslagen finns i avsnitt 2.2.1 och 2.3.a

När nämnda bestämmelse infördes år 1990 innebar den det övreatt
gränsvärdet fick mindre avgörande betydelse tidigare.än Be-en
stämmelsen lämnar nämligen dels större tidigare föränett utrymme

bedöma brott även förarens alkoholhaltatt varitett grovtsom om
lägre 1,5än promille eller 0,75 milligram liter utandningsluft,per
dels inte fanns tidigare för bedöma fallett därutrymme attsom
förarens alkoholkoncentration uppgått till eller överstigit angivnadet
gränsvärdet s.k. enkelt brott.ettsom

5.2 Kommitténs uppdrag

Enligt direktiven skall kommittén, tillgängligabakgrundmot av
vetenskapliga rön, ställning till huruvida gränsvärdet i 4 1§ta a
trafikbrottslagen bör sänkas och, kommittén så bör ske,attom anser
föreslå de nödvändiga lagändringama.

I stället för föreslå generell sänkning gränsvärdet kanatt en av
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trafikbrottslagen lederi 4kommittén föreslå andra ändringar § soma
alkoholkon-fall där förarensmöjligheter bedömatill utvidgade att

0,75 liter1,5 promille eller milligramuppgått tillcentration inte per
utandningsluft brott.grovtsom

5.3 Utgångspunkter

ihar diskuteratsgränsvärdet bör behållasFrågan huruvida det övre
197061,195637, Ds JuSOUolika sammanhang, SOUt.ex.se

1989902.1984852l19836, och prop.prop.
gränsvärdetdetlösning innebär övreTill stöd för atten som

pågränsdragningbl.a. anförtsavskaffas i diskussionernahar att en
synpunktfrån vetenskapligförsvarbarden aktuella nivån inte är -

alkoholpåverkankriterier påendast mångablodalkoholhalten är ett av
skiljelinje mellan tvåskarplämpligoch den knappast äratt ensom-

alltid föranlederpraktisktvilka denolika brottstyper, etttagetenaav
straff. särskiltregel Dettabötesstraff den andra strängareoch ettsom

huruvida förarentillfälligheterpraktiken kan bero pådet i renasom
den aktuellauppgår tillprovtagningen har alkoholhaltvid somen

nämligen inte jämnBlodalkoholkurvaneller inte. ärgränsen utan
och det kan bli slumpenoch dalaroregelbunden med toppar som

provtagningstill-sig vidföraren befinnerpå alkoholkurvanavgör var
fället.

gränsvärdetframförts det övretill den kritikanslutningI motsom
straffbar-på endastlagstiftningen skulle baserasföreslagitshar att en

både böter ochenda brott mednedre, ochhetsgräns, den att ett
sådanhar hävdatsstraffskalan skulle införas. Detfängelse i att en

pä-möjlighetdomstolarna störrelösning skulle att nyanserage
samtliga relevantamed beaktandeföljdsvalet och straffmätningen av

det framhällits,ordning skulle, haromständigheter. sådanEn vara av
tidigtoftatrafiknykterhetsbrott ärbakgrundvärde ettattstort mot av

Konstruktionen medalkoholbruk.på inte kontrollerattecken ettett
alltförleda tillanmärkts, kunnaskulle dock, har detenda brott en

likartade fall.rättstillämpning ivarierande
trafiknykterhetsbrottenlagtekniska konstruktionförändradeDen av
gränsvärdet tilladesdetgenomfördes år 1990 innebar övreatt ensom

Även deti dag har övretidigare.mindre avgörande betydelse än
anknyterbetydelse; värdetemellertid mycketgränsvärdet storen
alkohol-presumtionsregeltill legalvisserligen inte längre enmenen

lederangivna gränsvärdetuppgår till minst detkoncentration som
alltsåKritik kanbedömsändå regelmässigt till brottet grovt.att som

gränsvärdet.i dag riktas det övreäven mot
trafiknykterhetsbrottendirektivi kommitténs ärUtgångspunkten att

förstaVad alltså iskall gradindelade.i fortsättningenäven somvara
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hand skulle kunna diskuteras är 4 § 1 trañkbrottslagen skallom a
utgå.

Bestämmelsen rattfylleri ñck sin nuvarande lydelse sågrovtom sent
år 1990. En så väsentlig ändring borttagande det övreettsom som av

gränsvärdet torde redan därför kräva mycket starka skäl. Mot en
förändring innebärande punkten skulle1 utgå talar bl.a. intressetatt

enkla och lättillämpade regler, vilket är vikt inte minst medav av
hänsyn till enhetligheten och effektiviteten i rättstillämpningen. Att
alkoholhalten variationer mellan olika individertrots stora är en- -
bra påverkansgradenmätare och trafikfaran kan knappast hellerav
betvivlas. Detta gör det är angeläget blod- och luftanalysensatt att
betydelse inte undanskyms, vilket lätt kan bli fallet punkten 1om
utgår. Kommittén denna bakgrund övre förgränsmot attanser en
alkoholkoncentrationen i blodet och övre förgräns alkoholkon-en
centrationen i utandningsluften bör stå kvar.

5.4 Tidigare överväganden beträffande det övre

gränsvärdet

Redan 1949 års Trafiknykterhetsutredning ifrågasatte värdet 1,5om
promille inte för högt för tjäna skiljemärke mellanatt ettvar som

ochgrövre lindrigare brott. I de uttalanden utredningenett som
gjorde ha legat den riktiga skiljelinjen borde gå vid iattsynes
genomsnitt omkring 1 promille 195320SOU 160-162 och SOUs.
196372 90 och 91. Någon sänkning promillegränsen föreslogss. av
emellertid inte.

1957 års Trafiknykterhetskommitté ansåg gränsen 1,5 promilleatt
för hög och föreslog sänkning till 1 promille 196372SOUvar en

88-92 och 196. märkaAtt är emellertid kommittén föreslogatt atts.
trañknykterhetsbrotten skulle delas in i brottstyper ochtre att en
blodalkoholhalt över 1 promille skulle utgöra omständigheten som
särskilt skulle beaktas det i lagtillämpningennär gällde bedömaatt
huruvida trafiknykterhetsbrott hänföra till det kommitténett attvar av
föreslagna enkla brottet onykterhet i trafik. Förslaget sänkaattom
den promillegränsenövre remissinstansema.mottogs gynnsamt av
Noteras bör emellertid i straffskalan för detta brott skulle ingå inteatt
bara fängelse även böter. Denna brottstyp såledesutan gavs en
lindrigare karaktär brottstypenän rattfyllerigrovt har enligt gällan-
de rätt. Förslaget ledde inte till någon lagändring.

år 1966Den tillsatta Kommittén för lagstiftningen angående trafik-
nykterhetsbrott ansåg gränsen på 1,5 promille från trafikfaresyn-att
punkt för hög för tjäna skiljemärke mellan rattfylleri ochattvar som
rattonykterhet. Kommittén föreslog därför den promillegrän-övreatt

skulle sänkas, nämligen från 1,5 till 1,2 promille 197061SOUsen
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remissbehandlades ledde inte till141-144. Förslaget21 och mens.
lagändring.någon

i motionerockså uppmärksammats radGränsdragningen har en
föreslagits för rattfylleriår, där det gränsenunder att grovtsenare

betänkande 198990JuU2 ochbör sänkas Justitieutskottetsse t.ex.
199192JuU2.

5.5 sänkasgränsvärdetBör det övre

1,5på promille i blodetFrågan den nuvarande gränsenär övreom
utandningsluft de0,75 milligram liter är avsom enresp. per -

bedömningenskall beaktas vidomständigheter särskilt ratt-ettavsom
till lägre nivå.fylleribrotts svårhet bör behållas eller sänkas en-

genomgångInledningsvis kan det intresse nämna attattav envara
misstänkta förluftprovs- blodprovsanalyser rörandeoch personerav

35 devisar omkringtrañknykterhetsbrott år 1991 procentatt av
1,5uppgick till minstmisstänkta alkoholkoncentrationhade somen

0,75 liter utandningsluft.promille i blodet eller milligram per
desammanhang något belysaVidare bör i detta symptom somman

tjänaalkoholkoncentrationer. Härvid kaniakttagbara vid olikaär
medicine dr h.c.följande hämtad från Runeredovisning, ärsom

översikt.Andreassons Trañknykterhet, Enkompendium

Uppmärksamhetsstömingar0,3-0,5 promille
släpperHämningarna

Ansvarskänslan minskar
Minskad precision i rörelserna
Ökad pratsamhet

kan förekommapromille Talstörningar0,5-0,8
påtagligt förlängdReaktionstiden är

Känslokontrollen avtar

tilltarSamtliga ovanstående0,8-1,5 promille symptom
Gångsvårigheter inträder
Svårigheter stå upprättatt

ofta lallandeTalet blir

1,5promillehalt på 1,0beskrivning vadpopulärEn resp.av enmera
framtagnaKriminalvårdsstyrelsenfinns i detinnebärakan av

Trafikstudiehäftet och droger.

Försämradförlängd reaktionstid.sluddrighet. Klart1,0 promille Lätt
känslor. Villstadigt. Svårt kontrolleramuskelkontroll, svårt gå attatt

Obehagligt kraftig berusning.drickainte mera.

raglar och ramlar omkull.1,5 promille Packad,
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Påpekas bör på berusningatt harsymptomen samband med mängden
faktorer exempelvis alkoholvanoma och de individuellaatt- -
variationerna år mycket De intagnastora. beskrivningarna ärovan
således endast avsedda fingervisningatt vad olika alkohol-ge en om
halter innebär.

En på 80 kg har vid blodalkoholhalt 1,5man promille ien av
genomsnitt 86 alkohol i kroppen bilagase 3f. Hurgram ren stor
alkoholförtäring krävs för viss promillehaltatt skall uppnåssom en
kan inte generellt. Klart är emellertid det krävs förtäringanges att av

avsevärd mängd alkohol för komma i 1,5att promille.en Underupp
de förhållanden råder i det dagliga livet måste ofta räknasom man
med förtäring 35 starksprit se tabelluppemot 1 i bilaga 3fen av
och SOU 197061 141. Redan detta torde tala för det övres. att
gränsvärdet i dag är alltför högt.

När gränsen 1,5 promille infördes år 1941, anknöts den till presum-
tionen varje förare med denna blodalkoholhaltatt är så påverkad att
han kan klart olämplig föra motorfordonatt prop. 1941159.anses
Från denna utgångspunkt ansågs det 1,5 promille lämpligatt var en
grundval för kvalificerat trafiknykterhetsbrott.ett I belysning av

vetenskapliga rön framstår emellertid gränsen på 1,5nyare promille
såsom alltför hög för tjäna riktmärke detatt när i rättstillämp-som
ningen gäller bedöma rattfylleribrottatt ärett attom grovt.anse som

Till början är märka signifikant försämringatt att körför-en en av
mågan hos nästan alla förare vidnoteras betydligt lägre alkoholkon-
centrationer än 1,5 promille eller motsvarande värde i utandnings-
luften. Den ökade risken för alkoholpåverkad förare bli del-atten
aktig i trafikolycka kan inte generellt eftersom många olikaen anges
faktorer spelar in. I svensk olycksriskundersökning från år 1986en

Ernst Nilsson bilagase 3 a emellertid den förhöjdaav attanges
olycksrisken för förare med 1,5 promille 40är gånger högre änen
för nykter förare och i norsk undersökning från år 1985 Alfen en av
Glad bilagase 3 a risken för motorfordonsförareattanges atten
dödas i trafikolycka 98är gånger högre föraren har alko-en om en
holkoncentration 1,0-1,49 promille och 556 gånger högreav om
koncentrationen uppgår till eller överstiger 1,5 promille än hanom
har alkoholkoncentration ligger under 0,5 promille. Fören som unga
förare är riskökningen ännu högre.

Ju högre alkoholhalten är, desto ökar den genomsnittligamer
Ökningenolycksrisken. är progressiv och vid alkoholkoncentrationer

0,8över promille stiger riskkurvan mycket brant. En omfattande
utländsk riskstudie, nämligen den amerikanska s.k. Grand Rapids-
undersökningen, tyder också på alkoholhalter 0,8över promilleatt i
allt större utsträckning kan den dominerande olycksfaktorn.vara

En andel de förarestor dödas i trafiken här i landet ärav som
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alkoholkoncentrationharflertalet dessaochalkoholpositiva somenav
utandningsluften sevärde imotsvarandepromille elleröverstiger 1

b.bilaga 3
promille i1,5gränsvärdetpekar påanförtsharVad attnusom

från trafik-utandningsluft ärlitermilligram0,75blodet perresp.
omständigheterdeför utgöraför högtsäkerhetssynpunkt att aven

rattfylleribrottbedömningenvidbeaktassärskilt skall ettav omsom
alkoholkoncentra-vid lägreej. Redanellerär grovtatt enanse som

trañksäkerhetsrisksådannormalt utgöraföraretion får enansesen
inträda.princip börrattfylleri iför grovtatt ansvar

Även gräns-sänkning det övreskål talar förkriminalpolitiska aven
möjligtdettordestraffrättsliga åtgärder attvärdet. Genom vara

också,fårSverigetrafiksäkerheten.beteendenpåverka äventyrarsom
på dettaföregångsländematillhörtpåpekats, hatidigare sågassom

länderflesta andrai devi tidigareområde änatt engenomgenom
Härigenomi trafiken.nykterhetkravet pålagstiftning inskärptsträng

ochupprätthållitsdomstolspraxis har bl.a.konsekventoch engenom
medsambandalkohol ibrukbefästs negativa attityder gentemot av
högrelativtupprätthållahar lyckatsbilkörning och settenman

allmän laglydnad.
skulle denrattfylleriförsänkning gränsvärdetGenom grovtaven

riktningpositivibeteendenpåverkamöjlighetenovannämnda att
trañknykter-attitydernanegativautnyttjas och dekunna gentemot

betydelsenbetonasytterligareskulleförstärkashetsbrott kunna samt
sambandalkohol ibrukfrånavhåller sigmotorfordonsförareatt avav

liggeranfört slagkriminalpolitiska skälmed trafik. Det är somnuav
sänkningförslagetframlagdadet i Finlandbakom pro-avom en

promille.1,21,5 tillrattfylleri frånförmillegränsen grovt
alkoholattitydernanegativastärka deupprätthålla och gentemotAtt

våradelsbakgrundminstvikt inte atti trafiken är mot avav
detdelsförändras,alltjämtförändrats ochefterdryckesvanor hand
detsikt ärPå längrepågår.integrationsarbeteeuropeiska som

återverkningarfårintegrationsprocessdennanämligen sannolikt att
prispolitiken.främstgällerområdet.alkoholpolitiska Dettapå det

hög,relativtharländersedan länge till de settSverige hör ensom
finnsalkoholdrycker. Detbeskattningmotiverad,alkoholpolitiskt av

direktivbindandeinom påsig inga planer EGoch föri att genom
allanivå ipåpå alkohol läggsskattenåstadkomma att samma

Å påharmoniseringentroligtsidan detandra ärmedlemsländer. att
i utjäm-alkoholprisermedlemsländernaspåverkasikt kommer att

gränskontroller kanminskadeochfriare handelriktning. Ennande
prisetanvändasvårareblirleda till detförhållandenalla attunder att

väl medvetenKommittén äralkoholpolitiskt instrument. attomsom
alkoholpolitisktnågotböri princip intestrafflagstiftningen vara

påverkningaremellertidfåralkoholpolitik försinstrument. Den som
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del deområdet. Trañknykterhetsbrott ärdet straffrättsliga aven
alkoholkonsumtion föra med sig.kanproblem som

integrations-europeiskaförändring och denDryckesvanornas
i landetalkoholkonsumtionentill den totalakan leda attprocessen

trafiksäkerhetenskulle få effekter förmed all sannolikhetökar, vilket
enligt kommitténstrafiken. detökad onykterhet i Detta görgenom

förstärka detidigare påverka ochviktigare änmening ännu att
betona alkoholalkohol i trafiken ochnegativa attitydema attattmot

ihop.trafik inte höroch
i sammanhanget ärockså betydelseförhållande ärEtt attsom av

å andraalkoholkonsumtion ochsidan normalmellan ågränsen ena
uttryck föralkoholvanor ofta äravvikandesidan sådana ettsom

1,5 promille. flestavid Degår påtagligt lägre änalkoholproblem av
blodalkoholkoncentrationerredanalkoholforskarevärldens attanser,

84197061alkoholproblem SOUpromille indiceratpå omkring 1 s.
Festskrift till Ulla Jacobsson,230-237 Klette, Hans,och samt

påföljdsvalet dettatanke på1991, 131. MedGöteborg syness.
mellan de båda brotts-gränsdragningenpåverkaförhållande böra

ökarattfylleri skullegränsvärdet försänkningEn grovttyperna. av
tillkommande falleni depåföljdsvaltillmöjligheterna ett nyanserat

andra formerbehandling ochde möjligheter tillskulle leda tilloch att
straffrättsliga påföljdssystemetdethjälpåtgärderstöd och somav

utsträckning i dag. Genomi änkan till störreerbjuder tas envara
uppnå åtgärdervidarekansänkning gränsvärdet motattmanav

förtidigare stadium än närvaran-in påalkoholmissbruk kan sättas ett
nå bra resultat. Ettförförutsättningarnavilket bl.a. ökarde, att ett

förstår till budsmöjligheterutnyttjande deeffektivt attsomav
motverkaendast föralkoholmissbruk vikt inteärbekämpa attav

beteendentrafikfarliga ävenoch därmedbrottslighetfortsatt utan--
samhällsekonomisk synvinkel.social ochur

intemedföragränsvärdet skulledetsänkning övreEn att ettav
rattfylleri skulle bedömasi dag bedömsobetydligt antal fall somsom

effektivitet i polisensökadkombination medrattfylleri. Igrovtsom
fånaturligtvistrafiken skulle dettaiövervakning nykterhetenav

lagföring ochhandmyndigheter harför dekonsekvenser omsom
tillkommandebeträffande dedetSålunda skullestraffverkställighet.

strafföreläggande,möjligt användalängrei princip intefallen attvara
högst år.rattfylleri fängelse iärstraffskalan föreftersom ettgrovt

två år,fängelsestraffmaximum tillförslag höjskommitténsMed se
ochökning åklagamasmedföraskulle i sin7.kapitel Detta tur aven

föreläggandeangåendeförslagarbetsbelastning. Dedomstolarnas av
Åklagarutredningens 199261,betänkande, SOUläggs ipåföljd som

mål.aktuellaarbetet med härvad gällernågra lättnaderinnebär inte
sådanskyddstillsynfängelse ochanvändningenökadeDen som enav
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sänkning skulle komma medföra skulle dessutom leda tillatt på-ett
tagligt ökat behov platser på kriminalvårdsanstalter och till ökatav ett
resursbehov inom såväl frivården anstaltsvârden.som

En utvidgning området för brott kommer alltså under allagrovtav
förhållanden bli resurskrävande. Trafiksäkerhetssynpunkteratt måste
emellertid stå i förgrunden. Kostnadsaspektema bör inte heller
överdrivas. Genom sänkning det övre gränsvärdet skulle trafik-en av
nykterhetsbrottsligheten kunna motverkas dels vidmakthållaattgenom
och förstärka de negativa attitydema till alkohol i trafiken och avhålla
från brott, dels behandling och andra former stöd- ochgenom av
hjälpâtgårder. Detta skulle leda till relativt färre antal trafik-ett sett
olycksfall och mindre belastning på rättsväsendet och kriminal-en
vården.

Det vidareär kommitténs uppfattning skärpt på trafiknyk-att en syn
terhetsbrott där föraren har hög alkoholkoncentration kommer atten
få preventiva effekter inte endast i det övre skiktet över hela detutan
straffbara fältet. Denna kommitténs uppfattning har vunnit stöd av
bl.a. professor emeritus Leonard Goldberg tidigare professor i
experimentell alkohol- och narkotikaforskning vid Karolinska
institutet vid föredragning denne gjort inför kommittén.en som

En sänkning det övre gränsvärdet skulle inte heller innebäraav
någon olägenhet sig från nordisk synpunkt eller med hänsyn tillvare
förhållandena i övriga Europa.

övervägande skäl talar således, enligt kommitténs mening, för att
det nuvarande gränsvärdet i 4 § 1 trafikbrottslagen 1,5 promillea -
i blodet 0,75 milligram liter utandningsluft bör sänkas.resp. per -

5.6 Till vilken nivå bör sänkning det övreen av
gränsvärdet ske

När det gäller bestämma vilken alkoholkoncentration iatt ställetsom
för 1,5 promille i blodet eller motsvarande värde i utandningsluften
bör utgöra riktvärde för gränsdragning mellan rattfylleri och grovten
rattfylleri har kommittén funnit valet böra stå mellan 1,0 och 1,2
promille. En rad olika intressen siggör här gällande.

Den tidigare nämnda genomgången luftprovs- och blodprovsana-av
lyser år 1991 visar nästan 55 deatt procent av personer som
misstänks för trafiknykterhetsbrott har alkoholkoncentration ien
blodet minst 1,0 promille eller motsvarande värde i utandnings-av
luften och drygt 45 dem har alkoholkoncentrationatt procent av en
på eller över 1,2 promille eller motsvarande värde i utandningsluften.

En på 80 kg har vid blodalkoholhalt 1,0 1,2man en av resp.
promille i genomsnitt 57 69 alkohol i kroppen. För attresp. gram ren

alkoholkoncentration 1,0 eller 1,2 promille skall uppnås behövsen av
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ofta alkoholförtäring omkring 25-30 centiliter starksprit seen av
tabell i bilaga1 3foch 197061SOU 142.s.

Till frånskillnad detnär gäller den nedre straffbarhetsgränsen kan
något direkt vetenskapligt stöd for viss övre knappastgränsen
åberopas. Effekterna viss alkoholkoncentration skiftar betydligtav
mellan olika individer. signifikant försämringEn körförmåganav

emellertid hos alla förare inästan området mellan 1,0 och 1,2noteras
promille SOU 197061 121,se 122 och 142 Arturt.ex. samts.
Solarz i Justitieutskottets betänkande 198990JuU2 86. Förs.
kommittén tillgängliga olycksriskundersökningar visar olika grader av
riskökning vid och blodalkoholhalt. Olycksrisken ökaren samma
progressivt och vid blodalkoholhalter 0,8 promille stigeröver
riskkurvan mycket brant.

det anförda följer varjeAv gränsdragning måste bli i viss månatt
godtycklig och varje värde mellan 1,0 och 1,2 promille kanatt anses

i trafikfarehänseende väl såsomägnat övre gränsvärde.ettvara
För övre på 1,2 promillegräns talar detta denär övre gränsatten

den vanliga i våra grannländer.är Danmark och Island harmestsom
denna övre och, framgått tidigare,gräns det denna alkohol-ärsom
koncentration i Finland har föreslagits förgräns grovtsom nu som
rattfylleri. Genom gräns 1,2 promille skulle således kunnaen man
främja nordisk enhetlighet. Avgörande för valet måste emellertid,en
enligt kommittén, i första hand bli vilka konsekvenser de båda alter-
nativen får med avseende trafiksäkerheten och möjligheterna att

på alkoholproblematiker i trafiken.satsa
Kommittén förutsätter straffskalan för rattfylleri ävenatt grovt

fortsättningsvis kommer omfatta fängelse. sänkningenbart Enatt av
den övre gränsen innebär då påföljden för de tillkommande fallenatt
i princip måste bestämmas till fängelse, skyddstillsyn, Villkorlig dom
eller överlämnande till särskild vård.

1 fråga påföljdsvalet vid rattfylleri kommitténgrovt attom anser
normalpåföljden bör fängelse icke frihetsberövandeoch attvara en
påföljd skall kunna väljas endast särskilda skäl talar för det. Denom

kommittén anlägger på de rattfylleribrottenstränga syn som grova
utesluter alltså inte personliga omständigheter i framtiden börävenatt
kunna beaktas vid påföljdsvalet. det antal rattfylleristerFör stora som
döms för brott och har alkoholproblem kommer dågrovt som
naturligtvis främst skyddstillsyn föreskrift nykterhetsvårdan-med om
de behandling förutsättningeller kontraktsvård i fråga, dock under att
denna fallet.påföljd i övrigt framstår adekvat i det enskildaäven som
Villkorlig restriktivitet.dom bör tillämpas med mycket stor

Frågan genomförandet påverkasär hur dessa tankarnu om manav
promillegränsensätter vid 1,0 eller 1,2.

Väljer 1,0 promille kommer område där enbart fängelse-detman
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straff förekommer i straffskalan utvidgas än väljeratt mera om man
1,2 promille. Kommittén uppskattar sänkning det övreatt en av
gränsvärdet skulle beröra mellan 2 000 och 3 300 beroendepersoner
på till vilket promilletal i intervallet 1,0-1,2 sänkningen sker.som

1,0 promilleFör eller motsvarande värde beträffande alkoholhalten
i utandningsluften talar sådan gräns större föratt ett utrymmeen ger
fängelsestraff med kurs- och behandlingsprogram skyddstillsynsamt
med nykterhetsvårdande behandling än sänkningen vid 1,2stannarom
promille. Allt tyder nämligen på också trafiknykterhetsbrottslingaratt

vid provtagningstillñllet har 1,2under promille i många fall harsom
alkoholproblem denäven procentuella andelen är lägre vid deänom
verkligt höga alkoholhaltema. Visserligen inte något de värdenger av

kan komma i fråga helt tillfredsställande lösning på dettasom en
problem. vilketOavsett värde väljs kommer de lagöverträdaresom
med alkoholproblem hade alkoholkoncentration under detsom en
valda gränsvärdet vid provtagningstillñllet lämnas utanñr. Menatt

sätta det gränsvärdet till 1,0övre promille fångarattgenom man
otvivelaktigt in del de trafiknykterhetsbrottslingar harstoren av som
alkoholproblem.

invändningEn sänkning till 1,0 promille skulle kunnamot en vara
den ökade användning fängelsestraff sådan sänkningatt av som en

skulle medföra strider önskemålet begränsa användningenemot att av
fängelsestraff. fängelsestraffDe ådöms för rattfylleri iärgrovtsom
allmänhet korta och avtjänas de under förhållandevis fria former.
Även verkställigheten innebär påfrestning och i många fallom en en
social belastning för den dömde torde därförden normalt inte
medföra risk för sådana skadeverkningar finns vid långvarigasom
fängelsestraff. Kommitténs förslag innebär vidare fängelsestraffenatt

och meningsfullt innehåll än i dag kapitlen 6seett annatges mera
och 18. Strävan kriminalpolitiska minskaskäl antalet fängelse-att av
straff sig därför,gör enligt kommitténs uppfattning, inte gällande med
någon nämnvärd styrka på detta område.

sänkning tillEn 1,0 promille skulle också eftertryckstörrege
samhällets krav på nykterhet i trafiken tydligareoch markera att
samhället allvarligt på denna brott än nöjer sigtypser av om man
med sänkning till 1,2 promille.en

Under alla förhållanden kommer sänkning det övre gränsvär-en av
det i kombination med ökad effektivitet i polisens trafikövervakning

bli resurskrävande och sänkning till 1,0 promille kommeratt en
naturligtvis få konsekvenserstörre för de myndigheter haratt som
hand lagföring och straffverkställighet än sänkning till 1,2om en
promille. Domstolamas och åklagamas arbetsbelastning kommer att
öka och anspråk kommer ställas på kriminalvården i anstaltstora att
och på frivården. Likaså kommer antalet yttranden från frivårdsmyn-
dighetema till domstolarna Öka i antal. tidigare framhållitsSomatt
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måste trafiksåkerhetssynpunktema emellertid stå i förgrunden och bör
kostnadsaspektema inte överdrivas. Det kan nämligen med fog antas

sänkning det övreatt gränsvärdet skulle verka allmänpreventivten av
förmå människor allmänhet avhållaatt sig från trafiknyk-attgenom

terhetsbrott ävensom individualpreventivt hindra återfall iattgenom
trafiknykterhetsbrott. Dessa effekter kan bli större vidantas en
sänkning till 1,0 promille vidän sänkning till 1,2 promille.en

Med hänsyn till vad sålunda anförts kommitténsom attanser
övervägande skäl talar för 1,0 promille. Kommittén föreslår därför

gränsen för rattfylleriatt sänks från 1,5 till 1,0 promillegrovt resp.
från 0,75 till 0,50 milligram liter utandningsluft.per

Vad gäller övriga i 4 § trafikbrottslagen nämnda omständighetera
vill kommittén understryka vikten även dessa omständigheterattav
uppmärksammas i den praktiska rättstillämpningen.

Kommittén slutligen det är angeläget frågan huruvidaatt attanser
kombinerat bruk alkohol och medel bör utgöraannatav en om-
ständighet särskilt skall beaktas vid bedömningensom ett ratt-av om
fylleribrott är liksom fråganatt drograttfyllerigrovtanse som om-
i sig utreds. frågorDessa ligger kommitténs uppdrag. Vidutom-
BRÅ pågår emellertid f.n. projekt angående droger och trafik-ett
säkerhet. Inom för detta projekt kommer bl.a. förekomstenramen av
drogpåverkan hos bilförare och möjligheterna upptäcka förareatt som
är påverkade medel alkoholän liksom möjlighetenannatav att
använda enkla för identifiera sådana föraretest studeras.att Ettatt
förslag till lagändring eller förändrad rättstillämpning med avseende

BRÅ.på drograttfylleri kommer också Underlagetatt presenteras av
för överväganden i dessa hänseenden kommer alltså inom kort haatt
förbättrats. Polisens möjligheter upptäcka förare är påverkadeatt som

än alkohol och bevissäkringsfrågorannat vid misstänkt drogpå-av
verkan har vidare uppmärksammats både på central och regional nivå
inom polisen. Internationellt har frågorna belysts polisiärt, rättsligt
och medicinskt bl.a. på internationell konferens alkohol,en om
droger och trafiksäkerhet i Köln tidigare i år.

5.7 Sänkningens inverkan på straffmätningen

Grovt rattfylleribrott innefattar gärningar varierande straffvärdeav
och det måste givetvis ankomma på domstolarna i särskilda fallatt
bedöma förutsättningarna för tillämpning fängelsestraff på tiderav

understiger månad. i dettaAtt hänseende söka nämnare bindasom en
rättstillämpningen bör inte komma i fråga. Detta hindrar emellertid
inte det finns anledning någotatt beröra frågan vilkenatt om
inverkan sänkning det övre gränsvärdet bör få för straff-en av
mätningen i det tillkommande området.



gränsvärdet SOU l99213194 Det övre

gränsvärdet idet övresänkningentanke år inteKommitténs att av
understigandefängelsestraffanvändningtill ökadsig skall leda enav

och börhelhetsbedömning görasmåstei dagmånad. Liksom en
förmånadfängelsestraff äntill kortaredöma grovtmöjligheten att en

undantagsfall 29i klara seanvändning endasttillrattfylleri komma
straffmätningenförinte endastbetydelse5 BrB ärkap. § avsom-

3501982 I-IV.påföljdsvalet och NJAförävenutan s.-
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6 Påföljdsvalet vid rattfyllerigrovt
m.m.

Kommitténs förslag Grovt rattfylleri är sådan brotttypen av
talar för fängelse.art Vidvars rattfylleri skallgrovt således

presumtionen för fängelse och bör det föreliggavara särskilda
skäl för icke frihetsberövandeatt påföljd skallen väljas.
Bestämmelser sådana skäl, kan ledasom tillavser attsom
påföljden bestäms till skyddstillsyn, finns i 30 kap. 9 § andra
stycket BrB.

Speciella anstalter för trañknykterhetsbrottslingar avtjänarsom
korta fängelsestraff bör inrättas. Under verkställigheten av
fängelsestraffet skall den dömde genomgå särskilt påverkans-ett
program .

l Inledning

Vid val påföljd skall rätten, enligt 30 kap. 4av § BrB, fasta särskilt
avseende vid omständigheter talar för lindrigare påföljd änsom en
fängelse. I vissa fall får denna princip dock vika. Bl.a. kan brottets

utesluta ickeart frihetsberövande påföljd. I tidigareen rättspraxis
hänfördes rattfylleri närmast jämföra medatt rattfylleri i daggrovt
till brott normalt ansågs krävaatt ñngelse.vars I förarbetena till
1990 års ändringar i trañkbrottslagen vilka ändringar trädde i kraft-
den juli1 1990 uttryck för synsätt, lämnarettgavs nytt störresom-

för icke frihetsberövandeutrymme påföljder än tidigare.
En redogörelse för vad i denna del förekom i lagstiftnings-som

ärendet liksom för nuvarande och tidigare påföljdspraxis finns i
kapitel

Kriminalstatistik från SCB angående domstolarnas påföljdsval vid
rattfylleri vidgrovt handen uttalandena lettatt till förändradger en

påföljdspraxis. Som framgår bilaga 4 har användningenav av
fängelsestraff minskat och har användningen Villkorlig dom ökatav
markant jämfört med tiden före den 1 juli 1990. Vad gäller tings-
rättsdomar där rattfylleri utgör huvudbrottgrovt har användningen av
fängelsestraff minskat från 72 år 1989 till 47procent andraprocent
halvåret 1991 medan andelen villkorliga domar under tid ökatsamma
från 5 till 23procent procent.
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uppdragKommitténs6.2

rattfyllerividpåföljdsvalet grovtdirektiven åriUtgångspunkten att
påföljderfrihetsberövandevid ickemöjligheternaochskärpasbör att

bestämmandevidtillskallmissbrukareförvård avbereda tas varaatt
uppdragkommitténsframtiden. Iirattfylleri ävenförpåföljd grovt

påföljdsvaletgällervadpraxisskärpttill hurställningingår att ta en
vilkaunderochutsträckningvilkeniprövaochåstadkommasbör att

frågaikommakunnabörskyddstillsyn somomständigheter som
rattfylleri.påföljd för grovt

Utgångspunkter6.3

börjantillkantrafiknykterhetsbrottförpåföljdvalgällerVad enav
varitårföljdunderfrågasvårdetta är avkonstateras enatt somen

ärsammanhang. Detolikaidiskussioneringåendeför upp-föremål
varandra. Detmåste vägas motolika intressenfleraenbart att

Dentrafiksäkerheten.naturligtvisärgrundläggande intresset som
någotelleralkoholförtärthaefterfordonmotordrivet attframför ett

trafikenifarakörförmågan utgör storpåverkarmedel enannat -som
baraIntetrafikanter.andraockså försig självförendastinte utan

betingadeoch däravreaktionsfönnåga,också hansomdömehans utan
består igärningen ettSjälvaförsämras.manövreringsñrmåga

trafi-andraellertillfälligheterpåofta berotordedetrisktagande och
intetrafikolyckanågonreaktionsförmågaochskicklighetkanters om

på dennasträngt typskälsåledesfinns avattinträffar. Det se
rattfylleribrotten.på desärskiltnaturligtvisdåochbrottslighet grova
fängelsestraff vidanvändningenregelmässigaförhållandevis avDen

främstmotiverades1990julildenföre avrattfylleribrottgrova
påföljdspraxislaglydnad. Attallmänhögupprätthållaintresset att en

framhållsochbetvivlaskan knappasthänseendeti detbetydelsehade
Äventrafikbrottslagen.iändringar1990 årstillförarbetenaockså i

föröverdrivasskallintedomstolspraxissträngbetydelsen -enavom
andragradlika högi minstnämligentorde detmänniskor varamånga

upptäcktsrisken,avhållandeverkar t.ex.straffhotetänfaktorer som
körkortsåterkallelseochtrafikolyckaför anserriskenliksom -

medgällandesighär görallmänpreventiva hänsynendekommittén att
styrka.särskild

år ökatunderdomarvillkorligaandelenförhållandet senareDet att
tillövergåtträttstillämpareochlagstiftaretolkaskankraftigt attsom

Även trafiknykter-rattfylleribrotten.på demildare omgrovasynen
allmänhetenförankrad hosvältämligentordealltjämtheten vara

förar-degällervadsärskiltdåochsiktPådetta nyainger oro. -
därigenomnämligenfinnstillfortlöpande kommergenerationer som -
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i trafikenrisk för för nykterheten kommerbetydande respektenatten
bedömningar finns det i dagEnligt Trañksäkerhetsverketsminska.att

körning bland mån seoroande tendens till ökad onykter yngreen
förändring och detdryckesvanomasbilaga 3 d. På gång kansamma
totala alkoholkon-integrationsarbetet leda till deneuropeiska att

tidigaredet viktigare änsumtionen i riket ökar, vilket ännugör att
brott.allvarligt på dennasamhället markerar det typatt avser

påföljdspraxissåledes nödvändigt medSamtidigt det är somensom
straffbestämmelsernaeffekter ärtillgodoser de allmänpreventiva som

uppfattningtillgodose allmänhetensavsedda ha måste den ocksåatt
betydelserättvist. avgöranderimligt och Detta ärvad är avom som

och rättsväsendet.för strafflagstiftningenför människors förtroende
riktats denallmänna debattenSåväl den kritik i den motsom

ivissa uttalandenkommit bli följdenpåföljdspraxis att avsom
trañkbrottslagen gjorda1990 ändringar iförarbetena till års som
utveckling skettenkätundersökningar tyder på den motatt som en

stöd i detrattfylleri inte harvidandel villkorliga domarstörre grovt
rättsmedvetandet.allmänna

övervägande förkriminalpolitiska talar såledesskäl bl.a. att--
rattfylleribrott. sådanpå Enanlägger sträng syngrovaen synman

6.4i avsnittutvecklasemellertid inte närmareutesluter attsom --
beaktas vidi framtiden bör kunnapersonliga omständigheter även

önskemåletallmännainte detoch behöver äventyrapåföljdsvalet att
straffantalet sådanafängelsestraff. minskaSträvanminska antalet att

tydlig påföljds-ochkonsekventemellertid förutommåste genom en-
isig störreallmänpreventivtpraxis verkar attyttra mangenomsom -

ochbehandlingbrottslighetutsträckning hittills motverkarän genom
hjälpâtgärder.stöd- ochandra former av

6.4 påföljdVal av

30 4uttryck i kap. §kommer tillför val påföljdprinciperDe somav
i trafik-ändringartill 1990 årsframhålls i förarbetenaBrB är, som
påföljdvalsåledes äventillämpliga och gällerallmäntbrottslagen, av

skall fästaföreskrivs rättenbestämmelsenrattfylleri. Iför attgrovt
lindrigareförtalaromständigheteravseende vidsärskilt ensom

detstadgasfårfängelse rätten,skäl förfängelse. Sompåföljd än
denliksomstraffvärde ochbrottslighetens attbeaktavidare, art

till brott.skyldiggjort sigtilltalade tidigare
såundantagsfallitorde endastrattfylleriförStraffvärdet grovt vara

fängelse seårsminstmotsvarandenämligenhögt ett prop.-
föri ställetfängelsemotiverari sig100 detta198788 120 enatts. -

ianförtsvadbakgrundpåföljd. Motfrihetsberövandeicke somav
fängelse-föremellertid detta brottskapitel talar4 och i detta artkap.
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straff. rattfylleribrottGrova bör inte endast i viss utsträckning utan
generellt den påföljden normalt bör bestämmasarten attanses vara av
till fängelse.

kommitténsDenna ståndpunkt innebär skärpning i på deen synen
rattfylleribrotten jämfört med det synsätt kom till uttryckgrova som

i förarbetena 1990till års ändringar i trafikbrottslagen innebarsom
det inte tillräckligt med vilket rattfylleri helst föratt grovtvar som
fängelse skulle endast i vissa fall ansågs brottet såatt presumeras;

kvalificerat kunde hänvisa till brottets skäl för fängel-att artman som
se.

detGenom ändrade kommitténsynsätt anlägger självasättssom
beteendet köra onykter bestämt iatt centrum.mera- -

uttrycket brottetsI talar för fängelse ligger presumtionenatt art att
för fängelseär och icke frihetsberövande påföljd bör kommaatt en

i fråga endast det föreligger särskilda skäl 198788prop. 120om s.
100.

framgåttSom är det emellertid inte endast brottets ärart som av
betydelse för valet påföljd. vikt ocksåär det i det enskildaAvav om
fallet finns omständigheter förtalar lindrigare påföljd änsom en
fängelse. Främst då sådana omständigheter i 30 kap.avses som anges
9 andra stycket§ och 29 kap. 5 Särskilt§ BrB. kan i detta samman-
hang, förutom de s.k. kontraktsvårdsfallen, situationernämnas där
den bedömningen görs framgångsrikt påbörjad rehabilitering,att en
avseende missbruk eller förhållande kan ha haftannat antassom
samband med brottsligheten, skulle kunna spolieras eller allvarligt
försvåras verkställigheten fängelsestraff. Finnsett ettgenom av
sådant särskilt skäl bör den tilltalade fängelse normalt bordetrots att-
följa enligt 30 kap. 4 § andra stycket BrB grund brottets artav -
kunna erhålla skyddstillsyn.

delEn dem siggör skyldiga till rattfylleri harstor grovtav som
alkoholproblem. Visserligen kan sådana problem inte automatiskt tas
till intäkt för det föreligger risk för fortsatt brottslighet, dettaatt men

ofta förhållandet.är Mot den bakgrunden det främstär skyddstillsyn
med särskild föreskrift eller kontraktsvård kan komma i fråga isom
stället för fängelsestraff. Villkorlig dom bör användas med mycket

restriktivitet och i likhet med vad gällde före 1990 årsstor som-
reform komma i fråga endast i klara undantagsfall se t.ex.-
rättsfallen 1972NJA 60 och 1984 447. de fall där VillkorligIs. s.
dom kommer till användning bör det ligga tillnära hands att
kombinera denna med kraftigt bötesstraff.ett

Presumtionen för fängelse underlättar möjligheten döma tillatt
skyddstillsyn. Det torde nämligen lättare motivera den till-attvara
talade underkasta sig den behandling dom påatt m.m. som en
skyddstillsyn kan innebära, han stårnär under hot dömas tillatt
fängelse.
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påföljden skyddstillsynbestäms till fängelse eller detOavsett ärom
försökanaturligtvis vikt till de möjligheter finns attatt taav vara som

motverka fortsatt brottslighet och därmed trafikfarliga beteenden --
behandling och olika former stöd- och hjälpåtgärder. Sågenom av

Ävensker redan i dag inom såväl anstaltsvården frivården.som om
kriminalvårdensinte bör ha orealistiska förhoppningar påman

denna byggs ochmöjligheter det angeläget verksamhetär att ut
vidareutvecklas.

Straffsystemkommittén 199207 har tillnyligen tillsatta JuDen
olika alternativ tilluppgift bl.a. vidareutveckla användningenatt av

inom förfängelsestraff. Mycket kan emellertid uppnås redan ramen
lagstiftning.gällande

förekommer dendet i bl.a. USAkan här nämnasDet attatt som
inormalt skulle ha lett till fängelse ställetför brottdömts ett som

form elektronisk kontroll. Denintensivövervakning iunderkastas av
ochfrämst i fråga vistelseort,meddelas föreskrifter,dömde om

elektroniskföreskrifterna kontrollerasefterlevnaden genomav
beträffandeframför alltpåföljdhar denna använtsI USAapparatur.

förmögenhetsbrottslingar medtrafiknykterhetsbrottslingar och yngre
elektroniskstuderaStraffsystemkommittén skall bl.a.återfallsrisk.låg

intensivövervakning ochandra former s.k.övervakning och av --
Elektroniski Sverige.bör införassådantpröva ett systemom

stöd- ochdömde får delövervakning utesluter inte denatt av
kriminalvårdens sida.hjälpinsatser från

Återfall stycket BrBenligt 30 kap. 4 andrai brott utgör § en
återfall vidfängelse. Betydelsenomständighet talar för avsom

enligt allmännaför rattfylleri börpåföljdsvalet avgörasgrovt
53, 101 rättsfallen1987881120 100 ochprinciper se samts.prop.

frånnågra år förflutit359 och 1991 379. Sedan1991 NJANJA s.s.
frigivningen frånförekommande fall fråntidigare domen eller iden

brottet endastpåföljdsvalet för detfängelsestraff, bör såledesett nya
den dömsden tidigare domen. Harundantagsfall påverkasi somav

tidsperiod gjort sigrattfylleri tidigare inom relevantför grovt --
omständigheter ochtalar flera arttrafiknykterhetsbrottskyldig till ett

förnaturligtvis presumtionensådana fall ökaråterfall för fängelse. I
förutsättasrattfylleri kan detåterfall ioch vidfängelse attgrovt

påföljd fängelseänprincip skall finnaidomstolarna varaannan
utesluten.

för dömaförutsättningarna6.5 Ytterligare attom

rattfyllerividskyddstillsyntill grovt

under över-dömde ställsdenmedförpå skyddstillsyndomEn att
Övervakningen frivårdsmyndig-ledningbedrivs undervakning. av
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heterna och pågår regel år. Domstolen och övervaknings-ettsom
nämnden får besluta föreskrifter för den dömde, i frågat.ex.om om
skyldighet genomgå behandling alkoholmissbruk. Underatt mot
prövotiden skall den dömde iaktta skötsamhet och efter förmåga söka
försörja sig sig efterrätta sådana föreskrifter meddelatssamt som
honom. Iakttar den dömde inte vad åligger honom, kan övervak-som
ningsnämnden meddela honom varning eller förlänga övervaknings-
tiden. sista hand kanI nämnden begära åklagare vid domstol föratt
talan skyddstillsynen skall undanröjas och påföljd förattom annan
brottet bestämmas.

tidigareSom påpekats har del dem siggör skyldigastoren av som
till rattfylleri alkoholproblem. komma tillAtt medrättagrovt
alkoholproblem lång tid och kräver intensivt arbete. Entar ett
vanlig skyddstillsyn föreskrifter torde därför i allmänhet hautan
föga erbjuda. För nå resultat måste skyddstillsynen kombinerasatt att
med olika föreskrifter eller med särskild behandlingsplan s.k.
ko ntrakts vård

.
För skyddstillsyn skall komma i fråga påföljd vidatt grovtsom

rattfylleri, i de fall där den tilltalade har alkoholproblem, detär ett
grundläggande krav verkställigheten kan meningsfitllt inne-att ettges
håll och skyddstillsynen kan få resultat det enskildai fallet.att antas
Vilket innehåll skyddstillsyn kan och bör beror naturligtvis påen ges
förhållandena i det enskilda fallet och på vilka behandlingsprogram
och andra stöd- och hjälpátgärder frivården på kanortensom
erbjuda.

Som framhålls i förarbetena till 1990 års ändringar i trafikbrotts-
lagen har frivårdsmyndigheterna och övervakningsnämndema stora
möjligheter till verkställigheten skyddstillsynsdomatt attse av en

till förhållandena i det enskilda fallet. Detta gäller det.ex.anpassas
krav skall ställas på den dömde, uppläggningen behandlingensom av
och intensiteten i tillsynen. de flesta fallI torde det redan vid
domstillfället finnas anledning för domstolen meddela föreskrifteratt

vad den dömde har iaktta under prövotiden. Närmast syftasattom
här på sådana föreskrifter sikte på behandling de alkohol-tarsom av
problem ofta ligger bakom denna brott. Finns vidtypsom av
domstillfället inte någon konkret plan för behandlingens uppläggning
kan föreskrivas den dömde skall underkasta sig den läkarvårdt.ex. att
eller den nykterhetsvård frivårdsmyndigheten finner lämplig. Ensom
förutsättning för skyddstillsyn skall kunna väljas i sådant fallatt ett
är emellertid domstolen förvissat sig denna påföljd kanatt attom ges

sådant innehåll förutett sagts.som
Det är emellertid inte föreskrifterendast vård och behandlingom

kan bli aktuella inom för skyddstillsyn. finnsDet ävensom ramen en
möjlighet föreskriva den dömde skall genomgå vissatt t.ex. att
utbildning i frågor hänger med brottet. Inom såvälsom samman
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frivården kriminalvården har det också under år blivit alltsom senare
vanligare de dömts för trañknykterhetsbrott genomgåratt som
särskilda kurser där alkoholens skadeverkningar och dess betydelse
för trafiksäkerheten behandlas. Någon särskild lagstiftning krävs inte
för möjligheternaöppna förena skyddstillsynsdom medatt att en
föreskrift deltagande i sådan kurs.om en

flera frivårdsdistriktInom har framtagits särskilda förprogram
arbete med skyddstillsynsdömda rattfyllerister. Dessa s.k. ratt-
fylleriprojekt bedrivs ofta i samverkan med privata Exempelorgan.
härpå deutgör rattfylleriprojekt bedrivs i samarbete medsom
Föreningen Skyddsvämet i Stockholm och Göteborg. De olika
projekten skiljer sig vad gäller uppläggning, består i allmänhetmen
i deltagande i samtals- och informationsgrupper kring alkoholfrågor,
individuella samtal och läkarkontakter. Erfarenheterna dessaav
projekt godaär och det är angeläget de möjligheter projektenatt som
erbjuder till Justitieutskottet har också vid flera tillfällentas vara.
betonat vikten härav se Justitieutskottets betänkande 198990t.ex.
JuU2 26.s.

En orsak till den ojämnhet i påföljdsvalet vid rattfyllerigrovt som
föreligger mellan olika tingsrätter kan frivårdsmyndig-antas attvara
heterna i landet har olika möjligheter tillhandahållaatt program som

så utformadeär domstolarna sig ha möjlighet väljaatt attanser
skyddstillsyn påföljd. Detta är allvarligt från såväl rättssäkerhets-som

rättvisesynpunkt. enhetligFör och ändamålsenlig rättstillämp-som en
ning det viktigt,är i detta avseende kan få till ståndatt man en
likformighet över hela riket. Enligt vad kommittén erfarit pågår för

inomnärvarande kriminalvården omfattande utvecklingsarbeteett som
efter hand kommer leda till påverkansprogram särskilt riktadeatt att
till för trafiknykterhetsbrottdömts blir tillgängliga överpersoner som
hela landet. Kommittén det är angeläget detta arbeteatt attanser
bedrivs skyndsamt och med kraft.

kan härDet nämnas Straffsystemkommittén ihar uppdragatt att
bl.a.överväga ytterligare utveckling bestämmelserna rören av som

föreskrifter i samband med skyddstillsyn och möjligheterna i ökadatt
utsträckning föreskrifter den dömde skall genomgåattge om
utbildning direkt sikte på problem har samband medtarsom som
hans brottslighet. Detta det emellertid inte mindregör angeläget att

på de möjligheter lagstiftningen redan i dag förta attvara som ger,
skyddstillsynspåföljdengöra till bra alternativ förett personer som

dömts för rattfylleri.grovt
detNär gäller bedöma under vilka förutsättningar skydds-att som

tillsyn med föreskrift nykterhetsvårdande behandling kan bliom
tillämplig på trafiknykterhetsbrottslingar med alkoholproblem
aktualiseras frågan vilken betydelse bör tillmätas den till-om som
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till de krav förenadeinställning till ochtalades situationsin ärsom
sådan påföljd.med en

kontraktsvårdundantag för s.k.uppställer i och för sig medBrB --
tilltalade för ådömandedeninte något krav på samtycke avav

bakgrundtorde skyddstillsynskyddstillsyn. Däremot mot av-
framstårutesluten deti 30 kap. 9 BrBbestämmelsen § somvara om-

sig påverkas denna.kommer låta Itilltalade inteklart den attatt av
slutsatsframhålls dennatill den angivna bestämmelsenförarbetena att

förklararden tilltaladeomständigheteninte kan dras enbart den attav
förenade medde kravvillig underkasta sig ärhan inte är attatt som

Beträffande de120 105.198788skyddstillsynen se s.prop.
gäller trañknykterhets-i fråga vadföreskrifter kan kommasom

enligtemellertid,alkoholproblem ligger detbrottslingar med
inställning måstetilltaladeskommitténs mening, i sakens dennatur att

otvivelaktigt såbetydelse. förhåller sigtillmätas Det ut-attstor
positivklienten harsikterna nå resultat ökarettatt gynnsamt om en

i övrigt vidtas.inställning till behandlingen och de åtgärder Detsom
strävandena i modernbl.a. denna bakgrund skallär mot man se

olika formernykterhetsvård så långt möjligt åstadkommaatt avsom
frivillig behandling.

påföljd skall väljas vidicke frihetsberövandeFör grovtatt en
tidigare uttalat, krävasrattfylleri bör, enligt vad kommittén att

för skyddstillsynsärskilda skäl talar för det; sådana särskilda skäl
i 30 kap. 9 andra stycketfinns tidigare exempliñerade §sagtssom

förutsättas domstolarna kommerBrB. kan bakgrund häravDet mot att
tilltaladefinna skyddstillsyn i princip utesluten inte denäratt att om

någon-sina alkoholproblem, intresserad göraär medveten attavom
allvarligt harting åt dem och detta intresse bedöms Härmenat.som

medfrivården viktig viktigt personutredarenuppgift. ärDet atten
den alkoholsituation behovettilltalade diskuterar dennes samt av

ocksånykterhetsvårdande innehållet i denna. Det ärbehandling och
viktigt behövs redan underden tilltalade fall där deti deatt --

motiveraspersonundersökningen sin situation ochbibringas insikt om
gå igenom behandling.att en

En fängelse normal-sträng på rattfylleribrott medsyn somgrova
påföljd nämligenunderlättar sådant arbete. Det harotvivelaktigt ett
visat sig motivation harviktigt sådanled i åstadkommaatt ett att en
varit den tilltalade grund sin alkohol-får sig han påklart föratt att av
konsumtion begått fängelsestraff.medför Denbrott normaltett som
nödvändiga detmotivationen svårare åstadkomma,betydligtär att om
han riskerar kravfå bör reglernaVillkorlig dom. Vidareäratt omen
på särskild körkortstillstånd Trafiksäker-utredning vid ansökan om

tillhetsverkets författningssamling, 199070 kunna bidraTSVFS
förden dömtsmotivationen. Nämnda nämligenregler innebär att som

alkoholkoncentrationtrañknykterhetsbrott haftoch därvidett somen
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uppgått till minst 1,5 promille i blodet eller minst 0,75 milligram per
liter utandningsluft till sin ansökan körkortstillstånd skall foga ettom
särskilt utlåtande styrker kravet på nyktert levnadssätt enligtattsom
7 § andra stycket körkortslagen uppfyllt.är Beträffande denna s.k.
utvidgade lämplighetsprövning föreslås vissa ändringar, kapitelse
10.

Kommittén föreslår inte några ändringar i möjligheterna dömaatt
till s.k. kontraktsvård. Denna form skyddstillsyn bör alltså, iav
likhet med vad gällde före 1990 års reform, kunna komma isom
fråga vid rattfylleri brottets med styrka talar förgrovt trots att art en
frihetsberövande påföljd. Detta under förutsättning den uppgjordaatt
planen kan godtas domstolen ersättning för det fängelsestraffav som

skulle ha följt.som annars
Vad gäller lagöverträdare bör det finnas förutsättningargodaunga

använda den speciella form skyddstillsyn samhällstjänstatt av som
innebär. förutsattDetta denna påföljd framstår lämplig medatt som
hänsyn till den dömdes personliga förhållanden.

Vad gäller påföljden skyddstillsyn vill kommittén betona vikten av
snabba, tydliga och konsekventa reaktioner den dömde inteom
fullföljer vad åligger honom enligt domen. Straffsystemkom-som
mittén har till uppgift överväga det ñnns behov förbättraatt attom av
kontrollen och efterlevnaden de föreskrifter meddelats och attav som
utveckla möjligheterna till ingripanden den dömde inte iakttar vadom

åligger honom.som

6.6 Kriminalvård i anstalt

döms till fängelsePersoner med trañknykterhetsbrottettsom som
huvudbrott skiljer sig inte sällan på flera olika frånsätt det övriga
fångkollektivet och det kan ifrågasättas den blandning olikaom av
klientelgrupper sker i dag lämplig.ärsom

Kommittén har tidigare framhållit det angeläget möjlig-är deatt att
heter finns behandling, kurser och andra åtgärderattsom genom
bekämpa alkoholmissbruk och fortsatt brottslighet till Dettatas vara.
gäller även vid kriminalvård i anstalt. Verkställigheten måste ettges
meningsfullt innehåll från individualpreventiv synpunkt och inriktas
på faktorer hänger med brottet.som samman

Rattfylleristema har också uppmärksammats inom anstaltsvården.
På vissa kriminalvårdsanstalter bedrivs nämligen sedan hösten 1984

kursverksamhet för fängelsedömda rattfyllerister, benämnden
Rattfällan. Syftet med kursen på halvtid i ungefärsom ges en-
månads tid är de dömda ökade kunskaper alkohol ochatt ge om-
trafik och insikt de alkoholvanoma. Deltagandet frivilligt.ärom egna
Verksamheten har nyligen utvärderats. Utvärderingen avsåg bl.a.
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frigivningenåterfall i trañknykterhetsbrott inom tvåårsperiod efteren
vid handen återfall lägre hos kursdeltagarnaoch andelenattgav var

till dominerandeän hos matchad kontrollgrupp. För den antaleten
80 deltagarna tidigare straffade inomöver procentgruppen av

fem år före intagningen framkom kursdeltagarnaatt procentsex av
Ävenåterföll jämfört med nio kontrollpersonema. detprocent av om

inte kan uteslutas andra faktorer kursdeltagandet kan ha bidra-ånatt
git till erhållna skillnader mellan kursdeltagarna och kontrollperso-

resultaten liksom erfarenheterna i övrigt så godaär attnerna - -
verksamheten bör byggas närvarande bedrivs verksamhetenFörut.
på tolv anstalter i landet. flesta tängelsedömda rattfyllerister fårDe
inget erbjudande gå kursen.att

Enligt kommitténs uppfattning i principbör alla personer som
beräknas intagna i kriminalvårdsanstalt under högst omkring trevara
månader och har trañknykterhetsbrott huvudbrott i denettsom som
aktuella domen verkställigheten genomgå intensivt,under särskilt,ett

Med huvudbrott här lagföringen gäller fleraprogram. avses om-
brott straffet straff-det eller de brott har det i sinsträngastesom-
skala.

anledningMed det sagda föreslår kommittén special-attav nu
anstalter för endast detta klientel inrättas. Fördelarna med denna typ

specialanstalter flera. sådana anstalter kan de aktuellaär Inrättasav
klienterna hållas skilda från klienter har kriminellde som en annan
belastning och skulle verksamheten kunna drivas rationellt.mera
Vidare skulle specialanstalterna kunna samla tillräckligt antalett stort
klienter för möjliggöra differentieringviss verksamheten be-att en av

på verkställighetstidens gradenroende längd, den dömdesav
eventuella alkoholproblem och faktorer. Sist, inteandra minst,men
skulle sådan ordning tillåta verksamheten aktiv påverkan iatten -
alkoholfrågan genomsyrade ñngelsevistelsen.-

föreslagna specialanstalterna förutsätts bli utformadeDe öppnasom
riksanstalter. innebär många de intagna kommer fåDetta att attav
tillbringa verkställighetstiden liggerpå anstalter inte i närhetensom

hemmet. Den s.k. närhetsprincipen dvs. principen närhetenattav -
till hemorten skall bilda utgångspunkt för anstaltsplaceringen för
normalklientelet kommer alltså inte kunna uppråtthållas.att-

nackdel bedöms emellertid liten i jämförelse deDenna medvara
fördelar specialanstalterna erbjuder och med hänsyn till detagen

vistelsetiderkorta det fråga Redan i dag gäller vidareär attom.
fängelsedömda rattfyllerister i inte obetydlig omfattning avtjänaren
fängelsestraff på riksanstalter långt hemifrån.öppna

Närhetsprincipen för övrigt föremål förär Fängelseut-översyn av
redningen Dir. 199236.

Verksamheten förutsätts i första inriktadhand på dömda med
alkoholproblem. gjort sig skyldig till trafiknykter-Att etten person
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hetsbrott kan naturligtvis inte vidare till intäkt för han harutan tas att
alkoholproblem, även så ofta fallet.är Den föreslagna verksam-om
heten bedöms emellertid ha mycket fängelsedömdaävenatt ge
trafiknykterhetsbrottslingar alkoholproblem och börutan programmet
kunna till även dennaanpassas grupp.

Kriminalvård i anstalt är mycket påföljd.kostsam tidigareSomen
framhållits de härutgör aktuella trafiknykterhetsbrottslingama en
klientgrupp inte sällan i flera avseenden skiljer sig från detsom
övriga anstaltsklientelet. Fråga âr främstom personer som av
allmänpreventiva skäl dömts till korta fängelsestraff och eftersom
frigivningen ofta kan beräknas återgå till socialt ordnade förhållan-
den. Med hänsyn till klientelet och de korta vistelsetidema tillupp-
omkring månader kan de föreslagna specialanstaltema görastre -
enklare och kan driftkostnaderna hållas jämfört med i dag.nere
Således kan räkna med lägre bevakningskostnader eftersom detman
aktuella klientelet i allmänhet inte rymningsbenäget.är Vidare kan
anstalterna göras enkla både byggnads- och utrustningsmässigt och
bör de intagna kunna delta i skötseln dessa anstalter såväl i denav -
dagliga driften i det löpande underhållsarbetet i intesom en-

Ävenobetydlig omfattning. kriminalvårdsekonomiska skäl talar alltså
för inrättandet specialanstalter.av

Specialanstaltema bör kunna inrymmas i utnyttjade byggnader
redan disponeras och några kostnaderstörrestaten utansom av som

kan ändras så de här ändamål. inte sådanaInrättasatt avsettpassar
anstalter tvingas bygga traditionella anstalter eller byggaman nya

befintliga anstalter för kunna det ökade antalet fängelse-ut att ta emot
dömda trañknykterhetsbrottslingar kommitténs förslag kan antassom
leda till. skulle stå sigDetta avsevärt mycket dyrare. kan härDet
upplysas sluten lokalanstalt vid nybyggnation beräknas kostaatt en

Öppenomkring 1,1 miljon kr plats. anstalt, dock inteper som
byggts på många år, torde kosta omkring 800 000 kr plats.per

Förutom verkställigheten individualpreventivt innehållatt ettge
medför kommitténs förslag i platser i befintligadenna del denatt nu
anstaltsorganisationen friställs. vikt bakgrundDetta år mot attav av
platsbehovet totalt beräknas deöka under närmaste åren beroendesett
på bl.a. volymförändringar aviserade ändringar i reglernasamt om
Villkorlig frigivning föreslagnaoch straffskärpningar för vissa
våldsbrott. de platser friställs iAtt huvudsak är belägna på öppnasom
anstalter ytterligare fördel eftersom nyligen företagnaär under-en
sökningar, bl.a. Kriminalvårdsstyrelsens forskningsgrupp, tyderav
på relativt många fångar befinner sig på slutna platser än deatt mera
från rymningssynpunkt behöver, varför behovet platser påt.ex. av
just anstalter kan tänkasöppna öka.

För komma till med alkoholmissbruk krävs,rättaatt ett som
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kommittén påpekat tidigare, intensivt arbete under lång tid.ett
Påverkansprogrammet därförkan inte isolerat förstautan ettses som

Ambitionen bör naturligtvis lägga grund så densteg. att attvara en
dömde efter frigivningen kraft skall kunna och vilja fortsättaav egen

behandling eller åtgärder för komma till sinamed andra rätta medatt
Särskild åteventuella problem. uppmärksamhet bör ägnas denatt

anstaltsvistelsen får med knyta de kontakterdömde under hjälp att
behövs för sådan uppföljning.som en

kommittén föreslagna specialanstaltema i första handDe ärav
tänkta för korttidsintagna trañknykterhetsbrottslingar avtjänatsom
fängelsestraff på till omkring månader och hartre ettupp som

huvudbrott aktuella domen. Målettrañknykterhetsbrott i densom
måste emellertid trafiknykterhetsbrottslingaräven dömtsattvara som
till längre fängelsestraff eller dömts för andra svårare brottävensom
och därför lämpligen inte kan placeras på de här föreslagnasom

fallspecialanstaltema, skall genomgå påverkansprogram i de detta
bedöms lämpligt. Kommittén här främst sådanaavser personer som

vidi sitt alkoholpåverkade tillstånd gjort sig skyldiga till andra brott
sidan trañknykterhetsbrottet, exempelvis vållande till dödav annans

trafik, trafiknykterhetsbrotteller vårdslöshet i ochgrov personer vars
iha sådant straffvärde vistelsetiden anstalt kommerbedömts attett att

Övrigaöverstiga månader. trafiknykterhetsbrottslingar huvud-tre -
ocksåsakligen vanliga kriminella i den aktuella domen dömtssom

för trafiknykterhetsbrott förutsätts bli föremål för påverkanspro--
i första hand utbyggt och utvecklat Ratt-ett typgram, program av

fällan, inom för det traditionella anstaltssystemet.ramen
Erfarenheter från behandlingsinstitutioneri landet förekommande

fram-har visat påverkansprogram här aktuellt slag kanatt av vara
gångsrikt det behöver Kommittén därföräven när upprepas. anser
inte det föreligger något hinder låta efteratt mot att personer som

återfallit genomgågenomgånget i trañknykterhetsbrottprogram
ytterligare eller flera gånger.programmet en

särbehandling fängelsedömda trafiknykterhets-förFormema av
brottslingar i l8.utvecklas kapitelnärmare
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Ytterligare7 åtgärder demot

allvarligaste brotten

Kommitténs Förslag Straffmaximum för rattfyllerigrovtm.m.
höjs från till två års fängelse.ett

Någon brotten vållandeöversyn till död och vållandeav annans
till kroppsskada eller sjukdom ingår inte i kommitténs uppdrag.

brott förekommer emellertidDessa inte sällan i samband med
onykterhet i trafik.

kan ifrågasättas inte nämnda vâllandebrott bedömsDet om
mildare vad kan rimligt. bedömningän En strängaresom anses

i meningdessa egentlig brott skulle kunna främjasav grova om
det i lagtexten vilka omständigheter särskilt börangavs som
beaktas vid bedömningen sådant brott skallettav om anses som

och det förhållandet brottet begåtts i trafik ellergrovt attom
jämförbardärmed verksamhet under självförvållatannan rus

dessa omständigheter.angavs som en av
Straffskalan för exempelvis vållande till dödgrovt annans

Ävenomfattar fängelse i lägst månader och högst fyra år.sex om
straffmaximum kan överskridas fängelse ådömsnär som gemen-

straff falletför flera brott detta gärningsmannenårsamt om-
också gjort sig skyldig till trafiknykterhetsbrott bör dessutom-

höja straffmaximum för vållande tillövervägas brottenatt grovt
död och vållande till kroppsskada eller sjukdom.grovtannans

7.1 Höjning straffmaximum för grovtav

rattfylleri

7.1.1 Bakgrund

Straffet för enligt trañkbrottslagenrattfylleri i dag 4 §ärgrovt a
fängelse straff föri högst år. fängelse ådömsNär gemensamtett som
flera brott, kan straffmaximum för det svåraste brotten över-av
skridas. straffmaximum ökar högreMöjligheterna överskridaatt

ocksådetta maximum 26 kap. 2 Straffmaximum kanär § BrB.
emellertid inteöverskridas i vissa återfallssituationer. Dessa är av

intresse i detta sammanhang 26 kap. 3 BrB.§
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29 kap. första stycketI l § BrB de allmänna grunder enligtanges
vilka straffmätning skall ske. Huvudregeln straffär skall mätasatt ut
efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Frågan om
vilka faktorer särskilt skall beaktas vid bedömningensom av
straffvärdet iregleras andra stycket. Här den skada,omnämns
kränkning eller fara gärningen inneburit, insettvad den tilltaladesom
eller borde ha insett detta de avsikter eller motiv hansamtom som
haft. Vidare i 2 och 3 vissa omständigheter höjer§§ BrBanges som

sänker straffvärdet. Bestämmelsen straff skall eftermätasatt utresp.
straffvärdet dock inte undantag. På andra ställen i finnsär BrButan
exempelvis bestämmelser möjlighet i det enskilda falletattgersom

straff straffvärdet påkallar, 29än det kap.mäta ut annat t.ex.som se
4 tidigare brottslighet, 5 7och §§ BrB.

erfarenheter vunnits tillämpningen visar straffskalansDe attsom av
del utnyttjas förhållandevis sällan. maximistraffet förövre Trots att
rattfylleri fängelse i år, erhöll under år 1991 endast 1,5ärgrovt ett

dem dömdes till fängelse för rattfylleriprocent grovtsomav en
påföljd månaderspå fängelse eller och uppgick medellängdensex mer

fängelsestraff till 1,5 månader.utdömda för detta brottav

Överväganden7.1.2 förslag angående straffmaximumoch
för rattfyllerigrovt

Utgångspunkten vid bestämmande straffskalor för olika brott ärav
allmänt förtjänar för straff;vad brotten hur klandervärt brottet är.sett

Härvid proportionalitet ekvivalens viktiga begrepp. Medär och
proportionalitet då straffskalan bör bestämmas i proportionattavses
till brottets svårhet och med ekvivalens förstås lika svåra straffatt
skall för likvärdiga brottstyper.utsättas

rattfylleri brott innebär fara för människors liv ochGrovt är ett som
hälsa. förfarande framstårFörarens särskilt svårt eftersom hansom
medvetet valt andra trafikanter för de risker hansutsättaatt som
alkoholpâverkan innebär i trafiken. Kommitténs grundinställning är
därför allmänt måste på detta brott. desträngt Föratt settman se
allvarligaste formerna rattfylleribrott bör det finnasav grova
möjlighet utdöma långvariga fängelsestraff. nuvarandeDetatt
maximistraffet, fängelse år, kommittén för lågt.ett varaanser

höjning för skulleGenom straffmaximum rattfyllerigrovten av
straffskalan för detta brott också kunna komma i bättre samklang med
straffskaloma för andra, i straffvärdehänseende, jämförbara brott.

Straffmaximum bör därför höjas. finns därvid anledningDet att
jämföra rattfylleri brotten framkallande fara förmedgrovt av annan
och vårdslöshet i trafik. dessa brott föreskrivs straff-För ettgrov
maximum två års fängelse.om
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Före BrB strafflatituden för vårdslöshet i trafik fängelsevar grov
eller straffarbete i högst år. Fängelsemaximum förett detta brott
motsvarade alltså straffmaximum för rattfylleri under omständigheter

inte mildrande. I samband med BrB infördessom ändradesvar att
bestämmelsen vårdslöshet i trafik så påföljden skulleom attgrov vara
fängelse i högst två år. Anledningen härtill straffmaximum förattvar
detta brott inte ansågs böra lägre förän brottet framkallandevara av
fara för i 3 kap. 9 § BrB. Motsvarande ändring straff-annan av
maximum för rattfylleri gjordes emellertid ej. Inte heller ändrades
straffmaximum för detta brott i samband med 1990 års ändringar i
trafikbrottslagen.

Enligt kommitténs mening måste det alltså dags betraktaattnu vara
rattfylleri så allvarligtgrovt brott straffmaximumett bör höjasattsom

från fängelse i år till fängelse i två år.ett Genom höjningen av
straffmaximum blir straffskalan vidare förän närvarande och för de
allra allvarligaste fallen kan strängare straff iän dag utmätas. Den
övre delen straffskalan är avsedd för exceptionella fall iav som
praktiken sällan inträffar. Det kan emellertid den föreslagnaantas att
lagändringen kan upphov till ökad nyansering vid straffmätningen.ge
Kommittén det inte någon nackdel så skulle bli förhållan-ser som om
det. Här liksom i övrigt är det vikt försvårande omständig-attav- -
heter återspeglas just i straffmätningen.

Grovt rattfylleri innefattar gärningar med varierande straffvärde och
det knappastär möjligt exakt när det finnsatt skälmera attange
tillmäta gämingen högre straffvärde det svårareatt änanse- -
normalt. Det faller sig emellertid naturligt vid värderingenatt ettav

rattfylleribrott igrovt avsevärd mån knyta till de risker föran
trafiksäkerheten gärningen typiskt inneburit. Bedömningensettsom
måste bli strängare högre trafikrisken varit. I de fall där trafikfaran
genomsnittligt varit hög finns det i mångasett fall anledning att
anlägga strängare synsätt iän dag.ett Här exempelvis fall däravses
gärningsmannen fört fordonet sådant sätt eller sådanett platsen

risken för trafikolyckaatt typiskt varit mycket hög eller haftsetten
särskilt ansvarsfull eller krävande uppgift framförten t.ex. ett tungt

fordon, fordon med mångaett såsom skolskjuts ellerpassagerare en-
buss eller fordon med farlig last.etten -

Frågan till vilken svårhetsgrad visst brott hör måste naturligtvisett
avgöras innan straffmätningen i det enskilda fallet sker. Har en
omständighets relevans helt tömts placeringen i svårhets-ut genom
grad, kan den inte beaktas också vid straffmätningen. I de här
nämnda fallen kan det finnas anledning ytterligare beakta den vidatt
straffmätningen.

iKommitténs förslag innebär rattfylleri fåratt maximi-grovt samma
straff vårdslöshet i trafik. Förslaget bör dock inte innebärasom grov
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brott. Harmellan dessakonkurrensgällerdetändring närnågon
trafik bör hanvårdslöshet itillskyldiggjort siggärningsmannen grov

brott.för dettaäventillfällasalltså alltjämt ansvar

bestämmelsernaUtformningen7.2 grovtomav
vållandedödtillvållande grovtresp.annans

sjukdomellerkroppsskadatill

uppdrag.kommitténsiingår intevållandebrottenNågon översyn av
sjukdomkroppsskada ellervållande tillochdödtillVållande annans

trafik.onykterhet imedsambandiinte sällanemellertidförekommer
underlagfördesframkommittén låtit SCBstatistikEnligt tasom

trafiknykterhetsbrottsåvälför1511989-1991åren sompersoner
kroppsskadatillvållande74 personerdödtillvållande resp.annans

betänkandet.till3 bbilagavidare77 Sepersoner.sjukdomeller
vållandebrottdebedömningenifrågasätterKommittén somavom

tidunderskärpningtilltendensdenhär trots senaresomavses -
kanvadmildare änpraxis inte ärikunnat varaansesnoteras som-

vilkavållandebrottmångatillfredsställandeinterimligt. Det är att
och intebedömsinteuppfattasmåsteallmänt grovasomgrova,som

Uppfattningenfängelsestraff.tämligen korta attänföranleder annat
trafikolyckor äralkoholrelateradebedömningenstraffrättsligaden av

debatten.allmännauttryck i dentillkommitlindrig har ävenalltför
Över vållande tillochdödtillvållandesighuvud tertaget annans

alkoholinflytandeunderbegåttssjukdomellerkroppsskada avsom
oftanarkotikaeller grova.

ochvåldettoleransminskadedenbakgrund motminstInte mot av
undergällandesiggjortmotverka dettasträvandenökadede att som

överanledningmening,kommitténsenligt attdet,finnstid sesenare
straffbestâmmelsema.aktuellade

brottmeningegentligidessabedömningEn strängare grovaav
omständighetervilkadet i lagtextenfrämjaskunnaskulle angavsom

ochbrottet ärbedömningen grovtvidbeaktassärskilt bör av omsom
därmeditrafik ellerbegåtts ibrottetförhållandetdet att annanom

dessasjälvförvållatunderverksamhetjämförbar en avangavs somrus
omständigheter.

likhetiverksamhetsådanverksamhetjämförbarMed som,avses
omdöme.ochreaktionsförmågapåkravhögatrafik, ställermed

arbetslivet.ovanliga iinteuppgifter ärkrävandeSådana
föreslagitshärbestämmelsernauppbyggnadsådanEn somav

ochbrottgradindeladevidvanligtmed vad äröverensstämmer som
praxis.enhetligfrämjaägnadocksåskulle att envara

omständighetendentillmätas attskallbetydelseVilken ensom
straffrättsligaolikaberusning isjälvförvålladbegåtts undergärning
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sammanhang är emellertid också Fängelsestraffkommitténsom-
påpekat se SOU 198614 447 och SOU 19887 150-153s. s. en-komplicerad fråga kommittén inte kunnat gå närmare in på.som

Bedöms vållande till död och vållande till kroppsskada ellerannans
sjukdom brott gäller strängaregrovt straffskalasom änen annars.
För vållande tillt.ex. grovt död stadgas ñngelse i lägstannans sex

Ävenmånader och högst fyra år. straffmaximum kan överskridasom
fängelse ådöms straff för flera brottom gemensamt detta ärsom -fallet när gärningsmannen också gjort sig skyldig till rattfylleri eller

rattfylleri bör dessutomgrovt övervägas höja straffmaximumatt för-
dessa våldsbrott.

Kommittén föreslår med hänsyn till det anförda bestämmelsernaatt
vållande till död och vållande till kroppsskadaom ellerannans

sjukdom över. Därvid bör den straffrättsliga betydelsenses av
berusning övervägas allmänt.mera
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8 Personutredning i mål om ansvar

rattfylleriför grovt

Kommitténs förslag frivårdsmyndighet börYttrande från
rattfyllerinormalt infordras i mål för grovt annanansvar omom

Även ståri de fall där detpåföljd fängelse inte kan uteslutas.än
yttrande dockfängelsestraff skall ådömas börklart att ett

det föreligger sådanainhämtas det ñnns anledning anta attom
fängelsestraffets längd.betydelse föromständigheter kan hasom

beroende alkoholför diagnostisera missbruk ellerTest att av
personutredningbör ingå led i denoch andra droger ett somsom

i sådana mål.frivårdsmyndigheten ombesörjer

8.1 Kommitténs uppdrag

tidigare och densöka bedöma denkommitténs uppdrag ingårI att
förgällande ordningensden juli 1992nuvarande från och med l --

för valeti brottmål betydelsesärskild personutredninginhämtande av
föreslåoñrhindradrattfylleri. Kommitténpåföljd vid är attgrovtav

behövliga.kande ändringar i bestämmelserna ansessom

8.2 Rättslig bakgrund

fallförhållanden kan i mångatilltalades personligaDen vara av
påföljds-ställningstagande iför domstolensavgörande betydelse

påföljd bötergäller sådana brott där änfrågan. detNär synesannan
anledning förekommersärskildi fråga, ellerkunna komma annars

rörande straff,utredningförebringaåligger det domstolendärtill, att
tilltaladesutredning dentilltalade,ådömts dentidigare samt omsom
kanförhållanden,personligalevnadsomståndigheter och de antassom
tillgodoserättegångsbalken. För46 kap. 9 §betydelse attavvara

enligt lagendomstolarnadelen kanutredning i denbehovet av
inhämtabrottmål,personutredning isärskild19912041 m.m.om

personundersök-benämntfrivårdsmyndighet tidigarefrånyttrande
inhämtakanDomstolen även7-intyg.läkarintyg s.k. §ning och

Socialnämnd.frånmisstänkteupplysningar denom
domstolen bl.a.personutredningsformer kandessaVid sidan av



114 Personutredning SOU 1992131

besluta rättspsykiatrisk undersökning och inhämtande yttrandeom av
från frivårdsmyndighet den dömdes förhållanden under pågåendeom
övervakning.

förundersökningsprotokollet,I in till domstolen, skallsom ges
vidare vissagöras anteckningar den misstänkte på s.k.ettom
personblad. Uppgifterna är emellertid mycket knapphändiga. vissaI
fall skall den misstänkte beredas tillfälle lämna kompletterandeatt
upplysningar angående familje- och bostadsförhållanden, sam-
hällsingripanden och andra omständigheter kan be-som vara av
tydelse.

Vid huvudförhandlingen finns möjlighet för åklagarenrätten, och
försvararen ställa frågor till den tilltalade för på så fåatt sättatt en
bild dennes personliga förhållanden.av

Lagen särskild personutredning i brottmål trädde i kraft den 1om
juli 1992. Samtidigt upphörde den tidigare motsvarigheten, lagen
1964542 personundersökning i brottmål, gälla. Enligt denattom
tidigare lagen personundersökning i princip förutsättning förvar en

tilltalad skulle få dömas till skyddstillsyn, fängelseatt ien sex
månader eller eller överlämnas till särskild vård. Domstolenmer
kunde i dessa fall underlåta in personundersökning endastatt ta en

motsvarande utredning ändå tillgänglig för rätten. I denom var nya
lagen har personundersökningsinstitutet därersatts ett systemav
frivårdsmyndighetema fått till uppgift till domstolarnaatt avge
yttrande beträffande den misstänkte. Ett sådant yttrande skall in-
hämtas, det för påföljdsfråganavgöra eller behövsattom annars
särskild utredning den misstänktes personliga förhållanden ellerom

åtgärder kan bidra till han avhåller sig från fortsattantas attom som
brottslighet. Yttrande behöver dock inte inhämtas, domstolenom
redan har tillräcklig utredning eller inhämtar sådan på sätt.annat
Något formellt krav på yttrande måste inhämtas vid vissa påföljderatt
uppställs inte längre.

Ett syftena med den lagen är skapa förutsättningar föratt ettav nya
flexibelt förfarande för inhämta personutredning. Ut-attmera

redningens innehåll och omfattning skall också änanpassas mer
tidigare till förhållandena i det enskilda fallet och utgångspunkten
skall domstolarnas behov underlag för påföljdsbestämningen.vara av

I normalfallet detär personalen vid frivårdsmyndigheten som
genomför utredningen och för yttrandet till domstolen.svarar
Myndigheten får dock förordna särskild personutredare för atten
bistå med den utredning behövs för yttrandet.som
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8.3 Inhämtande personutredning i målav om
för rattfyllerigrovtansvar

Frågan personutredning vid trafiknykterhetsbrott särskilttogsom upp
i förarbetena till den gällande lagen särskild personutredningnu om
i brottmål 1991922prop. 16 17och Justitieutskottetssamts.
betänkande l99l92JuU4 9. Departementschefen påpekade detatts.
då gällande kravet på personundersökning för döma till skyddstill-att

torde ha påverkat påföljdspraxis i mål försyn om ansvar grova
trafiknykterhetsbrott. Eftersom det vid del domstolar sällanen
förordnades personundersökning i sådana mål, hade de i praktikenom
redan på formella grunder varit förhindrade döma till skyddstill-att

Departementschefen underströk denmed ordningen,att,syn. nya
yttrande från frivårdsmyndighet självfallet normalt bör inhämtas när
det inte står klart påföljd fängelseän är utesluten. Justi-att annan
tieutskottet anslöt sig till detta synsätt och konstaterade yttrandeatt
normalt bör inhämtas i mål trafiknykterhetsbrott.om grova

8.4 Betydelsen personutredning i målav om
för rattfyllerigrovtansvar

Personutredning i mål för rattfylleri har undersöktsgrovtom ansvar
bl.a. professorn i Straffrätt vid Lunds universitet Hans Klette. I sinav

Likheten inför lagen och tingsrätternas påföljdsval vidrapport ratt-
fyllerimål 1979-1982 uttalade Hans följandeKlette 319.s.

Ett väsentligt samband finns mellan förekomst personundersök-av
ning 7-undersökning i 1979-års enkätmaterial förekomstoch av
Villkorlig domskyddstillsyni SCB-materialet från 1979. Tingsrätter
med hög förekomst personundersökning§ 7-undersökning harav
hög andel Villkorlig domskyddstillsyn, medan tingsrätter medav
låg förekomst personundersökning§ 7-undersökning har lågav
andel Villkorlig domskyddstillsyn. Vid de tingsrätter 1979av som
hade mycket hög andel fängelse enligt SCB-materialet förekom i

aldrig personundersökning eller 7-undersökning§ enligtstort sett
1979-års enkätmaterial.

det aktuella sambandet föreliggerAtt delvis självklart eftersomår
det fordrasregel personundersökning ocheller läkarin-ettsom en

7-intyg för§ kunna välja icke-frihetsberövande påföljd,tyg att- -
framför allt skyddstillsyn. Men del förklaringen till detstörreen av
aktuella sambandet ligga förhållandet,torde i det de domareatt som

medvetna rattfylleristerär i regel har alkoholproblem ocksåattom
väljer den straffprocessuella med personundersökningvågen
och eller 7-undersökning förekomsten§ och därmed kan konstatera

förutsättningarna för icke-frihetsberövande påföljd. domareDeav
inte har denna medvetenhet, väljer i regel inte denna ochvägsom

utdömer därför regel normalstraffet fängelse.som
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personutredning idomstolarna inEnligt kommitténs bedömning tar
föreomfattningrattfylleri i änmål ñr störregrovt nuom ansvar

bedömning vinner ocksåtrañkbrottslagen.1990 års ändringar i Denna
gjorts inomgenomgång tingsrättsdomarbl.a. denstöd somavav

BRÅs 1990 års reform.utvärderingñr avramen
vid handenlåtit fram dockkommittén SCBStatistik attta gersom

inhämtandetingsrättersmellan enskildaskillnaderna person-av
och dettarattfylleri äveni mål för ärutredning storagrovtom ansvar

län.hovrättsområde ellerjämför tingsrätter inom sammaom man
personutredning i härinhämtandetår 1991 varieradeFör av
17 till 100tingsrätter frånmål mellan enskildaaktuella procent av

År 1992riket låg på 46genomsnittet för hela procent.målen
hittills tillgänglig statistikpersonutredningar enligtvarierar andelen

45för hela riket procent.från 13 till 92 procent
kommittén gjortför år 1991statistikengenomgångDen somav
personutredningmellan förekomstfinns sambandvisar det ettatt av

skyddstillsyn.och förekomst av
personutredning har hög andelmed hög förekomstTingsrätter av

ipersonutredning inhämtadestingsrätter därskyddstillsyn. deAv mer
flertalet 15 tingsrätterlågmålen 19 tingsrätter60än procent av

deskyddstillsyn. 10vad gäller påföljdenriksgenomsnittetöver av
60ipersonutredning inhämtades äntingsrätter där procent avmer

minst 35skyddstillsyn valdes i20 tingsrätter därmålen låg bland de
där skyddstillsyn valdes18 de tingsrättermålen. Vidprocent avav

personutredning högre änförekomsteni så hög utsträckning var av
riksgenomsnittet.

personutredning låg andelharmed låg förekomstTingsrätter av
inhämtades ipersonutredningtingsrätter därskyddstillsyn. deAv

alla 11tingsrätter låg nästan25 målen 12högst procent av
skyddstillsyn.påföljdenriksgenomsnittet vad gällertingsrätter under

25i högstpersonutredning inhämtadestingsrätter där8 de procentav
i högstskyddstillsyn valdes21 därmålen låg bland de tingsrätterav

skyddstillsynde tingsrätter där20 målen. Vid 18procent avav
personutredning lägreförekomsteni så låg utsträckningvaldes avvar

riksgenomsnittet.än
bestämdeår 1991de tingsrätterkan vidareNoteras att som

55 målen 9 tingsrätterpåföljden till fängelse i minst procent av
mindre omfattning än5 tingsrätter iinhämtades personutredning vid

mindreockså iPersonutredning inhämtadesriksgenomsnittet.
oftadär påföljdenvid de tingsrätterriksgenomsnittetutsträckning än
förpåföljden15 tingsrätter därtill Villkorlig dom. Vid debestämdes

40villkorlig dom i minstrattfylleri bestämdes till procentgrovt av
omfattningtingsrätter i mindrepersonutredning vid 11målen förekom

riksgenomsnittet.än
personutredning ochmellanföreligger sambanddetAtt ett
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skyddstillsyn är delvis självklart. Före den 1 juli 1992 krävdes
nämligen i princip personundersökning förägt domstolenatt attrum
skulle få döma till skyddstillsyn. Den genomgång kommittén gjort
tyder emellertid också på det i de fall där de personliga för-att
hållandena kartlagts ofta konstateras omständigheterna är sådanaatt

den tilltalade ådöms skyddstillsyn. betydelse för påföljdsvaletAvatt
naturligtvis inteär endast personutredning görs också denatt utan om

avslöjar de eventuella missbruksproblem kan föreligga, densom
tilltalades inställning till sin situation och hans vilja någotgöraatt
den vilka behandlingsprogram och andra åtgärder ñnnssamt attsom
tillgå m.m.

8.5 Kommitténs överväganden

tillgångdomstolen har till tillräcklig utredning tilltaladesAtt denom
personliga förhållanden självklart betydelse såväl förär på-av
följdsvalet i det enskilda fallet för enhetligheten i rättstillämp-som
ningen. Betydelsen den tilltalades personliga förhållanden och denav
utredning dessa domstolen har tillgång till minskar knappastom som
med de principer för påföljdsval kommittén förordat. tordeDetsom

oftanämligen krävas kvalificerad personutredning för domsto-atten
larna skall finna sådana särskilda skäl föreligga påföljden bestämsatt
till skyddstillsyn i stället för fängelse.

Särskilt med hänsyn till det ofta ñnns alkoholproblem i bottenatt
och risken för återfall år bör, såsom påpekas i förarbetena tillatt stor
den lagen, frånyttrande frivårdsmyndighet normalt in i måltasnya

för rattfylleri påföljd fängelse inteän ärgrovtom ansvar om annan
Ävenutesluten. förhållandena sådana det stårär klartatt att ettom

ñngelsestraff skall ådömas, bör yttrande emellertid inhämtas detom
ñnns anledning det föreligger sådana omständigheteranta att som

i 29 kap. 5 för§ BrB kan ha betydelse fängelsestraffetsavses som
längd.

viktDet är personutredningen utförs kvalificerad personalattav av
med erfarenhet alkohol- behandlingsfrågoroch ocksåav men av
domstolarnas påföljdspraxis och behov utredning. Att personut-av
redaren insatt i hithörande frågorär angeläget inte minst förär att
han skall kunna bryta igenom bagatelliserandeden attityd som
alkoholproblematiker ofta har till sina alkoholvanor. Det är också
viktigt den misstänkte redan vid personutredningen bibringas insiktatt

sin situation och han då motiveras aktivt bearbeta deatt attom
alkoholproblem kan finnas. rattfylleri-En sträng påsom syn grova
brott med fängelse normalpåföljd och Trafiksäkerhetsverketssom
tidigare omnämnda föreskrifter särskild utredning vid ansökanom om
körkortstillstånd framhållitstorde, tidigare, underlätta sådantettsom
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för misstänkteoch viktigt incitament denarbete utgöra ett att
medverka.

Frivårdsmyndighetens yttrande bör begränsas till sådana frågor som
för påföljdsbestämning. bakgrundsärskild vikt domstolens Motär av
för kommittén förordat ide principer påföljdsval börsomav

redogörelse för de omständigheteryttrandet lämnas en noggrann som
kan medföra icke frihetsberövande påföljd väljs. Yttrandet böratt en
också innehålla utförlig redogörelse för den misstänktes eventuellaen
missbruksproblem, behovet och möjligheterna förena domattav en
på skyddstillsyn med föreskrifter behandling, utbildning ochom
andra åtgärder, beskrivning innebörden dessa åtgärder i deten av av
enskilda fallet förredogörelse de åtgärder redan harsamt en som

ellervidtagits planeras för komma till med eventuellarättaattsom
missbruksproblem.

möjlighet förbättraEn personutredningen i mål föratt om ansvar
trafiknykterhetsbrott, kommittén bör till låtaärtas attsom anser vara,
exempelvis det för diagnostisera alkohol- och drogmissbruktest att
eller beroende har utvecklats vid universitet i Minnesota,ettsom
ADDIS Alkohol Drog Diagnos ingå i denInstrument, delsom en
utredning frivårdsmyndigheten ombesörjer. ADDIS uppbyggt kringär

strukturerat frågeformulär bestående 99 frågor. Intervjunett av
beträffande alkohol i genomsnitt omkring 40 minuter och omfattartar

frågorbl.a. rörande depressioner, vad händer vidstress, som
konsumtion och påverkan alkohol, eventuella minnesluckor,av
abstinensbesvär frånvaro från arbete eller skola. Genomsamt att
sammanställa på frågorna erhålls bild hur denöversvaren en
undersökte har det i sitt förhållande till alkohol eller droger och om
det föreligger beroende. för diagnostiseraEttett annat test att

of Chemical Health.beroende MACH Minnesotaär Assessment
Testerna kan också användas i motivationsarbetet.

rattfyllerimål vidADDIS-testet används vid personutredningama i
bl.a. försöksverksam-Frivårdsmyndigheten i Härnösand. harDär en
het med 1991 i samarbete medsådana pågått sedan oktobertest
Härnösands projektet goda.tingsrätt. Erfarenheterna ärav

enligtliknande börAnvändningen och andraADDIS testav
kommittén inslag i denväsentligt normaltutökas och utgöra ett

i rattfyllerimâl.frivårdsmyndighetenpersonutredning görsom
fall där det redanNaturligtvis inte i degäller detta av annan

och insiktutredning alkoholproblemframgår den tilltalade haratt om
får dendessa. vid frivårdsmyndigheternaviktigt personalenDet år att

dennautbildning för användakrävs typ.testatt avsom
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8.6 Polis, åklagare och försvarare

Domstolama kan inte alltid förlita sig på eventuella missbruks-att
problem uppmärksammas polis, åklagare eller försvarare. Denav
misstänkte saknar ofta insikt i sitt missbruk och försvarareeget en
kan ha svårt trånga igenom denna attityd.att Kommittén villyttre
emellertid framhålla det angelägna i eventuella alkoholproblematt
uppmärksammas redan på förundersökningsstadiet och försvarareatt

Ävenförsöker skaffa sig kännedom eventuella problem.om om
domstolen regelmässigt bör inhämta yttrande från frivårdsmyndighet
i mål för rattfylleri är förbättrat underlaggrovt viktettom ansvar av
för domstolen när den begär in yttrandetatt skall kunna inrikta sin
begäran på sådana frågor i det enskilda fallet kan antassom vara av
betydelse för påföljdsbestämningen. För frivårdsmyndigheten är det
naturligtvis också vikt redan från början få informationatt denav om
misstänkte och sådana omständigheter bör belysas iom yttran-som
det.

Det kan här nämnas Riksåklagaren i skrivelse tillatt samtligaen
ÅDåklagarmyndigheter år 1985 dnr 406-85 erinrat vikten attom av

eventuella missbruksproblem och liknande uppmärksammas redan på
förundersökningsstadiet för på så skallsätt kunna förbättraatt man
domstolarnas underlag för prövning behovet personutredningav av
i rattfyllerimål. Vid vissa polismyndigheter också den misstänkteges
i dag tillfälle i frågeformulär redogöra för sådanaatt ett personliga
förhållanden kan ha betydelse för domstolens bedömningsom
angående behovet personutredning. I på den enkätav svaren som
kommittén sänt till samtliga tingsrätter och hovrätterut deanger
flesta domstolar de eventuella missbruksproblematt inteattanser
uppmärksammas tillräckligt på förundersökningsstadiet. Svaren på
enkäten vidare vid handen de domstolar har erfarenhetattger som av
frågeformulär är positiva till dessa och de underlättar be-attanser
dömningen behovet personutredning. Många domstolar harav av
emellertid frågeformulär endast används sporadisktuppgett att eller

de kommit bruk. Flertalet domstolar efterlyseratt utförligareur upp-
lysningar deän erhålls frågeformuläret.som genom

Det kan knappast begäras polis- och åklagarmyndighetema iatt
någon större utsträckning skall föranstalta utredning eventuellaom av
missbruksproblem. Kommittén vill emellertid betona det äratt
önskvärt den tilltalade vid misstanke rattfylleri redangrovtom om
under förundersökningen regelmässigt frågeformulär fårettgenom
möjlighet redogöra för sådana förhållandenatt är särskiltsom av
intresse med avseende på eventuella missbruksproblem.
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9 enhetlig praxisEn vad gäller val

påföljd för rattfyllerigrovtav

9.1 Kommitténs uppdrag

kommitténs uppdrag ingår följaI praxis det gäller påföljdsvalnäratt
i mål rattfylleri och föreslå de lagtextjusteringargrovtom som
framstår ägnade öka förutsättningarna för ökad enhetlighetattsom en
i tillämpningen.

överväganden9.2

Till belysning tingsrätternas val påföljd för rattfylleri hargrovtav av
kommittén på grundval uppgifter från gjortSCBav en samman-
ställning, fogats till betänkandet bilaga 4. dennaAvsom som
sammanställning framgår de statistiska skillnaderna mellanatt
enskilda tingsrätters påföljdsval är och detta ävenstora om man
jämför tingsrätter inom hovrättsområde eller inom län.samma samma

Några gårsäkra slutsatser emellertid knappast dra utifrån detatt
presenterade materialet. berorDetta bl.a. dels på antalet med-att
delade domar under de redovisade tidsperioderna varit lågt på många
tingsråtter, dels på de fall förelegat till bedömning kan haatt som
varit olika i andra relevanta avseenden sådana kunnat liggaän som
till grund för statistisk bearbetning. Särskilt kan här lokalanämnas
skillnader mellan de olika domsagorna trafikfaravad gäller dent.ex.

framförandet inneburit tätortlandsbygd, de kommunalasom
myndigheternas vilja och förmåga före rättegången till deatt attse
brottslingar har alkoholproblem kommer under behandling samtsom
frivårdsmyndighetemas möjligheter tillhandahålla föratt program
arbete skyddstillsynsdömdamed rattfyllerister.

få något bättre bildFör situationen den statistikenänatt en av som
har kommittén i den enkät tillstållts landets tingsrätter ochger som

hovrätter efterhört domstolarnas på enhetligheten i tillämpningen.syn
på enkätenSvaren vid handen domstolarna i allmänhet inteattger

kunnat några omotiverade skillnader i praxis vad gäller valnotera av
påföljd för rattfylleri. Samtidigt skall emellertid detgrovt noteras att

svårtär dra några säkra slutsatser de iakttagelser gjorts;att av som
hovrätterna får endast liten del alla domar för grovten av om ansvar
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rattfylleri till bedömning och praxisdiskussioner förekommer i
varierande utsträckning.

intedet är heltAtt ovanligt fall där omständigheterna äratt
likartade leder till olika påföljder står tämligen klart. Detta torde
emellertid oftare ha sin grund i andra förhållanden än olikaatt
domare skulle komma till olika resultat på faktiskt underlagett som

likartat.är Oavsett vad olikheterna beror på sådanär ordningen
naturligtvis olycklig från rättssäkerhets- och rättvisesynpunkt. En
enhetlig rättstillämpning och likhet inför lagen påutgör längre sikt en
förutsättning för lagstiftningen på området skall behålla sin för-att
ankring hos allmänheten och därmedär också förutsättning för denen
allmänna laglydnaden.

Otvivelaktigt rådde åtminstone i inledningsskedet efter 1990 års
trafikbrottslagenändringar i allmän ovisshet vad de uttalandenen om

gjorts i förarbetena egentligen innebar. bidrogDetta säkerligensom
till den splittring praxis uppvisade under detta skede. Genom ettsom
antal klargörande överrättsavgöranden har denna ovisshet efter hand
minskat.

Det nuvarande för påföljdsbestämning är emellertidsystemet
tämligen komplicerat och kan i det enskilda fallet ställa domstolarna
inför svåra avgöranden. Avvägningen mellan de olika omständigheter

direkt eller indirekt har betydelse för påfoljdsvalet iblandär såsom
vansklig det framstår ofrånkomligt olika domare kommeratt attsom
till olika resultat på faktiskt underlag likartat.ärett som

De principer för val påföljd for rattfylleri kommitténgrovtav som
har föreslagit enklaär samtidigt de domstolarna möjlighet attsom ger

hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Principerna kanta
de godtas leda till ökad enhetlighet i rättstillämpningenantasom- -

det gäller påföljdsvaletnär vid rattfylleri. Dock måste sågrovt man -
länge har flexibelt påföljdssystem räkna med olikaett attman -
domare i viss utsträckning kan komma till olika resultat även deom
faktiska förhållandena tämligenär likartade.

En förklaring till olikheterde förekommit kan attannan som vara
domstolarna arbetar efter olika principer vad gäller inhämtande av
personutredning i mål för rattfylleri. Detta för-grovtom ansvar
hållande har påtalats i olika sammanhang och styrks påav svaren
kommitténs enkät till domstolarna liksom den genomgångav av
statistik kommittén gjort avseende personutredning målisom om

för rattfylleri avsnitt 8.4 ochse bilaga 6.grovtansvar
Den 1 juli 1992 trädde lag särskild personutredning ien ny om

brottmål i kraft. Denna lag och de uttalanden gjordes i för-som
arbetena till lagen har vad gäller rattfylleri såvitt kangrovt nu-
bedömas varken lett till personutredning inhämtas i störreatt-
utsträckning tidigareän eller till skyddstillsyn ådöms oftare änatt
tidigare. Inte heller olikheterna mellan olika tingsrätter vadsynes
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inhämtandegäller personutredning vid denna brott hatypav av
minskat. Den ordningen avseende inhämtande personutredningnya av
har dock varit i kraft under mycket kort tid och det antal fall dären
den ordningen tillämpats alltjämt litet.är Kommittén signya anser
därför inte tillräckligtha underlag för föreslå någon ändring iatt nu
bestämmelserna.

Ytterligare förklaring till de olikheter förekommer torde,en som
redan de lokalanämnts, skillnader förekommer vadsom vara som

gäller frivärdsmyndigheternas möjligheter tillhandahållaatt program
för arbete med skyddstillsynsdömda rattfyllerister. Detta problem har
kommittén tagit i kapitel 6.upp

Några ytterligare åtgärder för öka enhetligheten och likhetenatt
inför lagen kan inte föreslås här. emellertid viktigtDet är att en upp-
följning och utvärdering påföljdsvaldomstolarnas i målav om ansvar
för rattfylleri och deras handläggning frågor inhämtandegrovt av om

personutredning i sådana mål efter det de ändringar igörs attav
trañkbrottslagen kommittén föreslagit varit i kraft någon tid. Påsom
grundval de resultat sådan undersökning kan komma attav som en
visa får ställning till frågan behovet och vidaretas artenom av av
åtgärder.
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10 Vissa körkortsfrågor1
i

Kommitténs förslag Kravet på särskild utredning vid ansökan
körkortstillstånd skall gälla dömts för rattfylleriom envar som

eller rattfylleri.grovt
Återkallelse körkort vid trañknykterhetsbrott skall få under-av

låtas endast synnerliga skäl föreligger och det kan skeom om
fara för trafiksäkerheten. Bestämmelsen varning skallutan attom

meddelas vid alkoholkoncentrationer under 0,5 promille eller
motsvarande varning särskilda skäl kanom av anses vara en-
tillräcklig åtgärd föreslås alltså avskaffad.-

10.1 Inledning

Bestämmelserna trafiknykterhetsbrott förbundnaär nära medom
bestämmelserna körkort. Eftersom körkortsbestämmelsema ärom
viktiga i kampen dessa brott har kommittén sig oför-mot ansett
hindrad föreslå vissa ändringar i körkortsbestämmelsernaävenatt

detta inte uttryckligen omfattas uppdraget.trots att av

10.2 Rättslig bakgrund

lO.2.1 Körkortsreglerna

körkortshavareEn kan förlora sin förarbehörighet bl.a. attgenom
hans körkort återkallas eller omhändertas.

Bestämmelser återkallelse körkort och varning i ställetom av om
för återkallelse vid brott 4 och 4 §§ trafikbrottslagen ochmot a
motsvarande brott enligt jämvägssäkerhetslagen förarfallendvs.
finns i körkortslagen. Huvudregeln enligt 16 § körkortslagen är att
återkallelse skall ske vid brott dessa bestämmelser. Vid brottmot mot
4 första§ stycket trafikbrottslagen eller 30 första§ stycket järn-
vägssäkerhetslagen skall dock, alkoholkoncentrationen inte harom
uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram literper
utandningsluft, varning meddelas i stället för återkallelse, varningom

särskilda skäl kan tillräcklig åtgärd 22 körkorts-§av anses vara en
lagen. Föreligger synnerliga skäl får återkallelse underlåtas, detom
kan ske fara för trafiksäkerheten 24 andra stycket§ körkorts-utan
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meddelas i stället.får varningUnderlåts återkallelselagen.
med 1990ändrades i sambandkörkortslagenBestämmelsen i 22 §

1989902 43-46 ochi trafikbrottslagen,ändringarl års s.se prop.
28.198990JuU2 27 ochbetänkandeF Justitieutskottets s.

i skål kanvarning särskildahuruvidaFrågan anses vara enav
alkoholkoncentrationen varitvid rattfylleri därtillräcklig åtgärd

i antalRegeringsrättenlåg, harförhållandevis prövats ett av-av
RÅ beslut den 18Regeringsrättensref 13 och1991 I-IVgöranden, se
mål 4611-1990.1991 i nrmars

återkallelsespärrtid vidbestämmelserkörkortslagen finns21I § om
månad och högstspärrtid på lägstinnebärkörkort. Dessa att enenav

ochrattfylleribrott, däriblandVid vissaskall bestämmas.år grovttre
skall spärrtidenjämvägssäkerhetslagen,30brott enligt §motsvarande

förut-får under vissaspärrtidenår.till lägstdock bestämmas ett
körkortslagen.24 andra stycketned §sättningar sättas

omhändertagandebestämmelserocksåinnehållerKörkortslagen om
vidkörkortshavarenskall ske bl.a.Omhändertagandekörkort. omav

företettspårvagn harellermotordrivet fordonförandet ett enav
drycker eller ämnealkoholhaltigapåverkantecken påtydliga annatav

körkortet kommersannolika skäl kanpå atteller det attantasom
trafikbrotts-4brutit 4 eller §§hanpå grundåterkallas motatt aav

23 §jämvägssäkerhetslagenbestämmelser imotsvarandelagen eller
körkortslagen.

Körkortstillstånd10.2.2

och ikörkortslagenfinns ikörkortstillståndBestämmelser om
såvitt härinnebär,Bestämmelserna1977722.körkortsförordningen

följande.huvudsakintresse, iär av
gällande körkorts-harendast för denfår utfärdasKörkort ettsom

med hänsyndenmeddelas endastfårKörkortstillståndtillstånd. som
lämpligförhållanden kanmedicinskapersonliga ochtill sina anses

fordon.körkortspliktigtförare ettavsom
särskilt beaktasskallförhållandenapersonligadeprövningenVid av

det kanlevnadssätt ochför nyktertkändsökanden är ett omom
körkortspliktigt fordon kommer attsåsom förarehanattantas, av

iomdöme ochvisa hänsyn,trafikreglerna ochrespektera ansvar
trafiken.

körkortstillstånd finnsansökanvid prövningendetOm omav en
för-personligasökandensgrundsådant påmeddelahinder mot att av

åroch högstmånadspärrtid på lägstskallhållanden treenen
Även framgåttåterkallas skallkörkortbestämmas. när ett ovansom

grundpååterkallatskörkortetspärrtid Har ettsättas ut. aven
och måstekörkortstillstånd meddelasmåstetrañknykterhetsbrott nytt
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i vissa fall förarprov avläggasett innannytt förarbehörigheten
återinträder.

Ett körkort har återkallats tills vidare, skall regelsom som
återställas när beslutets giltighetstid gått till ända. I vissa fall måste
dock förarprov avläggasett innannytt körkortet får lämnas ut.

Den utredning skötsamheten i nykterhetshänseende tidigareav som
gjordes vid ansökan körkortstillstånd bestod normaltom av en
kontroll i och belastningsregistret i körkortsregistret.person- samt
Den 1 juni 1991 skärptes emellertid de krav gäller för attsom en

har dömts för trafiknykterhetsbrottett skall fåperson körkorts-som
tillstånd prop. 198889134 och regeringens beslut den 13 december
1990, 29. Den s.k. utvidgade lämplighetsprövningnr dåsom
infördes innebär följande se Trafiksäkerhetsverkets författnings-
samling TSVFS 199070.

En lagakraftvunnen dom dömts för trafiknyk-person som genom ett
terhetsbrott rattfylleri eller rattfylleri och därvidgrovt haft- en-
alkoholkoncentration uppgått till minst 1,5 promille i blodet ellersom
0,75 milligram liter utandningsluft skall i dag till sin ansökanper om
körkortstillstånd foga särskilt utlåtandeett styrker hanattsom
uppfyller körkortslagens krav på nyktert levnadssätt.

Utlåtandet, skall utfärdat inom två månader föresom vara an-
sökningen, fâr utfärdas endast läkare med specialistkompetens iav
psykiatri, specialistkompetent läkare med särskild kunskap iannan
missbruksfrågor och legitimerad psykolog i samverkan med läkare

får utfärda utlåtanden. Den utfärdar utlåtandet skallsom ha godsom
kännedom sökanden.om

Utlåtandet skall belysa sökandens alkohol- och drogvanor och
grundas dels på tids observation denne, dels resultatenen av av
laboratorieundersökningar med avseende på missbruk och psykologisk
testning, detta bedöms lämpligt. Laboratorieundersökningamaom
skall ha skett vid minst två tillfällen under observationstiden och
observationstiden skall minst månader bör helsttre uppgåvara men
till månader.sex

Efter det körkortstillstånd meddelatsatt skall uppföljande kontroller
körkortshavarens skötsamhet i nykterhetshänseende ske.av Därför

skall villkor för körkortet föreskrivas utlåtande skallsom att ett nytt
in efter månader, eller särskilda skäl föreligger efterges sex om tre

månader, och efter ytterligare tolv månader. Kan det riskenantas att
för återfall ringa,är kan uppföljningen begränsas till endast ett
utlåtande efter tolv månader. Frågan ytterligare utlåtanden, utöverom
de redan nämnda, prövas bakgrund vad framkommitmot i deav som
utlåtanden avgivits.som

Kravet på särskild utredning vid ansökan körkortstillstånd gällerom
inte ansökningen tillstånd görs än fem år från dagenom om senare
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avgörande.straffrättsligamotsvarandeellerför domen
Även uppställtsinteutlåtandesärskiltpånågot kravfall däri de

inbedömning krävaindividuellefter ettkörkortsmyndighetenkan
råd, över-allmännaTrafiksäkerhetsverketsenligtbör,sådant. Detta

ellertreårsperiodinomtrañknykterhetsbrottupprepadevidvägas en
visats.sättdrogsynpunkt påalkohol- ellerfrån annatopålitlighetnär

2000Kommittén Körkort10.2.3

slutbetänkande Säkraresitt2000 ihar2000 KKKörkortKommittén
i körkorts-ändringaromfattandeföreslagit199139förare SOU

följande.bl.a.innebärFörslagetreglerna.
ochspärrtidinstitutenavskaffaskörkortsingripandefrågaI om

antingenskekunnai stället ettingripande skallvarning. Ett som
återkallelseellerkörkortsspärrförarprovföreläggande ensomom

förarbehörigheten.av
fårtrafikbrottbegåttingenprincipi ettinnebärFörslaget att som

förarprov.körkortsitttillbaka nyttettutan
nykterhetshänseen-opålitlig ieller ärbrottbegåttDen grovtettsom

körkorts-Nytti dag.återkallatkörkortfår sittsjukde eller som
siggjortalltså. Denpersonutredning fordrastillstånd med som

i ställetföreläggsförseelseellerallvarligt brottmindreskyldig till ett
förnyadgenomgåkörkortsspärrtidsfristbestämdinomatt enen --

körkortstillståndNågotförarprov.sin kompetens,prövning ettav
fall.i dessaintebehövs

körkortsspärrelleråterkallelsefårskälsynnerligaFöreligger
Underlåtstrafiksäkerheten.fara förkan skedetunderlåtas, utanom

stället.meddelas ikörkortsspärrfåråterkallelse
huvudsakiförslagetinnebärtrafiknykterhetsbrottslingarFör

följande.
ellertrafikbrottslagen mot-4 §4 ellerbrutit §förarenOm mot a

alkoholkon-ochjämvägssäkerhetslagenibestämmelsersvarande
promille0,4minstuppgått tillfärdenefterellerundercentrationen

skall förar-utandningssluftlitermilligram0,2ellerblodeti per
loppetinomförarengälleråterkallas. Detsammabehörigheten avom

ochbestämmelserdessabrutitflera gångertvå eller mottvå år
ellerblodetipromille0,4 mot-understigitalkoholkoncentrationen
grundförarenliksomutandningsluftenvärde isvarande avom

behörighet.innehanykterhetshänseende inte böriopålitlighet
alkoholkoncentrationhaftförarendärtrafiknykterhetsbrottVid en

utand-imotsvarandeelleri blodetpromille0,40,2 ochmellanav
kan kommaingripandealltså inteåterkallelseningsluften är ett som

KKdet, konstaterarfinnsförargruppdennagången. Iförstai fråga
provtagningstillfälletvidalkoholproblemmed2000, sompersoner
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hade låg alkoholhalt liksom alkoholproblem. signalDenutanpersoner
olämplighet från trafiknykterhetssynpunkt trañknykter-ettom som

hetsbrott emellertid, enligt 2000, vid så låga alkohol-utgör är KK
halter så återkallelse behörigheten framstår alltförattsvag av som en
ingripande åtgärd. inte, framhåller kommittén, uteslutasDet kan att
överträdelsen utgjort engångsföreteelse. Vid två trañknykter-en

tvåårsperiod har alkoholproble-hetsbrott med låg alkoholhalt inom en
matik emellertid dokumenterats och bör behörigheten återkallas och

föraren får påerforderlig utredning innan köragöras nytt.
0,4 promille eller motsvarande inteRattfylleri mellan 0,2 och anses

förarens problemlämpligt ñr körkortsspärr. förklarasDetta attav
lämpligheten; prövning deninte gäller kompetensen utan en av

personliga lämpligheten sker inte vid körkortsspärr.en
föreläggaKörkortsmyndigheten skall ha möjlighet körkorts-att

läkarintyg. Behovet kan uppkommahavaren inkomma med t.ex.att
ellertrañknykterhetsbrott med alkoholhalt under 0,4 promillevid en
skallutandningsluften. Följs inte föreläggandetmotsvarande i

behörigheten återkallas.
utvidgade lämplig-vidare för den s.k.2000 föreslår gränsenKK att

sänks.hetsprövningen

10.3 efterKörkortstillstånd ett

trañknykterhetsbrott

utredningpå särskild10.3.1 Utvidgning kravetav

framgåttutvidgade lämplighetsprövningen i dagDen avser som-
1,5alkoholkoncentration minsthar haftendast dem avsom enovan -

utandningsluft.0,75 milligram liter Närpromille i blodet eller per
låtalâmplighetsprövningen infördes diskuteradesden utvidgade att

för rattonykterhet enligtomfatta dömtsden även personer som
sig tills vidare medterminologi rattfylleri, nöjdenuvarande manmen

medtrañknykterhetsbrottslingaromfatta kategorilåta den denatt som
allvarligtutvecklatkunde hagrad sannolikhet sägashög ettav

alkoholkoncentrationnämligen dem medalkoholberoende, aven
alkoholkoncentration imotsvarande1,5 promille i blodet ellerminst

utandningsluften.
de erbjuderintresse eftersomKörkortsåtgärdema är stortav

alkoholberoendealkohol ochförmå högkonsumentermöjlighet att av
därförärrehabiliteringsprocess. Detisig inatt enpersoner ge

itill störrebörkan ochdetta instrumentangeläget tasatt varaomse
utsträckning i dag.än

harBestämmelsernagoda.reform1991 års ärErfarenheterna från
iLänsstyrelsernabegränsad tid.kraftemellertid endast varit i en
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Södermanlands och Uppsala län införde emellertid redan år 1985 nya
rutiner för beviljande körkortstillstånd efter trafiknykterhetsbrott.av
Avsikten minska andelen återfall i trafiknykterhetsbrottattvar genom

intensivare uppföljning förstai hand rattfyllerister. Denen av
prövning infördes sammanfaller i princip med den prövningsom som

skall ske enligt 1991 års reform Trañksäkerhetsverketssenumera
föreskrifter särskild utredning vid ansökan körkortstillstånd.om om
Resultatet de rutinerna visar på påtaglig sänkningav nya en av
andelen återfall i trañknykterhetsbrott i dessa län. Vidare synes en
allmän sänkning alkoholkonsumtionen ha skett hos de förareav som
omfattats rutinerna.av

Trañknykterhetsbrott ofta tidigtår tecken på alkoholbruketett att
inte kontrollerat.är Alkoholkonoentrationen vid provtagningstillfället
står emellertid inte i någon given relation till alkohol-en persons
problem eller alkoholberoende. Det väl känt många förareär medatt
alkoholproblem återfinns blandäven dem vid provtagningstill-som
fället har låga alkoholkoncentrationer. Alkoholkoncentrationen är
bl.a. funktion aktuellt alkoholintag och förbränningstid.en av
Provtagningstidpunkten i förhållande till själva konsumtionen är av

Ävenden största betydelse för den nivån.uppmätta den som
konsumerat betydande mängd alkohol kan vid provtagningstillfälleten
ha låg alkoholkoncentration. De många förare ertappasen som
dagen-efter utgör bra exempel på detta. Denett person som
fortfarande dagen efter har 0,5 promille alkohol i blodet torde
sannolikt åtta timmar tidigare, genomsnittligt ha haft 1,7sett, pro-
mille. praxis vidSom tillbakarâkning alkohol försvinnerantas att ur
blodet med minst 0,08 promille och i genomsnitt med 0,15 promille

timme. I praktiken det oftaär tillfälligheter avgörper rena som
huruvida föraren vid provtagningstidpunkten har alkoholkon-en
centration når till visst gränsvärde eller inte.ettsom upp

Bl.a. erfarenheterna från Södermanlands och Uppsala län tyder på
det inte finns något påtagligt samband mellan alkoholkon-uppmättatt

Ävencentration och återfall. förare påträffas med relativt lågasom
alkoholkoncentrationer har tidigare gjort sig skyldiga till trañknykter-
hetsbrott i omfattning.stor

Uppgifter rörande misstänkta trafiknykterhetsbrottslingar som
polisen i Göteborg under tiden juli-september 1992rapporterats av

337 kan illustrerapersoner detta.
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Återfallsfrekvens och körkortsinnehav alkoholutandningsprov

Inget rf 1 rf 2-5 rf 5 rt
tidigare tidigare tidigare tidigare

MgI kk kk kk kk kk kk kk kk Sa %
0.00-0.09 30 2 5 1 3 1 5 56 19
0.10-0.24 19 3 0 0 91 5 7 44 15
0.25-0.49 21 5 3 0 9 2 3 24 67 23
0.50-0.74 317 2 3 3 21 58 204 5
0.75- 23 9 3 2 6 0 3 23 69 23
Sa 110 22 14 6 27 6 23 86 294 100

Återfallsfrekvens och körkortsinnehav blodprov

rf l rf 2-5 rf rfInget 5
tidigare tidigare tidigare tidigare

MgI kk Sa %kk kk kk kk kk kk kk

0.00-0.09 122 2 51
0.10-0.24 91 1 1 1 4

0.25-0.49 11

0.50-0.74 21 1

0.75- 3 2 31 7215 2 6 2 1

Sa 43 10020 9 3 3 34 1 -

Även förare med relativt låga alkoholkoncentrationer löper alltså stor
risk återfalla i trafiknykterhetsbrott.att

Mot bakgrund vad år känt sambandet mellan trañknyk-av som om
terhetsbrott och alkoholproblem den risken för fortsattsamt stora
trañknykterhetsbrottslighet talar starka skål för förare dömtsatt som
för trafiknykterhetsbrott med alkoholkoncentration understigandeen
1,5 promille eller motsvarande koncentration i utandningsluften från
körkoxtssynpunkt bör behandlas på sätt dem med högresamma som
alkoholhalter. heller finnsInte det någon anledning särbehandla deatt
förare beträffande vilka bevisning alkoholhalten saknas eller deom
förare år påverkade medel än alkohol.annatsom av

Kommittén kravet särskild utredning vid ansökanattanser om
körkortstillstånd bör omfatta dömts för rattfylleri ellerenvar som

rattfylleri.grovt
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prövningen kommer omfattadetta förslag kan invändasMot att att
Visserligenalkoholproblem, s.k. sociala drickare.även utanpersoner

vid lågaförare med alkoholproblem lägretorde andelen vara
riktigt höga. trafiknykterhets-alkoholkoncentrationer vid de Ettän

mening, så stark signalemellertid, enligt kommitténsbrott utgör en
den särskilda prövningenolämplighet från nykterhetssynpunkt attom

alltid bör göras.
utvidgade lämplig-låta den s.k.invändningEn mot attannan

haft under 1,5 promillehetsprövningen omfatta förareäven som
alkoholkoncentration i utandnings-blodet eller motsvarandealkohol i

medelvarit påverkade alkohol ellerluften eller annatannars avsom
tillämpningsområdet riskerar leda tillutvidgningsådanär attatt aven

underlåterför trafiknykterhetsbrottantal förare dömts attatt ett som
körkortstillstånd påansöka nytt.om

skall emellertid bakgrundföreslagna utvidgningenDen mot avses
Genomförs kommitténs förslagkommitténs förslag i övrigt. attom

särskilttrafiknykterhetsbrottslingar skall genomgåfängelsedömda ett
riktningvad gäller dessa, första ipåverkansprogram har, ett steg mot

anstaltsvistelsen.förarbehörigheten tagits redan under Föråterfåatt
tillmed alkoholproblem dömsde trafiknykterhetsbrottslingar som

verkställigheten dennamotsvarande underskyddstillsyn stegtas av
påföljd.

framföra sitt fordonMöjligheterna upptäckt kunna utanatt utan
minska väsentligt i fram-körkort kan också kommagällande attantas

nyligen föreslagits i Trafik-till följd de åtgärdertiden somav
trafikövervakandeför polisenspolisutredningens betänkande göraatt

förslag199281. Utredningenseffektivare SOUverksamhet se
trafikövervakning skallantalet kontroller i polisensinnebär bl.a. att

till 6,5 miljoner kontrollerbetydligt från 2,5 miljoner kontrolleröka -
genomsnitt kommerår under den kommande treårsperioden. Iper

direkt kontakt med polisensfordonsförare då komma ivarje att
året gångtrafikövervakning till två gånger vartannatmotom nu enen

år.
Trañkpolisutredningens nämndasjöfyllerikommitténs ochochVäg-

utvidgningtill med den föreslagnaförslag kan ledaantas att avman
alldeles övervägandelämplighetsprövningen kan nå detden särskilda

Genomförs föreslagna utvidgningen detberörda förare. den ärantalet
följs ochviktigt utvecklingen på områdetemellertid noggrantatt upp

det skulle visa sig bestäm-utvärderas och åtgärder vidtas attatt om
förare ställer sigtill oacceptabeltmelserna leder storatt gruppen

körkortstillstånd eller tillinte ansökautanför systemet attgenom om
andra negativa konsekvenser.

utvidgning observations-Ytterligare invändning ärmot attenen
särskilt vid låga alkoholkon-månader i vissa falltiden minst tre -

överstiga spärrtiden. föreslagnacentrationer kommer Denatt-
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utvidgningen innebär i praktiken väntetiden på återfå förar-att att
Ävenbehörigheten blir minst månader. det inte frågaärtre om om

någon väsentlig utökning väntetiden för de drabbade kan denna in-av
vändning vidare lämnas obeaktad. Rätten köra bilutan äratt
nämligen betydelse för de flesta människor och i många fallstorav

förlustkan förarbehörigheten drabba den enskilde mycket hårt.av
Detta gäller exempelvis yrkeschaufförer och andra beroendeärsom

sitt körkort i sin yrkesverksamhet.av
Trafiksäkerheten måste emellertid, enligt kommitténs mening, sättas

främst. Ett trañknykterhetsbrott är, tidigare framhållits, ofta ettsom
tidigt tecken på alkoholbruket inte är kontrollerat och detta gälleratt

denäven alkoholkoncentrationenuppmätta förhållandevis låg.om var
Den sig skydiggöra till trafiknykterhetsbrott visatatt ettsom genom

han inte klarar de nykterhetskrav uppställts bör inte återfåatt som
förarbehörigheten med mindre han visar han uppfyller körkorts-att
lagens krav på nyktert levnadssätt. detta i vissa fallAtt drar denöver
aktuella spärrtiden någotär får Med KK 20005accepteras.som
förslag kommer institutet spärrtid dessutom inte finnas kvar.att

Det kan i detta sammanhang nämnas spärrtiden vid återkallelseatt
enligt 16 § l körkortslagen rattfylleri eller rattfylleri ochgrovt
motsvarande brott enligt järnvågssäkerhetslagen år 1991, enligt
uppgift från Trafiksäkerhetsverket, bestämdes till månad i 28 fall,en
till två månader i 204 fall och till månader eller i 7 788 fall.tre mer
Antalet berörda alltså tämligenär lågt.

10.3.2 Förslagets effekter

Genom den särskilda låmplighetsprövningen och uppföljningen kan
andelen återfall i trafiknykterhetsbrott förväntas minska. Kraven kan
i vidare perspektiv utgöra incitament till frivilligt söka vårdett ett att
på tidigt stadium. Möjligheterna få tillbaka körkortet kanett att
således motiv förutgöra verklig rehabilitering till inte baraett gagn
för trafiksäkerheten föräven vederbörande själv och samhälletutan
i stort.

Effekterna förslaget utvidgning den särskilda lämplig-av om av
hetsprövningen beror naturligtvis på i vilken utsträckning de som
dömts för trafiknykterhetsbrott efter eventuell reformsen genom-
förande kommer söka körkortstillstånd. Utifrån 1991 års lag-att
föringsnivå och fördelning alkoholkoncentrationer kan antaletav
lagförda trafiknykterhetsbrottlingar i det tillkommande området dvs.
förare haft 1,5under promille alkohol i blodet eller motsvarandesom
alkoholkoncentration i utandningsluften, förare dömts för klinisksom
påverkan och förare varit påverkade än alkohol beräk-annatsom av

uppgå till omkring 10 000 årligen 17 228nas personer personer
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lagfördes under år 1991 med minst trafiknykterhetsbrottett som
eller bibrott. trafiknykterhetsbrottslingama saknarhuvudbrott Av

körkort och underlåter delemellertid andel vid brottetstor atten en
därefter. får nåsöka körkortstillstånd Dessa förare söka på annatman

den utvidgade lämplighetsprövningen.sätt än genom
huruvida kravet på nyktert levnadssätt uppfylltkonstatera ärAtt ett

intevid ansökan körkortstillstånd visserligen okomplicerat,ärom
förslaget inte medföra något merarbete förbedöms störremen

länsstyrelserna. torde kunna inom nuvarandeDet rymmas resurs-
ramar.

ellerDen föreskrivna kontakten med läkare psykolog kommer
naturligtvis innebära ökad belastning på dessa Denatt resurser.en
föreslagna omfattningen i jämförelse med den nuvarande ettger
tillskott på i storleksordningen 6 000-7 000 patienter år, fördelatper
på hela sjukvården.

särskilda förfarandet förutsätter dock inte sökanden vidDet att
varje tillfälle träffar ansvarig läkare kan kontrollen fördelasutan
mellan olika personalkategorier vid den aktuella vårdmottagningen.
Fördelning patienter kan också ske mellan olika specialister ochav
mottagningar. ökade belastning på vården reformen kommerDen som

inomleda till bedöms därför inte bli denstörre än attatt ryms
för befintligaramarna resurser.

för provtagning, läkarundersökning och under-Kostnaderna annan
isökning behövs för prövningen bärs i dag allmänhetsom av

förarbetena till 1991 årssökanden själv. Kostnaderna uppskattades i
500-reform till omkring 1 000 kr och torde i dag ligga på omkring 1

2 000 kr. Kommitténs förslag innebär inte någon ändring vad gäller
kostnadsansvaret.

kommitténs förslag förutsättsFör i denna del skall få full effektatt
det sindomstolarna i handläggning mål föratt av om ansvar
trañknykterhetsbrott och körkortsmål beaktar vikten snabbav
handläggning. bakgrundDetta bestämmelsen i 41 andra§mot av
stycket körkortsförordningen och 24 första stycket körkortslagen.§

Återkallelse10.4 körkort på grundav av

trañknykterhetsbrott

Den brutit 4 första§ stycket trafikbrottslagen ellermot mot-som
svarande bestämmelse järnvägssäkerhetslagen,i inte haftmen en
alkoholkoncentration uppgått 0,5till promille eller motsvarandesom
värde i utandningsluften, skall i dag meddelas varning i förstället
återkallelse, varning särskilda skäl kan tillräckligom av anses vara en
åtgärd.

Bestämmelserna trafiken i trafiksäker-onykterhet i uppställdaärom
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hetens intresse för bl.a. hålla trafikolyckomaatt Onyktra förarenere.
utgör risk i trafiken såväl för sig självastor för andra förareen som-

och detta iäven de fall där den uppmätta alkoholkoncentrationen är-
låg. Dessa brott och dessa risker får inte bagatelliseras.

Enligt kommitténs mening finns det inte något bärande skål att anta
den haft alkoholkoncentrationatt mellan 0,2 och 0,39 ellersom en

0,49 promille har alkoholproblem eller löper risk återfalla iatt
trafiknykterhetsbrott i mindre utsträckning än den haft någotsom en
högre alkoholkoncentration se avsnitt l0.3.1 ovan. i körkorts-Att
sammanhang knyta rättsverkningar till den uppmätta alkoholkon-
centrationen framstår därför inkonsekvent. Något egentligt skälsom

från körkortssynpunkt särbehandlaatt de trafiknykterhetsbrottslingar
vid provtagningstillfillet hade under 0,4 eller 0,5 promillesom

alkohol i blodet eller motsvarande alkoholkoncentration i utand-
ningsluften kan knappast anföras.

Ett trafiknykterhetsbrott tyder enligt kommitténs mening så starkt
på såväl olämplighet från trafiknykterhetssynpunkt olämplighetsom

allmänt förarbehörigheten i principrent alltidatt bör återkallas.
Möjligheten särskilda skäl föreligger meddelaatt varning vidom
alkoholkoncentrationer under 0,5 promille eller motsvarande bör
därför bort. För varning skall få meddelastas vid trafiknykter-att ett
hetsbrott i stället för återkallelse bör, i likhet med vad gäller vidsom
avsevärda hastighetsöverträdelser, alltid krävas synnerliga skäl samt

det kan ske fara för trafiksäkerheten.att utan
Utrymmet för varning vid trafiknykterhetsbrott kommer dettaom

förslag genomförs minska. Som framhållits i avsnitt l0.3.1att är
visserligen återkallelse körkort åtgärd kan drabba denav en som
enskilde mycket hårt. Trafiknykterhetsbrotten omfattar också raden
olika gärningar. Möjligheten underlåta återkallelse vidatt synnerliga
skäl bör dock, enligt kommitténs mening, tillräcklig för attvara
reglera de undantag kan krävas.som

Kommittén alltså 22 § andra stycket körkortslagen börattanser
upphävas. Någon särskild föreskrift synnerliga skäl behöver inteom
införas. Den allmänna regeln i 24 § andra stycket körkortslagen är
tillräcklig.

Enligt vad kommittén erfarit är praxis i dag vad gäller körkortsom-
händertagande och efterföljande återkallelse vid alkoholkoncentratio-

på eller över den nedre straffbarhetsgränsenstrax inte enhetlig.ner
föreslagnaDen ändringen är ägnad öka förutsättningarna föratt en

enhetlig tillämpning.
Inte endast straffbestämmelsema även bestämmelsernautan om

körkortsingripande påverkar förarnas förrespekt trafikreglema; det
råder otvivelaktigt samband mellan vad gäller beträffandeett som
omhändertagande och återkallelse körkort å sidan ochav ena
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skärpningå andra sidan. Dentrafikreglernarespekten ñr som
betydelse preventivalltså bli ävenförordar skullekommittén urav

synvinkel.
gjort sig skyldiga tillförareförslag innebärKommitténs ettatt som
förarbehörighet isin störreförloratrañknykterhetsbrott kommer att

alltså behövaförare kommeri dag. Flerautsträckning än att
lämplighetsutred-förnyadkörkortstillstånd och därmed underkastas

sinprövning20005 förslag förnyadning och enligt KK av--
körkortstillståndförarprov. Förfarandet med ärkompetens genom

frånbeaktansvärda konsekvenseravgiftsfinansierad. Några resurssyn-
inte leda till.den föreslagna skärpningenpunkt bedöms

avskaffas.kommer varningsinstitutetMed 20005 förslagKK att
Även emellertid ställning tillså måste lagstiftaren närgörs taom

trañknykterhetsbrottåterkallelseinstitutet tillämpligt vidskall vara
förhållandevis låga alkoholkoncentrationer.med

Även trañknykterhetsbrott tyder olämplig-2000KK ettattanser
sjöfyllerikommittén 2000Till skillnad från och KKhet. Våg- anser

återkallelseinte detta tecken så starktemellertid är attatt en av
frågavid låga alkoholkoncentrationerbehörigheten motiveradär om

onykterhet i trafiken.inte upprepadär om

Övrigt10.5

skall återställasåterkallats tills vidarekörkortI dag gäller att ett som
åter-till vissa fall, bl.a.giltighetstid gått ända. Ibeslutetsnär om
dockskall godkänt förarprovi år,kallelsetiden än ettvarat mer

körkortsbestämmelseravläggas innan körkortet får lämnas Dagensut.
återfår behörighetenoftainnebär således körkortshavarenatt

sådant kravpå körkortstillstånd,automatiskt och krav trots att ettutan
ocksåhuvudregeln. ordningen innebärutgör gällandeDen stora

körkortsingripandetmöjligheter undgå de negativa effekternaatt av
olika former planering.genom av

2000 detVäg- och sjöfyllerikommittén likhet med KK äri attanser
tillsotillfredsställande sitt körkort återkallatfåttatt person somen

vidare exempelvispå olämplig förare,grund visat sighanatt somav
återfå förarbehörighetentrafiknykterhetsbrott, skall utan attettgenom

behöva för fåvisa lämplighet krävshan då besitter den attatt som
behörigheten. ägnade2000 lagt fram ärDe förslag KK attsom
avhjälpa den bristen.
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Övrigall frågor

i trafikbrottslagenFörutom finns bestämmelser straffansvar förom
onykterhet i samband med trafik l89l35i sjölagen 1, i luft-s.
fartslagen i jämvägssäkerhetslagen.och

Bestämmelserna i 30 jämvägssäkerhetslagen i§ överensstämmer
sakligt hänseende med bestämmelserna i 4 4 trafikbrotts-och §§a
lagen i hänseende, nämligen beträffande det särskildautom ett ansvar

finns för andra förare vid järnväg eller tunnelbanaänsom som
fullgör tjänst, i vilken det ingår uppgifter väsentlig betydelse förav
säkerheten. samband med bestämmelserna i trafikbrottslagenI att
ändras bör, enligt kommitténs mening, ändringarmotsvarande göras

i järnvägssäkerhetslagen.även
Frågan anpassning sjölagens regler till de ändringarom en av som

föreslagits i trafikbrottslagen behandlas i kapitlen 16 gränsvärde för
alkoholkoncentrationen i blodet utandningsluften och 17 höjteller
straffmaximum för sjöfylleri.grovt

Vad angår övergångsfrägor bör följande anmärkas.
Enligt 2 10 första regeringsformen fårkap. § stycket inte svårare

brottspâföljd åläggas för gärning den föreskrivenän nären som var
gärningen förövades.

5 andra stycket lagen 1964163 införande vilkenI § BrB,om av
bestämmelse tillämplig inom specialstraffrätten, föreskrivsär även att
straff skall bestämmas efter den lag gällde gärningennärsom
företogs. Gäller lag dom meddelas, skall dock den lagennärannan
tillämpas, den leder till frihet från straff till lindrigare straff.ellerom
Bedömningen skall ske med utgångspunkt i det enskilda fallet.

artikel 7 punkt i Europarådets konventionen angående skydd förI l
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema anges -
såvitt intresse straff inte måhär är högre utmätas änattav som var-
tillämpligt vid tidpunkten för den brottsliga gärningens begående.
Liknande uttalanden har gjorts i förklaring deFN allmännas om
mänskliga rättigheterna år 1948 artikel punkt 2 och i 1966 årsllav

medborgerliga rättigheter artikel 15FN -konvention och politiskaom
punkt 1.

Den föreslagna sänkningen gränsvärdet för brott i 4 § lgrovtav a
trafikbrottslagen 30 tredje stycket jämvägssäkerhetslagenoch § 1

för i förhållande tillinnebär utvidgning området brottgrovten av nu
gällande Eftersom regleringen inte leda tillordning. den kannya
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någon strafflindring skall äldre lag tillämpas på gärningar harsom
begåtts före ikrafttrâdandet. skulle vidare strida grundernaDet mot
för 5 beträffande§ BrP brott tillämpa de riktlinjersträngareatt grova
för val påföljd förordat, gärningen harkommittén harav som om
begåtts före ikrafttrådandet.

Beträffande kommitténs förslag straffmaximum förtill förhöjt grova
brott torde inte några problem uppstå vid bedömningen vilken lagav

leder till det lindrigaste straffet.som
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12 Rättslig bakgrund

följandeI avsnitt lämnas kort redogörelse för utvecklingenen av
lagstiftningen vid onykterhet till sjöss avsnitt 12.1 ochom ansvar
för gällande bestämmelser härom avsnitt 12.2. Slutligen redogörs
något ñr påföljdsvalet vid sjöfylleri avsnitt 12.3 och för rättspraxis
avsnitt 12.4.

12.1 Regleringen nykterhet till sjöss; någotav

utvecklingenom

Frågan särskild bestämmelse för onykterhet tillom en om ansvar
sjöss övervägdes redan på l920-talet. Den första uttryckliga be-
stämmelsen härom infördes dock först år 1967. Bestämmelsen togs
in i 325 § sjölagen och förblev i sak oförändrad fram till den julil
1991. I bestämmelsen stadgades straff ñr den på fartyg fullgjortsom
uppgift väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och därvid varitav
så påverkad alkoholhaltiga drycker eller något berus-av annat
ningsmedel, det måste han inteatt på betryggandeantas, att sättett
kunnat utföra vad därvid ålegat honom. Straffet böter ellersom var
fängelse i högst år. Bestämmelsen innehöllett inte någon särskild
brottsbenämning brottet brukade i allmänhet benämnas onykter-men
het till sjöss.

Innan denna bestämmelse infördes medgav inte gällande rätt
lagföring den varit onykter till sjöss på sätt änav annatsom genom
åberopande sjötrafikförordningens bestämmelser vårdslöshetav om
i trafik till sjöss eller sjölagens och sjömanslagens bestämmelser om

för den vårdslöshet eller försummelse i tjänstenansvar som genom
vållat sjöolycka.en

Genom 1991 års ändringar i sjölagen straffbestämmelsemagavs om
sjönykterhetsbrott likartad lagteknisk uppbyggnaden motsvaran-som
de bestämmelser i trañkbrottslagen och jämvägssäkerhetslagen.
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bestämmelser12.2 Gällande

sjössför tillonykterhetBestämmelser12.2.1 om ansvar

325nykterhetsbrott till sjössbestämmelsernagällandeDe omnu -
tilljuli 1991.kraft den 1 Iträdde i325 sjölagenoch §§ motsatsa -

sjölagen inteinnehållerjämvägssäkerhetslagenochtrañkbrottslagen
eller utand-alkoholkoncentrationen i blodetgränsvärden förnågra

ningsluften.
rubricerasbrott,uppdelad påKriminaliseringen är ett grovt som

sjöfylleri.rubricerasbrott,sjöfylleri, och enkeltettgrovt som
framförtsjöfylleriförskall den dömas325 sjölagenEnligt § som

väsentlig be-fullgjort uppgiftfartygövrigt påfartyg eller i ettett av
alkohol-så påverkadoch då varittill sjössför säkerhetentydelse av
han intekanmedel, detnågotdrycker ellerhaltiga antas, attattannat

därvid ålegat honom.utföra vadkunnatbetryggande sättpå ett som
månader.fängelse i högstellersjöfylleri böterStraffet för är sex

Är förskall dömassjöfylleribrott grovtgrovt,attett somanse
år.i högstsjöfylleri till fängelse ett

skallsjöfylleribrott ärhuruvidaFrågan grovtattett somanse
Enligtomständigheter vid brottet.samtligamed beaktandeavgöras av

beaktas,särskiltskall emellertid325 sjölagen§ oma

någotalkohol ellerpåverkadhar varit avsevärtgärningsmannen av
medel,annat

varit särskilthaft fullgöragärningsmannenuppgift2. den attsom
omständig-eller andraegenskaperfartygetstillkrävande med hänsyn

heter eller

säkerhetenfara förpåtagliginneburitfartygetframförandet enav
sjöss.till

i 4motsvarighet §sinbestämmelsen hariförsta punktenDen a
regleringardessajämvägssäkerhetslagen. I30och §trafikbrottslagen

alkoholkoncentrationengränsvärde förvisst övreäven upptarsom-
särskiltomständigheterbland deutandningslufteni blodet eller som

rekvisitetbrottet ärbedömningenvidskall beaktas grovt tarav om -
någotpåverkadvaritmisstänkte annatfall där denfrämst sikte av

bevisningfinns någoninteeller där detalkoholmedel än om
bakgrundemellertid,Rekvisitet kanalkoholkoncentrationen. mot av
vilken alko-gällerfinns detnärindividuella variationerde som

uppfyllt äventill,koncentration ledervissholpåverkan omvaraen
gränsvärdet.angivnauppgått till detalkoholkoncentrationen inte

i princip325 sjölagen böripåverkad §Uttrycket avsevärt a
bestämmelseri övrigauttryckmotsvarandepåförstås sätt somsamma

det blandsjöfylleri dockför ärSpeciellttrafiknykterhetsbrott. attom
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de omständigheter skall beaktas vid bedömningen brottetssom av
svårhet inte återfinns något övre gränsvärde. Avsaknaden sådantav
värde innebär emellertid inte alkoholkoncentrationen iatt den
misstänktes blod eller utandningsluft skulle sakna betydelse vid
tillämpningen bestämmelserna sjöfylleri. förarbetenaI till be-av om
stämmelsema framhölls det är fördel det i förundersöknin-att en om

finns tillgång till analysbevis beträffande alkoholkoncentra-garna
tionen i blod eller utandningsluft. I de fall där alkoholkoncentrationen
uppgått till minst 1,5 promille i blodet eller 0,75 milligram literper
utandningsluft torde gärningsmannen, enligt förarbetena, med hänsyn
till vad är känt alkoholens inverkan på människan, i allmän-som om
het få ha varit så påverkadavsevärt alkohol föranses attav ansvar

sjöfylleri kan motiveratgrovt prop. 199091128 17 ochvara s.
Lagutskottets betänkande 19909lLU35 9. Avsevärd påverkans.
kan emellertid, framhölls det, föreligga även vid lägre alkoholkon-
centrationer.

Vad gäller den andra punkten ligger det, enligt förarbetena, i
sakens sådana omständigheternatur fartygetsatt storlek och densom
fart med vilken det har framförts eller kan framföras bör ha betydelse
vid bedömningen hur allvarlig gärningen är. Andra exempel påav
förhållanden kan relevanta i detta sammanhang är, enligtsom vara
förarbetena, väderleken liksom färden skett i livligt trafikeradom en
farled eller är särskilt svåmavigeradevattnen på sätt innebärom som
ökade risker för sjöolycka skall inträffaatt prop. 19909ll28en s.
23.

.När det gäller den omständighet i den tredje punkten görsom anges
sig, detnär gäller tillämpningen, slags synpunkter gällandesamma

beträffande motsvarande reglering rattfyllerisom i trafik-grovtav
brottslagen prop. 199192128 23 och departementspromemorians.
Ds 199052 47 och 48; angående trafikbrottslagens. se prop.
l989902 49 50och avsnitt 2.3. Rekvisitetsamt såledess. avser
framför allt två situationer, nämligen framförandet fartygetatt av
skett oaktsamt eller brottet har begåtts när gärningsmannenatt haft en
särskilt ansvarsfull uppgift.

Även andra omständigheter kan kvalificera brottet Detgrovt.som
är emellertid också möjligt brottet inte äratt att grovt trotsanse som

någon de omständigheteratt nämnts har förelegat. Typenav som av
fartyg eller de uppgifter den tilltalade fullgjort under färden kansom

ha varit sådana brottett.ex. inte bör bedömasatt grovt trots attsom
den tilltalade varit påverkad.avsevärt

Bestämmelserna trafiknykterhetsbrott till sjöss omfattar,om som
framgått, inte endast förare fartyg även andraett fullgörutanav som
uppgifter väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Ansvarsbe-av
stämmelsema tillämpligaär på alla fartyg och såledestyper ävenav
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kanoter.roddbåtar ochpå
torde,endaföraskanbåtarmindredet gällerNär personav ensom

föri frågahand kommaförstasjöfylleri istraff förförarbetena,enligt
Även framhålls det,dock,kanfalli sådanabåten.den styrsom

färdenförsådanthapå båten attfinns ett ansvarsompersonannan
199091sjöfylleriför prop.honomdömai frågakommadet kan att

tillhänvisasrättspraxisibehandlingfrågansBeträffande128 22.s.
12.4.2.avsnitt

gäller,Däremotstraffbelagt.intesjönykterhetsbrott ärtillFörsök
bestämmelsernade allmännasjölagen,stycketförsta334 §enligt om

i 23 kap. BrB.medverkanföransvar
i sjölagenstraff änsträngarebelagd medi BrB ärgärningen ettOm

BrB.sjölagen,andra stycket334enligt §tillämpas,

itillämplighetStraffbestämmelsemas rummet12.2.2

straffrättenssvenskadenbestämmelsernagrundläggandeDe om
ärBestämmelserna,kap. BrB.i 2finnsitillämplighet somrummet

i korthetintressehär ärsåvittinnebärkomplicerade,tämligen av
följande.

territorium,svensktpådvs.riket,begåtts här isjöfylleribrottetHar
BrB.2 kap. 1 §domstolsvenskvidochstrafflagefter svenskdöms

delslandområden,Sverigesförstås delsterritoriumsvensktMed
enligtomfattar,sjöterritorietsvenskasjöterritorium. DetSveriges

floder,inresjöterritorium, s.k.Sveriges vatten1966374lagen om
kustenvidalltlandetinom vattenkanaler samtsjöar, somm.m.

medterritorialhavet yttrebaslinje och vatteninnanför s.k.ligger en
Underbaslinjen.frånsjömil12huvudregel,bredd somav,en

utländsktpåriketinombegåttsbrottfaller ävenbestämmelsen som
medborgare.utländskaochfartyg av

uppställda isjöss ärtillonykterhetStraffbestämmelsema om
5 §enligt 2 kap.åtalsförordnandenågotochintresseallmäntsvenskt

behövligt.därför inteBrB ärstycketförsta
vissamedriket är,begåttsbrottetfall därgäller deVad utom

behörigdomstolsvenskoch atttillämpligstrafflagsvenskundantag,
Detsammamedborgare.svenskärbegått brottetdendöma somom

ochSverigehemvist imedutlänningbegåttsdå brottetgäller avav
Påföljd2 BrB.2 kap. §utlänningar sekategoriervissa andra som

förstadgatstraff ärdet svårasteänsträngareär somatt somanse
ådömas.intedockfårgärningsortenpåenligt lagenbrottet

enligtutomlandsbegåttssjöfylleribrottbestraffasDärutöver ett som
svensktpåförövatsdetdomstolsvenskoch vidstrafflagsvensk om

brottfaller ävenbestämmelsedennaUnder3 BrB.2 kap. §fartyg
medborgare.utländskriketfartygpå svensktbegåtts utom avsom
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fall åtali vissaförövats riket gällerVad gäller brott attutomsom
förordnande 2 kap.efter särskiltinte får väckasñr brottet änannat

5 andra stycket BrB.§
fram iekonomisk lagtsförslag svenskDet prop.somzonom en
svensk lags19929354 torde inte påverka det sagts omsom ovan

tillämplighet.

12.2.3 Körkortsreglema

i vissaförhållanden i övrigt kaneller personligaAllmän brottslighet
enligt 16 6 körkorts-körkort §grund för återkallelsefall utgöra av

brottslighetfrämst kvalificeradbestämmelse fallerUnder dennalagen.
långvarig ellervarit särskiltyrkesmässigt ellerbedrivs grov,somsom
Bestämmelsenbrottslighet.återfall allvarligliksom ihänsynslös mera

alkohol-fall därbl.a. ivid onykterhet till sjöss,har tillämpats ett en
2,49 promilleminstalkoholkoncentrationpåverkad med avperson en

båt ochmedmotorbåt i hög fatt sammanstöttvid ñrd med annan
förpå sjönpå land ochmänniskor bådegärningen inneburit utsattsatt

RÅ82 körkortshavareomständigheten273. Enbart denfara att en
emellertid intehartill 80 dagsböterför onykterhet till sjössdömts

RÅ 1989 ref 106.körkortetgrund för återkallelseutgöraansetts av

behörighetsvillkorSärskilda12.2.4

påbefattningshavareför mångaSärskilda behörighetsvillkor gäller
kravet påfritidsfartygyrkesmässig trafik. Vad gäller ärfartyg i

harfartyg, skrovinskränkt till föraresärskild utbildning envarsav
minst fyrabreddoch störstalängd minst tolvstörsta meter avenav

för förare[1970344] kompetenskravkungörelsenl §meter avom
fritidsbåtar.större

sjöfylleriskyldig tillgjort sigskall den332 sjölagenEnligt § som
sådanolämplig utövavisat sigdärigenomsjöfylleri ocheller attgrovt

förbehörighetsvillkor gäller,särskildavilkenpå fartyg, förbefattning
Beslutetbefattningen.utövaalltid fråntas rättenförtid ellerviss att

begåtts.gärningeni vilkendenbefattningar änandrafår även avse

fartygregisterOfficiella över12.25

skepps-Sverigeifartyg ärregistren överofficiellaviktigasteDe
yrkesbåts-sjöfartyrkesmässigförbåtarförregistret, registret

fritidsbåtsregistret.ochregistret
fartyg,dvs.svenska skepp,allai principskeppsregistret skallI vars

breddstörstaochminst tolvlängdskrov har största meter enaven
sjölagen.införda 11 §fyraminst meter, varaav
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I yrkesbåtsregistret skall varje svensk båt införd, användsvara som
yrkesmässigt till befordran gods eller till bogseringav passagerare,
eller bärgning, till fiske eller fångst eller till uthyrning tillannan
allmänheten och skrov har längdstörsta minst femvars meteren av
4 lagen§ [19792377] registrering båtar för yrkesmässig sjöfartom av

Även mindrem.m.. passagerarbåtar skall införas i yrkesbåtsregistret,
båten konstrueradär så den kan föra fler än tolvattom passagerare.

Också utländska båtar skall under vissa förutsättningar införas i
yrkesbåtsregistret.

fritidsbåtsregistretI skall varje svensk båt inte skall registrerassom
i yrkesbåtsregistret och vanligen är förlagd i Sverige registreras,som

båten drivs med segel eller och skrovet har största längdmotorom en
minst fem eller båten drivs medmeter propeller-av motoren vars

axeleffekt eller motsvarande överstiger tio kilowatt eller med flera
vilkas sammanlagda effektmotorer överstiger nämnda tal 5 lagen§

Även[1987773] fritidsbåtsregister. utländska båtar skall underom
vissa förutsättningar registreras i fritidsbåtsregistret.

I nyligen framlagd proposition har föreslagits fritidsbåts-en att
registret skall avvecklas vid utgången år 1992 prop. 199293av
102. Registreringsplikten för fritidsbåtar upphör därmed. Lagen om
registrering båtar för yrkesmässig sjöfart föreslås emellertidav m.m.
ändrad på så sätt det blir möjligt registreraatt även icke registre-att
ringspliktiga båtar i yrkesbåtsregistret.

12.3 Pâföljdsvalet

Den tidigare regleringen onykterhet till sjöss endastupptogav en
heltäckande gämingsbeskrivning. Brottet således, i till be-motsatsvar
stämmelserna rattfylleri i trafikbrottslagen, inte gradindelat. På-om
följdsbestämningen vid onykterhet till sjöss avvek också i hög grad
från de principer tillämpades för rattfylleri. Ett syftena medsom av

år 1991 dela även bestämmelsenatt onykterhet till sjöss i tvåom
svârhetsgrader det skulle komma tydligare tillatt uttryck vissavar att
gärningar borde bedömas strängare 199091l28prop. 16.s.

förarbetenaI till 1991 års ändringar i sjölagen framhöll departe-
mentschefen också principer för påföljdsbestämningatt bordesamma
gälla vid sjöfylleri vid rattfylleri. Lagutskottet instämde i dennasom
justitieministems uppfattning och betonade grundsynen på de olikaatt
trafiknykterhetsbrotten borde densamma. I linje härmed anfördevara
utskottet vidare sjöfylleri allmänt inteatt ärgrovt sett artav annan
eller har högre straffvärde än rattfylleri.ett Valet påföljd förgrovt av

rattfylleri sjöfyllerigrovt borde därför, enligt utskottet,grovtresp.
träffas enligt enhetliga Lagutskottets betänkande 199091normer
LU35 9-11.s.
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ÄrNormalpåföljden för sjöfylleri är böter. brottet sådant detatt
motivera fängelsestraff, bör det, enligt förarbetena, normaltettanses

bedömas sjöfylleri 1990912128prop. 23. Vidgrovtsom s.
flerfaldig brottslighet och återfall kan fängelsestraff emellertid komma
ifråga även för sjöfylleri.

12.4 Rättspraxis

12.4.1 Påföljd för onykterhet till sjöss

det följandeI lämnas kort redogörelse för de domar i vilka Högstaen
domstolen tagitHD ställning till frågan påföljd för onykterhetom
till sjöss. Domarna hänför sig till tiden före den julil 1991, kanmen
ändå bedömas intresse.vara av

NJA 1974 675 I Den tilltalade omkring två timmar efters. som-
färden hade alkoholkoncentration i blodet minst 2,94 promilleen av -
hade i egenskap befälhavare och vid tillfället ansvarig navigatörav

majdag fört livräddningskryssare i farled i Norrtälje kommun.en en
HD fann den tilltalade skyldig till onykterhet till sjöss. Beträffande
påföljden uttalade HD sådant brott inte borde förskyllaatt ett anses

påföljd än böter, brottet inte kvalificerat. strängareannan om var
påföljd borde emellertid tillämpas, gärningen med hänsyn tillom
omständigheterna framstod speciellt allvarlig från Sjösäker-som
hetssynpunkt. Vid valet påföljd kom framför allt, anförde iHD,av
betraktande, huruvida den brottslige haft fullgöra från Sjösäker-att
hetssynpunkt särskilt ansvarsfulla uppgifter och i vilken grad hans
förmåga fullgöra uppgifterna varit nedsatt till följd alkohol-att av
påverkan. Därvid måste, uttalade HD, jämväl beaktas fartygets
storlek och fartegenskaper de aktuella trafikförhållandena. Medsamt
befattningen befälhavare på sjöräddningsfartyg följde, slogettsom
HD fast, betydande särskilt fartygetnär eller medett ansvar, var
någon grad sannolikhet kunde förväntas bli iengageratav en
räddningsaktion. Den tilltalades uppdrag vid det aktuella tillfället
hade emellertid inte den karaktären avsåg mindre krävandeutan en
bevakningsuppgift han skulle leta efter oljeskadade fåglar i farvatten-
med ringa trafik låt möjligheten fartyget skulle be-att attvara av-
ordras eller på föranledassätt idelta räddningsaktion inteannat att en
kunde uteslutas. Resultatet blodprovsanalysen talade visserligen,av
enligt för tilltaladeHD, den hade varit starkt påverkad alkohol,att av

kunde med hänsyn till de variationerna i fråga olikastoramen om
alkoholtolerans inte läggas till förgrund slutsatserensamtpersoners

i vilken grad den tilltalades förmåga fullgöra sina uppgifterattom
varit nedsatt. föreningI med iakttagelserna vid läkarundersökning -
den tilltalade hade då befunnits medelmåttigt påverkad utvisade-
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analysresultatet likväl, enligt sådan grad berusning,HD, denatten av
tilltalades förmåga bemästra uppgifter, vilka han under färdenatt
hade kunnat ställas inför, måste ha varit inte oväsentligt nedsatt.antas

den tilltalade hade fört befäl på sjöräddningsfartyg i dettaAtt ett
tillstånd måste i och för sig bedömas så allvarligt, brottetatt
förskyllde påföljd enbart böter. belysningsträngare än I av upp-
dragets beskaffenhet och trafikförhållandena kunde brottet likväl,
fortsatte inteHD, ha varit sådan svårhetsgrad ound-anses av som
gängligen föranleder frihetsberövande påföljd. Inte heller ansågs
sådan påföljd påkallad hänsyn till laglydnad.allmän HD bestämdeav
påföljden till Villkorlig dom jämte 60 dagsböter.

1974 675NJA II tilltalade hade dag i juni framförtDens. en en
motorbåt med 70 60Penta BP på hästkrafter hkr imotoren
Norrtäljeviken. Båten 7 2,10 och framfördes,mätte enligtmeterx
den tilltalade, med hastighet 8-9 knop i timmen. Under färdenen av
hade den tilltalade varvid båten kommit kurs och gåttsomnat ur upp
på land. Den tilltalade hade två timmar efter färdennästan en
alkoholkoncentration i blodet 2,12 promilleminst och bedömdesav

undersökande läkare medelmåttigt påverkad alkohol. HDav som av
förde inledningsvis i Härefteravgörandesamma resonemang som
anförde HD det allmänt inte några särskilt krävande elleräratt sett
ansvarsfulla uppgifter åvilar befälhavare på sådan nöjesbåtsom en

den aktuella. dock minimikrav befälhavaren iDet ärett attsom var
sådan fysisk och psykisk kondition han fortlöpande kan övervakaatt
båtens framförande. Genom slumra in hade den tilltalade sigatt satt
helt stånd fullgöra denna uppgift. utredningen framgick,Avattur
uttalade den tilltalade hade varit i betydande påverkadHD, gradatt

alkohol, och det måste för det framför allt denvisst varittas attav
tilltalades alkoholpåverkan föranlett han inte kunnat vid-attsom
makthålla minimum uppmärksamhet. sin ringa storlekTrotsettens av
och sina begränsade fartresurser hade båten, slog fast, utgjortHD en
allvarlig fara för andra sjöfarande. Särskilt beaktade färdenHD att

starktägt i eller i närheten vid den aktuella årstidenrum enav
trafikerad farled. så allvarligGärningen ansågs densammantaget att
förskyllde påföljd till allmänsträngare böter. Varken hänsynenän
laglydnad eller andra omständigheter ansågs dock oundgängligen
föranleda frihetsberövande påföljd. Påföljden för den tilltaladeen -

sedan år stått under övervakning nykterhetsnämndettsom par av -
bestämdes till skyddstillsyn. omfattadeHD Domen ävenav ovarsam-
het till sjöss.

1987 237 två färdenNJA Den tilltalade timmer efternästans. som-
hade alkoholkoncentration i blodet minst 2,28 promille hadeen av -

dag i juli fört motorbåt i utanför FrågaIngarö.vattnenen en var om
plastbåt med längd 4,80 och bredd 1,80öppen meteren en av en av
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Båten utrustad med utombordsmotormeter. på 35 hkr. Enligtvar en
vad den tilltalade inte i bästa skick och båtenmotornuppgav var
kunde därför inte komma i högre hastighet än omkring 15upp en
knop. Den tilltalade enligt uppgift kände sig trött ochsom egen
berusad körde vilse. Vid tillfälle somnade han vid rodretett och
stötte i låg fart förtöjd båt, vilken dock inte ñckemot någraen
skador. fannHD styrkt den tilltalade hade gjort sigatt skyldig till
brott 325 sjölagen.§ Vad gällde valet påföljdmot för brottetav
konstaterade HD till början den tilltalade under färden varit iatten
betydande grad påverkad alkohol. Beträffande frågan hur allvarligaav
risker från sjösäkerhetssynpunkt denna alkoholpåverkan medförtsom
saknades i andra uppgifter än den tilltaladesstort sett och dessaegna

inte, anförde HD, belägg för det inledningsvis förelegat någonattgav
större risk för personskador eller omfattande egendomsskador.mera
Däremot fanns det, enligt HD, skäl räkna med risken skulle haatt att
ökat betydligt under återfärden när den tilltalade efter sin långvariga
alkoholpåverkan sannolikt skulle ha blivit tröttare och ännu olämp-
ligare båtförare samtidigt båttrafiken då börjat tätna. HDsom som
framhöll det med hänsyn till nöjesbåttrafikensatt starka utveckling
under följd år fanns anledning strängare än tidigare påatten av se
brottslighet förevarande slag. Den utredning förekommit iav som
målet angående båttrafiken och övriga förhållanden i de aktuella
farvattnen emellertid inte, enligt HD, tillräckligt underlag förgav att

den aktuella gärningen så allvarlig från sjösäkerhetssynpunktanse att
den tilltalade borde dömas till fängelse. HD bestämde påföljden till
120 dagsböter.

Vad gäller hovrättsdomar belyser påföljdspraxis bedöms följandesom
alltjämt visst intresse.vara av

19868RH Den tilltalade hade dag i juni fört sin motorbåt frånen
Lidingöbron till Baldersviken. Båten anträffades oförtöjd, och utan
tecken på ha varit förtöjd, framemot midnatt invidatt brygga ien
viken med bl.a. den tilltalade sovande ombord. Den tilltalade hade
knappt två timmar efter anträffandet alkoholkoncentration i blodeten

minst 2,42 promille. Hovrätten konstaterade den ärav att som
ansvarig för båt i läge det aktuella, dvs. när båten inteetten som
ligger sig säkert förtöjd eller säkert för ankar, måste hålla sigvare
beredd vid behov gripa in förtöja,att ankra eller flyttaattgenom
båten. Den tilltalade hade uppenbarligen varit för berusad för att
kunna utföra något sådant på betryggande Bl.a.sätt. med hänsynett
till det inte är några särskilt krävandeatt uppgifter åvilar föraresom

nöjesbåtar inte vid snabb färd i trafikerad led ansågs brottetav ens- -
inte så svårt fängelsestraff påkallat. Påföljdenatt bestämdesvara var
till 80 dagsböter.
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4,55kväll i maj fört198631 tilltalade hadeRH Den sent en en
snabbgående motorbåt i Mysingen och därvidlångmeter genom-

alltför hög hastighet kolliderat medouppmärksamhet och enen -
lindriga personskador egendomsskadorsegelbåt, varvid samt

alkoholkoncentration i blodetuppkommit. tilltalade hadeDen en av
det varit mörkt ochpromille. betonademinst 2,10 Hovrätten att

varit trafikerad den tilltaladedimmigt i farleden och leden samt attatt
inträffade olyckan hade lättbåten i hög hastighet. Denhade fört
Därtill kom den tilltaladebli betydligt svårare den blev.kunnat än att

till fängelse ñr trañknykterhets-upprepade gånger tidigare dömts
fastställdes.på fängelse månad DomenTingsrättens dombrott. en

sjöss.vårdslöshet tillomfattade även

i juli framfört motorbåttilltalade hade dag198931 DenRH enen
tilltalade,Under färden somnade denVägnön.från Sundhamn mot

2,97 promille.alkoholkoncentration i blodet minsthade avsom en
förts medenligt vad den tilltaladehade båten,Dessförinnan uppgav,

14-15 utrustad medhögst knop. Båtenhastighet typen avvaraven
och hastigheteninnebärdödmansgrepp, vilkets.k. strypsatt gasen

händerknop, någottill styrfart, omkringgår ned knappt en om
aktuella tillfället.inkopplat vid det DenDödmansgreppetföraren. var

hade två gångersjömil. Förarenfärden på omkringtillämnade trevar
till sjöss. fastställdestraff för onykterhet Hovrättentidigare ådömts

månad.dom på fängelsetingsrättens en

förtill sjöss denför onykterhet än12.4.2 Ansvar annan som
fartygetframfört

behandlats Högstaföraren harför änFrågan avannanom ansvar
där636. Omständigheternarättsfall, 1991i NJAdomstolen ett vars.

följande.
2455motorbåt. BåtendisponeradetilltaladeDen typvar aven

medoch hade7,20 långSunbridge. DenCiera motormeter enenvar
bad,åkt taxi till båtentilltalade230 hkr.styrka Den utsomav

taxichauffören följaalkohol,förtärahade för avsikteftersom han att
ñrden anträddesinnantilltaladeföra båten. Denmed och gav

fungeradebåten sammainformation hurtaxichauffören viss om
båten.skulle hyratillbrukade lämnasinformation personer somsom

flygbåt,upphunnahamn, blev dein i Malmöde komNär somav en
stod vänd aktertilltalade,fart ifrån. Denmed hög akternalkades som

hadetilltaladetaxichaffören öka farten. Dendåuppmanade attut
minstblodalkoholkoncentrationefter färdentvå timmardrygt aven

framförttilltaladeinte gällande dengjordes2,03 promille. I HD att
väsentligpå båten fullgjort uppgiftendast hanbåten attutan avannan

domskälsjöss. anförde i sinaför säkerheten till HDbetydelse att
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fråga mindre fritidsbåt kunde förasvar om ochen som av en person
alltså sådant slag enligt 325 sjölagenatt §ansvaret i första handav
åvilade den styrde båten. För även den tilltalade,som att som
förfogade båten,över skulle hållas ansvarig enligt detta lagrum
måste, uttalade HD, krävas han inte kunde haatt överlämnatanses
det fulla för båtens framförande ochansvaret säkerheten till sjöss till
taxichauffören ha haft för avsikt självutan hålla uppsikt huratt över
denne fullgjorde sin uppgift och vid behov ingripa med ordergivning
eller andra korrigerande åtgärder. Omständigheterna visade, ansåg
HD, den tilltalade hannäratt organiserade båtñrden just ville
försäkra sig han inte skulle kunnaatt ställas till för iom attsvars
berusat tillstånd ha framfört båten eller på hasätt medverkatannat
vid navigeringen. Taxichauffören hannär betalning åtog sigmotvar,
uppdraget, medveten detta skäl till han anlitades, och måsteattom
med hänsyn härtill också ha det hanaccepterat attanses var som

skulle för navigeringen. Ingenting tydde, enligtensam HD, påsvara
taxichauffören oförmögenatt utföra det uppdrag han åtagitatt sig;var

han hade sedan tidigare viss erfarenhet motorbåtar och fickav
dessutom, innan färden, viss information hur båten fungerade.om
Inte heller ansåg HD det framkommit den tilltaladeatt underatt
färden hade ingripit i navigeringen på sätt skulle kunnaett tydasom
på taxichauffören hade utförtatt sitt uppdrag osjälvständigt och under
den tilltalades överinseende. Vad förekommit i målet kundesom
därför, anförde HD, inte vid handen den tilltaladeattanses ge
fullgjort Åtaletuppgift väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.av
för brott 325 § sjölagen ogilladesmot därför.

Frågan har vidare behandlats i publicerat hovrättsavgörande,ett
RH 1988131. Omständigheterna där följande. Den tilltalade hadevar

sin lånat femmeters träbåt förseddav medmor en som var en
utombordsmotor på 50 hkr. Tillsammans med kamrat gjorde hanen

dag i juli färd med båten. De drack alkohol och båten kollide-en en
rade med förankrat timmersläp,ett varvid båten kapsejsade och de
båda kamraterna hamnade i Den medföljandevattnet. till skillnadvar,
från den tilltalade, varken förtrogen med båten eller med farvattnen.
Hovrätten konstaterade kamraterna under färden varit såatt alkohol-
påverkade det kunde ingen dematt på betryggandeantas att sättettav
kunnat ñra båten. Däremot framgick det inte dem rentvem av som
faktiskt framfört båten. Hovrätten antecknade frågaatt var om en
mindre fritidsbåt kunde manövreras föraren Någonsom av ensam.
uppgift väsentlig betydelse för sjösåkerheten återstod därför, enligtav

Åklagaren,hovrätten, normalt inte för ombordvarande.annan som
inte påstått det den tilltaladeatt framfört båten, hade intevar som

någon särskild uppgiftangett väsentlig betydelse för sjösäkerhetenav
skulle ha fullgjorts den tilltalade denne inte framförtsom av om
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förförutsättninguppgiftsådan ärfullgörandetEftersombåten. enav
åtalet.ogillade hovrättensjöonykterhetföransvar

behandlatshar vidareförarenför änFrågan avannanansvarom
111992 idom DBavgörandepubliceratickeihovrättSvea ett nr

följande.korthet DeniOmständighetema273890.mål B var
ñska i den till-åkt förhadeandraoch atttilltalade uttre personer

påoch hade4,206,80motorbåt. Båten motormetertalades enxvar
köra. Hastig-ombordvarandedeturadesfärden att90 hkr. Under om

till kolli-skulle läggadeNär5-7 knop.omkringuppgick tillheten
i sina domskälanfördeHovrättenbåt.meddederade annanen

på fritidsbåtombordonykterhetgälldeåtaletinledningsvis avatt en
åtminstone underden,ändock inte störreobetydlig storlek; attinte

Närmastkunde förasförhållanden,okomplicerade ensam.manav en
handhasförs ochsådan båtför hurstraffrättsligtbäraatt enansvar

sitter tillfaktisktdenenligt hovrätten,i regel,måste rors.somvara
ävenfortsatte hovrätten,emellertid inte,hindrar attDetta annan

gärningsman ellerantingenbära sådantsamtidigt kan somansvar,
straffrättsligtsåledes bärakanförarenmedverkande. Annan änsom

väsentlig uppgift,sjösäkerhetsmässigtutförandetför somavansvar
biträdahovrätten,anfördekanförarens. Hankompletterar t.ex.,

rigg segelbetjäna närsjökort ellereftermed navigeraföraren attatt
blienkla sysslor kanganskaframhöll ävenförs. Hovrätten att

sålundalägen. Deni krävandeväsentligasjösäkerhetsmässigt som
för hur dettaberedd bärafårförarenbiträder egetatt ansvarvara

för medverkanbli straffadomständigheternakan efteroch hangörs,
Därtill kommer, enligtgärningsman.ellerdennetill brott somav

varje fall då hanföra befälet, i ärkani principhovrätten, ägarenatt
förskall sörjabefälhavareegenskapioch han attombord, att av

sjöman-förenligt medsätt ärhandhas påförs och gottbåten ett som
framhöllgäller, hovrätten, även59 sjölagen. Detta57 och §§skap

ådra sigdärutinnan kan hanhanBristersitter tillhan inte rors.om
ifall han integärningsman,bli ansvarighan kanstraffansvar; som

detmanövreringellernavigeringgripa in isig bereddhåller att om
Även denne bliombord kanmedinteägaren ärbehövas.skulle om

föraberusadöverlämnathan attansvarig, ifall t.ex. personen
Ägaren medhjälp till förarensstraffad förnämligen då blikanbåten.

redogörelse förefter dennaanförde,Hovrättensjöonykterhet.
berusad hansåvaritunder färdentilltaladeden atträttsläget, att

sjösäker-utförabetryggande sättpåinte ha kunnatmåste ettantas
emellertidfann detuppgift ombord. Hovrättenväsentlighetsmässigt

angicksjälv. Vadbåtenfaktiskt förttilltaladestyrkt deninte att
ansvarigstraffrättsligthållasskulledenne i ställetfrågan somom

ägde båten,utgångspunkt han,tillbefälhavare hovrätten atttog som
gjorde detförde båtenfaktisktombord och denförde befälet att som

den tilltaladedärvid lågmån detmedgivande. vadhans I attmed
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hålla sig beredd vidföraren ochbefälhavare vaka över attsom -
manövreringnavigering ocheller självbehov biträda med, överta, -

med hänsyn tillpå huruvida detmåste, anförde hovrätten, bero
försvarligt betro dennenykterhetstillståndförarens sjövana och attvar

biträdehand, låt med detmed uppgiften föra båten påatt varaegen
omständigheterna kunde bliombordvarande eftersomav annan

den vilkenombordvarande ñckpåkallat. deDen antas varaav som
överlämnat föra båtenvid visst tillñlle hadeden tilltalade attett
med föra båten påsjövan betrosansågs hovrätten att att egenav nog

omständigheterna i vad måndärvid själv efter avgörahand och att
Såtillvida det, slogbehövde påkalla biträdehan varav annan.

uppgiften tilltilltalade överlämnafast, försvarligt denhovrätten attav
fullgjordes. Omständigheternavaka hur dendenne sedan överutan att

till vilken uppgiftenhuruvida denväckte visserligen tvivel om
föra båten på betryggande sätt,nykteröverlämnats ettattvar nog

någon säkerenligt hovrätten, intebevisningen i målet tillät,men
Ävensig härmed. i denegentligen hade förhållitslutsats hur detom

tilltaladevarit försvarligt dendelen måste det således ha attantas av
övervakning. Vad gälldebetro andre med föraruppgiftenden utan

hade fört båten.själva olyckstillfället det oklart somvar vem
säker slutsats rörandeBevisläget tillät följaktligen inte någon

brist på klarhetombord vid detta tillfälle.ansvarsförhâllandena 1
fällas till för hanhärutinnan kunde den tilltalade inte heller attansvar

befäl-gripa invid tillfälle varit för onykter för kunnadetta att som
Åtalet ogillades.på sjömässigt betryggandehavare sätt.ett

huvudsakligen i be-befälhavarskap på nöjesbâtar,Frågan om
liksom dehur befälhavarskapet kan överlämnasrusningsfall och

professor Tiberg iavgörandena har behandlats Hugoredovisade av
409-413 i377-389 och 1992Juristtidning 1989Svensk samts. s.

64.Till 31992tidskriften På RorsKryss nr s.
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13 Tidigare överväganden av

frågan införaattom

gränsvärden beträffande

alkoholkoncentrationen för

sjötrafikens sjöfartensoch del

Frågan införa promilleregler för sjötrañkens sjöfartensoch delattom
har aktualiserats vid flera tillfällen, hittills alltid avvisats.men

Redan 1949 års Trañknykterhetsutredning i sitt betänkande årtog
1953 195320 förslag tillSOU bestämmelse i trafik-ettupp en
brottslagen innebörd den vid förande maskindrivetattav som av
fartyg eller eljest vid utövande sådan befattning hos sjöfartsföre-av-

trafiksäkerheten beroende varit så påverkad starkatag, varav var av-
drycker eller berusningsmedel han företett tecken därpå,annat att
eller haft alkoholkoncentration i blodet 1,5 promille elleren av
däröver skulle straffas såsom för rattfylleri. Förslaget avstyrktes med
få undantag remissinstanserna, framhöllbl.a. förhållande-attav som

inom sjöfarten alltför mångskiftande för så förenkladattna var en
lagskrivning den genomförts för vägtrañkens del skullesom som
kunna tillämpas på detta område. Förslaget ledde inte till någon
lagstiftning.

Sjölagskommittén föreslog i sitt betänkande år 1965 1965SOU 18
bl.a. bestämmelse förstraff onykterhet på fartyg,en om men
avvisade samtidigt tanken på införa promilleregel. Kommitténatt en
hävdade regel innebörd viss alkoholkoncentration skulleatt atten av
konstituera straffbarhet inte skulle generellt genomförbar förvara
sjötrañkens del på grund de särpräglade förhållandena på sjön.av
Redan valet promillegräns skulle, framhöll kommittén,av vara
förenad svårighetermed eftersom till sjöss skiftandestarkt trafikför-
hållanden skilda slag fartyg och sysslor ombord rimligensamt av
ställde olika starka krav i nykterhetshänseende. Vidare pekade
kommittén på handelsflottans och i viss mån fiskeflottansävenatt
personal inte endast tjänstgjorde ombord också bodde ombordutan

tillbringadeoch det sin fritid där. Från praktiskmesta rentav
utgångspunkt ifrågasattes också ändamålsenlig blodprovstagningom
skulle kunna i undantagsfall. Kommitténsäga än stånd-annatrum
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punkt i denna del så allmän anslutning under remissbe-gottvann som
handlingen.

l propositionen förslagmed till lag ändring i sjölagen år 1966om
1966145prop. följde departementschefen i huvudsak kommitténs

förslag och föreslog inte införande någon särskild promillegräns.av
Enligt departementschefen fanns det starka skäl avstå frånatt en
sådan reglering. Med hänsyn till de särpräglade förhållandena på sjön
skulle, ansåg departementschefen, promilleregel kunna leda tillen
alltför onyanserad straffrättskipning. sitt riksdagenI godkändaav
betänkande med anledning propositionen godtog Första lagutskottetav
skälen promilleregel och uttalade utskottet generellmot atten en
sådan regel inte genomförbar då. Utskottet underströk emellertidvar
samtidigt vikten utredning alkoholkoncentrationen iattav om
gärningsmannens blod användes led i bevisningen be-ettsom om
rusningsgraden. framhöllUtskottet vidare det inte ansåg fråganatt att

promilleregel slutligt löst saken kunde komma iutan att ettom en var
läge när utredningstekniken utvecklats och övervakningenannat mer

inom sjöpolisen förstärkts lagutskottetsFörsta utlåtande lLU
19673. Slutligen uttalade utskottet frågan begränsadatt om en
promilleregel främst avsedd för påpersonalen passagerarfartyg i
svensk kustfart föroch förare det växande antalet snabbgåendeav
fritidsbåtar kunde förtjänt utredas i lämpligt sammanhang.attvara av

Vid riksdagama åren 1970 och 1971 väcktes motioner, vari hem-
ställdes utredning frågan införande promilleregler ävenom av om av
inom sjötrafiken.

Första lagutskottet hänvisade i sitt utlåtande över 1970 års motioner
lagutskottetsFörsta utlåtande 19707 till sitt tidigarelLU utlåtande

och anförde några omständigheter borde föranleda ändratatt ettsom
ställningstagande från utskottets sida inte förekommit. I sitt utlåtande

1971över års motion anslöt sig Lagutskottet Lagutskottets be-
tänkande 197117LU till den ståndpunkt lagutskottetFörsta intagit
i frågan. fritidsbåtarnasFör del ansåg Lagutskottet lämpligt att
Fritidsbåtutredningen frågan införandeövervägde särskildaom av
promilleregler vid trafik med sådana båtar och motionen över-
lämnades till utredningen för övervägande.

Inte heller Fritidsbåtutredningen 197495SOU beredd dåattvar
föreslå införandet särskild promilleregel för förare fritids-av en av
båtar. Orsakerna härtill flera.var

Utredningen pekade bl.a. kontrollen och övervakningen inteatt
tillräcklig och den inte kunde jämföras med vad förgälldeattvar som

motsvarande lagstiftning för vägtrafiken det torde krävassamt att en
mycket omfattande och kostnadskrävande utbyggnad bevaknings-av

och väsentligt informationutökad promilleregelresurserna en om en
fåskulle någon nykterhetsfrämjande effekt. Speciellt svårlöst ansåg

utredningen bevakningsproblemen beträffande landets insjöar därvara
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mycket del fritidsbåtama fanns och antalstor olyckoren ett stortav
inträffade.

Vidare framhöll utredningen tillgänglig statistik inte utgjordeatt
något tillfredsställande underlag för skärpning lagstiftningenen av
eller för denna inriktning. Kommitténatt pekade vidarege en annan
bl.a. på den överväldigande delen fritidsbåtbeståndetatt denav var av
storleksordningen och karaktären båtarna knappast med fog kundeatt
hävdas någonutgöra sjösäkerhetsriskstörre för andra sjötrañkanter,
även de skulle framföras alkoholpåverkad förare. Dessutomom av en
framhöll utredningen båtlivets speciella villkor kunde skapaatt
särskilda problem vad gäller efterlevnaden promilleregel; ettav en

antal båtar användes förstort övernattning och vidäven alkohol-
förtäring i förtöjd båt vilket utredningen ansåg inte rimligenen -
kunde förbjudas kunde väderleksförhållanden nödvändiggöram.m.-
flyttning och förande båten.av

Utredningen fann det också svårt från säkerhetssynpunktatt argu-
för strängare bestämmelse för fritidsbåtamamentera än för yrkes-en

sjöfartens del; den skada berusad i ansvarig ställningen person
ombord kan vålla torde så mycket mindre i fritidsbåt iän ettvara en
fartyg utredningen torde ha skepp. Vidare skulleavsett en
promillebestämmelse med all sannolikhet få anknytas till föraren
vilket ansågs vålla problem från bevissynpunkt.

I riksdagen har frågan införande promilleregler för sjö-om av
trafiken härefter aktualiserats motionsvägen vid flera tillfällen.
Motionerna har avslagits riksdagen på hemställan Lagutskottet.av av
Avslagen har motivererats med bärande skäl anförts införaatt mot att
sådana regler. Våren år 1988 ställde sig Lagutskottet, i sitt av
riksdagen godkända betänkande, ånyo avvisande till i sjölagenatt
införa särskilda ansvarsregler anknöt till alkoholkoncentrationensom
Lagutskottets betänkande 19878823.LU I likhet med vid tidigare
tillfällen se Lagutskottets betänkandent.ex. LU 19808121,
19858626 och 19868714 hänvisade utskottet bl.a. till möjlig-att
heterna övervaka efterlevnaden befunnits mycketatt begränsade och
framhöll utskottet det inte bör förekomma införatt att man ansvars-
regler efterlevnad i praktiken inte kan övervakas.vars

Frågan återigen hösten 1989 med anledningtogs motion.upp av en
sittI riksdagen godkända betänkande 198990LU8 redovisadeav

utskottet vad anförts vid riksdagsbehandlingen våren 1988 ochsom
i Nordiska rådet se nedan. Utskottet hänvisade vidare till att
justitieministem i den då nyligen framlagda propositionen om
trafiknykterhetsbrotten prop. 1989902 uttalat honattm.m.
övervägt fråganäven ändringatt bestämmelsernata iupp om av
sjölagen onykterhet till sjöss. Hon hade emellertid i likhet medom -
vad utskottet framhållit i sitt betänkande våren 1988 konstaterat att-
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i flera hänseenden avvek från vad gällde viddessa bestämmelser som
i vägtrafik och därför det föreliggande bered-onykterhet ansett att

tillräckligt för regeringsförslagningsunderlaget inte ettvar om
ändring i sjölagens bestämmelser. Frågan dock, framhöllvar

föremål för beredning. Utskottetdepartementschefen, avstyrkte mot
bifall till motionen.den bakgrunden

våren 1990 ånyo ställning till motionerLagutskottet hade att ta om
införa promilleregler i sjölagen. Utskottet uttalade i sitt be-att

tänkande 198990LU15 det lika lite då frågan prövades åratt som
något uttalande1989 fanns någon anledning för riksdagen igöraatt

då pågående sjölagenssaken bl.a. bakgrund den översynenmot av av
fylleribestämmelser.

departementspromemoria sjöfylleriden utarbetatsI om m.m. som
vilken promemoria låg till grund för 1991inom Justitiedepartementet,

i behandlades frågan införandeårs ändringar sjölagen, även om av
för sjötrafiken 199052. promemorian konstate-promilleregler Ds I

rades införande promilleregler för sjötrafikens del är förenatatt ett av
praktisk principiellmed åtskilliga problem såväl natur.av som

då intebedömdes dessa ha sådan styrka detSammantagna atten
sådana regler. uteslötansågs finnas tillräckliga skäl för Detta

bakgrund fortsattaemellertid inte, framhölls det, det denatt mot av
motorbåtar, och deutvecklingen, främst trafiken med snabba

medföra det gäller fråganställningstaganden den kan när om
behörighetsvillkor, kunde finnas anledningkompetenskrav eller andra

promilleregler.till förnyade överväganden kring frågan om
alkoholpåverkan intepromemorian framhölls bl.a. allmäntI settatt

medtrafikantema i sjötrafikenförenad med lika faror förstoravar
främsta orsakerna härtill nämdes ii vägtrafiken. deSomsom

fartresurser,promemorian de flesta båtar har begränsade attatt
medtrafikantema oftatrafiken inte lika på ochär tät vägarna attsom

kriminaliseringensde farkoster de färdas Utifrånskyddas av
medförade faror alkoholpåverkade förare kanskyddsintresse och som

uppenbartdock, enligt promemorian,på detta område torde det vara
jämställas med motorfordons-viktiga delar sjötrafiken väl kanatt av

till sjössSjölagens bestämmelser onykterhet ärtrafiken på land. om
fartyg, från detframhölls det, tillämplig på alla formeremellertid, av

jolle och gäller dessutomhandelsfartyget till minsta kanot ellerstörsta
fullgör någon uppgiftinte förare också andraendast utan som av

promillegränserför säkerheten till sjöss.väsentlig betydelse Om
framstod med hänsyn tillinföras för sjötrafikens del det,skulle

oundgängligentillämpningsområde,straffbestämmelsens vida som
på något exempelvis tillnödvändigt reglerna begränsades sätt,att

Även begränsad reglering måste dock,fartyg. sådanvissa typer av en
form schabloniseringpromemorian, bygga på någonenligt av som

förstå försvara.kunde svår ochattvara
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Ett problem framhöllsannat sjötrafiken allmäntattsom ärvar sett
väsentligt mindre reglerad än vägtrafiken vad gäller behörighet.t.ex.
I promemorian diskuterades möjligheten införa promilleregleratt som
inskränker sig till den del sjötrafiken för vilken särskilda behörig-av
hetsvillkor eller kompetenskrav gäller eller anknyta reglerna tillatt
fartyg är registreringspliktiga i skeppsregistretsom eller registret för
båtar för yrkesmässig sjöfart. Dessa lösningar bedömdes emellertid
i promemorian inadekvata, eftersom de inte skulle träffa desom delar

sjötrafiken där problemen med alkoholpåverkanav torde störstvara
och de processuella fördelar promilleregler kan erbjuda skullesom

påtagliga. Knytsmest promillereglemavara även till fartyg skallsom
registreras i fritidsbåtsregistret har visserligen inte dessa invändningar
längre någon bärkraft, framhölls det i promemorian är detmen - -
uppenbart sådan avgränsningatt framstår elleren mindresom mer
tillfällig utan närmare anknytning till olycksrisker, mängd fallatt en

knappast kan jämställas med motorfordonstrañksom på väg skulle
omfattas regleringensamt att med hänsyn till övriga regler om
kompetens och aktsamhet skulle framstå principiellt tveksamsom en
särreglering. Inte heller denna lösning kunde därför, enligt pro-
memorian, förordas.

Slutligen pekade promemorian på bevakningsproblemen, särskilt
vad gäller landets insjöar där mycket del fritidsbåtamastoren av
finns och där antal olyckorett inträffar.stort Det framstår därför,
enligt promemorian, tveksamt det är möjligt uppnå någonsom attom
nykterhetsfrämjande effekt bevakningsresursemautan att byggs ut
väsentligt. Regler efterlevnad inte kan kontrolleras innebär,vars
framhölls det i promemorian, inte endast risk för dessa regler inteatt
efterlevs, även risk förutan respekten föratt och viljan följa andraatt
regler urholkas.

Den s.k. Katastrofkommissionen framhöll i sitt betänkande Be-
redskapen oljeutsläpp till sjössmot SOU 199015 olyckoratt som
inträffat till sjöss på tid aktualiserat frågan införasenare attom en
promillegräns för den framför fartyg eller eljest på fartyg fullgörsom
uppgifter väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.av Enligt
kommissionen borde bestämmelserna straff för onykterhet tillom
sjöss över och promilleregler införas förses onykterhet tillsamma
sjöss för onykterhet i vägtrañk. Kommissionensom konstaterade
vidare med de förenkladeatt provtagningsmetoder stårsom numera
till buds kommer övervakningen bestämmelserna underlättas.attav

Departementspromemorian Ds 199052 liksom Katastrofkommis-
sionens betänkande remissbehandlades. Majoriteten de instanserav

remissyttranden över departementspromemoriansom avgav delade
bedömningen i den. Många remissinstanser förordade dock någonatt
form promilleregler för sjötrafiken skulle införas.av Argumenten för
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pekade på deinstanserMångaskiftande slag.promilleregler avvar
sådan regle-bli följdenskulleprocessekonomiska vinster av ensom

blandat.förslagKatastrofkommissionensRemissutfalletring. över var
bedömningengjordes denpropositionenföljande attdärefterdenI

föreslåförberedningsunderlagtillräckligtfanns attdå intedet ett
bli föremåldärför bordefråganochför sjötrañkenpromilleregler att

deladeUtskottetutredning.övervägandenförnyadeför av en
sjölagenspoängterade bl.a.uppfattning ochdepartementschefens att

vidsträcktbetydligttrañknykterhetsbestämmelser har ett mera
därför varken årdetochtrañkbrottslagenstillämpningsområde än att
sjötrañkenpromilleregler förinföramotiveratlämpligt eller att som

denombordvarandeeller allafartygsamtligaomfattar nusom
på.tillämpastrañknykterhetsbestämmelsen kangällande

inom Nor-aktualiserats äventill sjöss haronykterhetFrågan om
ivid sina mötenbehandlademiljöutskottetochSocial-diska rådet.

januariden 30i Stockholm1988 och15 novemberdenHelsingör
minskat alko-församordnade insatsermedlemsförslag1989 ett om

hemställdesmedlemsförslaget846s. I attholbruk i Norden A
ministerrådetNordiskarekommenderaskulle attrådetNordiska

Världshälso-uppfyllaföraktionsprogramtidsbestämt attutarbeta ett
minskning25-procentigmålWHOorganisationens avom en

bl.a.dessutom2000,till år attalkoholkonsumtionen sammamen
och påföljderpromillegränseravseendelandpåtillämpasregler som

Social- ochsjöss.tillgälla ävenrekommenderasskullei trafiken att
rådet tillNordiskatillhemställan attsininskränktemiljöutskottet

rådetNordiskaaktionsprogrammet.angivnadetomfatta ovan
miljöutskottetsochSocial-följa1989den 3beslutade attmars

rekommendation.
emellertid denuttaladesbetänkande attmiljöutskottetsochSocial-I
alkoholrelateradeantaletochfritidsbåtarmedtrafikenstarkt ökande

promillegränserfråganrimligtgjorde detbåtolyckor att sammaom
medsambandutredas iskullelandstrafik tillvidtill sjöss som

aktionsprogrammet.
ministerrådetNordiskarekommendationen haranledningMed av
i Danmark,vidtagitsåtgärdervilkaredovisatmeddelandei som

intenärvarande ärföranfört detSverigeochFinland, Norge attsamt
uppfyllaföraktionsprogramtidsbestämtnågot attutlovamöjligt att

mål.WHOs
januari 1990,iSocialstyrelsen ettbör här nämnasSlutligen att som

minskaförhandlingsprogramomfattande attiförsta led ett mera
presenterade2000,till år25med ettalkoholkonsumtionen procent

och delmålåtgärderBland deförebyggande insatser.förprogram
25-uppnåprioritera förvillförsta handSocialstyrelsen i attsom

alkoholingenförverkaiprocentmålet attprogrammet attanges
reaktions-påsärskilda kravställeri situationerkonsumeras som
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förmåga och omdöme. hänseende föreslår Socialstyrelsen bl.a.I detta
regeringen bör verka för lagstiftningen jämställer onykterhetatt att

till sjöss med onykterhet i biltrafiken kontrollen ökassamt att av
båtförare.nykterheten hos
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14 Vissa undersökningar och
statistiska uppgifter

14.1 Alkohol och olycksrisker sjönpå

bilagaI 3 redogörs för vissa undersökningar angående alkohol ocha
olycksrisker i vägtrafiken. Resultaten de där redovisade under-av
sökningarna kan dock inte vidare tillämpas på andra formerutan av
trafik trafiken till sjöss. I trafik måstet.ex. alkoholensannan
betydelse nämligen delvis bedömas på eftersomsättett annat
förhållandena där är annorlunda.

Kommittén har endast kunnat återfinna enda undersökningen
avseende alkoholens inverkan på körförmågan och olycksrisken i
sjötrafiken. Det är amerikansk undersökning från år 1975en
angående alkohol och fritidsbâtsolyckor. Undersökningen tyder på att

signifikant försämring i förmågan till relativt normala båt-en
operationer inträder vid blodalkoholkoncentrationer på 0,35 promille
National Transportation Safety Board, Report NTSBSS-8302,no.
Safety study, Recreational Boating Safety and Alcohol.

14.2 Alkoholrelaterade sjöolyckor

142.1 Fritidsbâtsolyckor

årligen redovisningSjösäkerhetsrådet allvarligare fritids-ut enger av
redovisningen för år 1991 framgår bl.a.bätsolyckor. följande.Av

1991 80 vid 68 olyckor. deUnder år omkom Avpersoner om-
alkoholpåverkade med blodalkoholkon-komna 60 procent envar

63Under år 1989 omkomcentration 0,5 promille eller däröver.av
omkomna alkohol-58 55 devid olyckor och procent avpersoner var

År 6458 ochpåverkade. 73 vid olyckor1990 omkom varpersoner
de alkoholpåverkade.omkomnaprocent av

Motsvarandede flytväst.Av omkomna under år 1991 bar 7 procent
andel uppgick år 1990 till 1989 till 1220 och år procent.procent

Vad degäller olyckor under år 1991 vissa uppgifterlämnas om
närmare omständigheterna i redovisningen.

38 dvs. hälften förolyckades inästan de omkomna,personer, av
samband med fritidsfiske. Många färdades i små,de omkomnaav
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6 ibåtar; 43 i båt medöppna öppen motor, personerpersoner
10 i kanot. Vad gäller olyckaroddbåt eller jolle och typ avpersoner

flest människo-tidigare år, fall överbord krävdedet, liksom somvar
olycksorsakennämligen 42. därefter vanligasteliv, Den näst var

båt olycksorsak iomkomna. Kollision medkantring 23 annan var
kollision med föremål orsak till2 fall och i inget fallendast annatvar

torde ofta ha skett iFallen överbord och kantringarnaolyckan.
liknande.upptagning urinering ochsamband med nät,av

sammanfattningsvisför olyckan kan sägasVad slutligen gäller plats
tidigare år skedde påövervägande antalet olyckor liksomdetatt - -

2635 förolyckades i insjöar,mindre insjöar; de omkomna varavav
förolyckades i skärgården.i mindre sådana. 19 de omkomnaav

år 1991 beträffandesjöräddningsinsatser gjordes underdeAv som
45 motorhaveri och 30fritidsbåtar föranleddes procentprocent avav

grundstötning.

yrkessjöfarten14.2.2 Olyckor inom

till verket rapporteradesammanställer uppgifterSjöfartsverket om
svenska fartyg.sjöolyckor med

714 olyckor medrapporterades till verketUnder åren 1988-1991
sannolik elleri 19 fallfartyg. Alkohol bedömdessvenska vara en

alkoholrelaterade olyckornatill olyckan. Vid debidragande orsak
5 6omkom och skadades personer.

passagerarfar-kan 8 hänföras tillalkoholrelaterade olyckornadeAv
tidsperioden iunder den aktuellaVid sådana olyckor dettyg. var

dessaberusade 7 fall. flestavarit Deallmänhet avpassagerare som
uppkom dök i fartygetsberusadeolyckor att passageraregenom

2 fall.föllhoppade överbordbassänger 3 fall eller

14.3 Promillehalter m.m.

sjössalkoholförtäring tillvanligt det medNågra uppgifter hur årom
få framheller har det gåttSverige inte gått få fram. Intei har attatt

varitalkoholkoncentrationema hosuppgifter personer somom
alkoholrelaterade sjöolyckor.inblandade i

Finland vid1980-talet iRazziaundersökningar i början gavav
förtärt alkohol.motorbåtsförare hadefemtehanden änatt mer var

hälftentämligen låga;Blodalkoholkoncentrationema dock övervar
ochlåg under 1 promilleomkring 80låg under 0,5 promille, procent

alkoholrelaterade1,5 flestalåg under promille. De90 procent
alkoholhalter. deminträffar vid högadrunkningsolyckor Av som

påverkade1989 70båtolyckor i Finland årdrunknade i procentvar
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alkohol och uppgick den genomsnittliga alkoholkoncentrationenav till
2,1 promille.

14.4 Lagföringar m.m.

I promemorian Ds 199052 från Justitiedepartementet redogörs för
viss statistik inhämtats från SCB över lagföringar för brottsom mot
325 § sjölagen i dess tidigare gällande lydelse. denAv redovisade
statistiken framgår bl.a. sammanlagt 233latt lagfördes medpersoner
onykterhet till sjöss huvudbrott under åren 1973-1988. Påföljdensom
bestämdes till böter i drygt 85 fallen och till fängelseprocent iav
drygt 6 dem. deAv lagförda hadeprocent drygt 40av procent
lagförts för rattfylleri eller rattonykterhet under åren 1973-1987.

Enligt tillgänglig statistik från SCB tillämpades 325 sjölagen§ 76
gånger och 325 5§ gånger under år 1991 Statistiska meddelanden,a
Kriminalstatistik, För brott lagförda 1991, Tillämpadepersoner,
lagrum, R 16 SM 9201.
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15 Utländsk rätt

15.1 Inledning

det följandeI lämnas kort redogörelse för bestämmelsernaen
angående nykterhetsbrott till sjöss i vissa främmande länder.

15.2 Danmark

grundläggandeDe bestämmelserna nykterhetsbrott till sjöss finnsom
i 68 § andra stycket sømandsloven och i 371 tredje§ stycket søloven.

Enligt 68 § andra stycket sømandsloven straffas sjöman,en som
utfört arbete ombord på skepp och haft ställningett som en av
väsentlig betydelse för säkerheten, han spritanvänt eller annatom
rusmedel i sådan omfattning han varit stånd utföra sitt arbeteatt attur
på fullt betryggande Straffetsätt. är böter eller haefte ett kortareett
frihetsstraff, förutsatt gämingen inte belagd medär strängareatt
straff i lag.annan

skibsførerFör gäller 371 tredje§ stycket søloven. Enligt denna
bestämmelse straffas skibsfører utfört arbete ombord på etten som,
skepp, han sprit elleranvänt rusmedel i sådanannatom en om-
fattning han varit stånd utföra sitt arbete på fulltatt att ettur
betryggande Straffetsätt. böter eller hatfte.år

Enligt vad kommittén inhämtat planeras inte några lagändringar på
detta område.

15.3 Finland

grundläggandeDe bestämmelserna trañknykterhetsbrott till sjössom
finns i 23 kap. 6 strafflagen.§

fylleri i sjötrafikFör döms den framför fartyg efter haett attsom
förtärt alkohol eller intagit något rusmedel i sådan mängd,annat en

hans förmåga till de prestationer uppgiften kräver nedsattäratt som
eller alkoholhalten i hans blod, medan uppgiften handhas elleratt
därefter, minst 1,5är promille, och omständigheterna sådana,är att
gämingen är ägnad någonäventyra säkerhet. Straffet äratt annans
böter eller fängelse i högst två år.

För fylleri i sjötrafik döms fartygs befälhavare,även ett styrman,
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efter ha intagiti tjänst fartyg,lots eller attsompersonannan
och under sådanarusmedel i den mängdalkohol eller sagtssom ovan

eller handhar uppgiftdär fartygetförhållanden manövrerarsagtssom
betydelse för fartygets trafiksäkerhet.väsentligav

roddbåtar,inte påfylleri i sjötrafik tillämpasBestämmelserna om
segelbrädor.segeljollar och andra därmed jämförbara farkoster, t.ex.

i allmänhet till böter. NärStraffet för fylleri i sjötrafik bestäms
villkorligt.fängelsestraff används utdöms det vanligtvis

färdas på förlagen båttrafik stadgasI 1 § vattenatt somom envar
och försiktig-undvikande olycksfall bl.a. skall iaktta den omsorgav

intehet omständigheterna förfara så hankräver attsamtsom
bestämmelsenåstadkommer fara eller skada för andra. Brott mot

istraffas antingen oförsiktighet i sjötrafik med fängelse högst tresom
månader sjötrafrk med fängelse i högsteller oförsiktighet isom grov

förarentvå år 4 Straffbestämmelsen vissa fall tillämpas när§. kan i
fartyg inte varit på det påverkad alkohol ellersättett annatav av

sjötrafik, därrusmedel han gjort sig skyldig till fylleri iatt men
förarens förfarande inte uppfyller på iakttagandekravet av omsorg.

finländskai 1992 framlagd proposition har denI rege-en mars
fylleri i sjötrafik skallringen föreslagit bl.a. promillegränsen föratt

från 1,5 det vid sidansänkas till 1,0 promille samt att av pro-
millegränsen för skall införas särskiltalkoholhalten i blodet ett
straffansvar alkoholkoncentrationen i utandnings-grundas påsom
luften.

sjötrafikens del infördesDen gällande promillebestâmmelsen förnu
så konstrueradår 1977. framgått brottsbeskrivningenSom år att

understiger 1,5 promille kan dömasockså den blodalkoholhaltvars
Åför fylleri i sjötrafik farerekvisitet uppfyllt. andra sidanär ärom

straffbar farerekvisitet inte uppfylltgärningen inte är ävenom om
1,5blodalkoholhalten uppgår till eller överstiger promille.

ansågs inte, i förarbetena till 1977 årsEnbart blodalkoholhalten
till grund för straffbarhet i sjötrafiken. Somreform, kunna läggas

vanligenskäl vid trafik till sjöss hastigheten ärhärför anfördes att
vid vägtrafik intesådan likadan noggrannhet i prestationernaatt som

sammanstötning mindre till sjössförutsätts risken för är änoch att
inom måste trafikförhållandena,vägtrafiken. Vidare, framhölls det,

besättningintar inomfarkost och den ställningtyp person enav en
fylleri i trafik till sjösspå Bestämmelsenflera beaktas.personer om

försämradstraffbarhet, förutomhar därför utformats så, det föratt
varit sådana,förutsätts förhållandenaprestationsfönnåga, även attatt
blodalkoholhaltsäkerhet. Enfylleriet varit äventyraägnat att annans

prestationsförmågan varit1,5 skall dock alltid utvisapå promille att
nedsatt.

varitpromillebestämmelsen i sig harSåväl promillegränsen som
hävdats promilleregeln lettföremål för debatt i Finland. Bl.a. har att
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1,5alkoholkoncentrationtill allmän uppfattning lägre änatten en
tillåten på sjön. praktiken beivras ocksåpromille alltid skulle Ivar

blodalkoholkoncentrationen uppgår till minstendast sådana fall, där
1,5 promille.

15.4 Island

straffassjölagen 238 andra stycketEnligt den isländska § en
blir omöjligtskibsfører brukar alkohol eller droger så, detattsom

tillfredsställande Straffetför utföra sitt arbete på sätt.honom ettatt
eller ñngelse.år böter

allmän be-övriga delar manskapet ñnns detVad gäller enav
Bestämmelsen sikteoaktsamhet i sjöfolkslagen.stämmelse tarom
straffet ellertill olycka och är böterpå beteenden lettsom en

skyldigvid utförande sitt arbete sigñngelse. sjöman görEn som av
i övrigt kan också ådömas böter.till försummelse

15.5 Norge

trañknykterhetsbrott till sjössbestämmelsernagrundläggandeDe om
straffeloven.stycket och 426ñnns i 42 kap. 422 andra §§
för föraredet straffbartdessa bestämmelser ärEnligt etten av

skeppselektrikertelegrafist,maskinist, steward,skepp, styrman,en
sig i tjänsten elleravsiktligen eller oaktsamhet berusaeller lots att av

år 42 kap.Straffet böter eller fängelse i högstförestår. ärnär den ett
påstraff för underordnadstycket. Vidare stadgas422 andra§ etten

i tjänsten. Straffet ärden underordnade berusadnorskt fartyg ärom
ñngelse isärskilt försvarande,omständigheterna ärböter eller, om

426högst månader §.tre
Politidepartementet haruppgift från Konglige Justis-Enligt Det og

mycket vitträttspraxisstraffeloven i422 andra stycket§ getts ett
förareBestämmelsen har använts äventillämpningsområde. gentemot
Norskstyrkavarit viss sefallsmåbåtar, i t.ex.motornvart avomav

ochslags fiske-916, 25 fots sjark [enRetstidende 1966 transport-s.
1982 808, 10 fots1973 433 ochmed 15-18 hkrbåt] motor, samt s.s.

plastbât med 20 hkr motor.
fastutreda fråganfått i uppdragStraffelovrådet har att pro-om en

motordrivna fritidsbåtar,särskilt föraremillegräns för båtförare av-
segelbåtar och förarebåtarmotordrivnaförare ickeäven t.ex.avmen

fiske-,fritidsändamâltillanvänds änbåtar t.ex.annatsomav
besättningsmed-ochför manskapgodstrafikoch samtpassagerar- -

sitt uppdrag.inte avslutatRådet harombord på båten. ännulemmar
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15.6 Frankrike

Frankrike finnsI det inte, enligt vad kommittén inhämtat, några
bestämmelser sjöfylleri efter frånmönster vad gällerom som
beträffande trafiknykterhetsbrott för vågtrafikens del. reformerInga
planeras på området.

15.7 Storbritannien

Nedanstående redogörelse förhållandenaendast i England.avser
grundläggandeDen bestämmelsen trañknykterhetsbrott till sjössom

finns i 32 i Merchant Shipping 1988.§ Enligt denna bestämmelseAct
döms befälhavare eller besättningsman under påverkansom, av
alkohol eller berusningsmedel, orsakar allvarlig skada påannat
fartyg, landfast installation eller eller fara härför, till fängelseperson,

Äveni högst två år och böter eller straff.dessa underlátenhets-ett av
brott straffbelagda.år Någon anknytning till alkoholkoncentrationen
förekommer inte. Inte heller planeras, såvitt kunnat någonutrönas,
reform i den riktningen.

15.8 Förbundsrepubliken Tyskland

grundläggande bestämmelsen trafiknykterhetsbrott i sjö-Den om
315 Strafgesetzbuch.trafiken finns i § Enligt denna bestämmelsea

straffas den framför fartyg han till följd alkohol-ett trots attsom av
förtäring förtäring berusningsmedel inte ieller är ståndannat attav
föra fartyget säkert och därigenom framkallar fara för livsom annans
eller eller egendom betydande värde Gefáhrdung deshälsa av

Straffet frihetsstraff årSchiffsverkehrs. böter eller i högst femär
Ävenfall högst två år. försök straffbelagt.eller, i oaktsamhet, årav

skillnad från vägtrafiken inte någrasjötrafiken gäller till inomInom
principer relativ absolut köroduglighet.om resp.

förFrågan införa fast promillegräns för sjötrafiken ärattom en
utredning.närvarande under

15.9 USA

finns igrundläggande bestämmelserna onykterhet till sjössDe om
kap. 33 och 46 i Code of Federal Regulations.

fartygBestämmelserna omfattar förare vessel Operators. Medav
förstås, såvitt gäller fritidsbåtar, den harvessel attoperator som

fartygets drift väsentlig uppgift fartyget underfullgöra för när ären
inte ligger för ankar eller förtöjt vidframförande underway, dvs. är
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handharnavigatör och denHit hör bl.a.står på grund.land eller som
övrigaVad gällerpropulsiondrivsystemet system.kontrollen av

vakt watch-pilot ochbesättningsmedlem, lotsfartyg omfattas
stander.

alkoholkon-gränsvärde förfritidsbåtar gällerförareFör ettav
100,10 O,påutandningslufteni blodet ochcentrationen procent gram

210 liter0,10 alkoholblod eller100 milliliteralkohol pergramper
sjöfartyrkesmässigfartyg iförareutandningsluft och för ettav

utandningslufteni blodet ochalkoholkoncentrationengränsvärde för
förtänförarestraff förstadgas0,04 Därutöverpå procent. som
företeromfattning hani sådanberusningsmedelalkohol eller attannat

därpå.tecken
mgi Sverige g.0,95 promille0,10 procent motsvarar

förbudgälleroch vaktbesättningsmedlem, lots motgäller ettVad
konsumtionefterfyra timmarplikter inomschemalagdautföraatt av

förbudpåverkadförbudgäller motalkohol. Vidare samtmot att vara
tjänstgöring.vakt ochalkoholförtäring under

5 000 dollarpå högstmed böterstraffasbestämmelsernaBrott mot
straff.dessaendastår ellerhögstfängelse ioch ettett av

gemenskapen15.10 europeiskaDen

påEG-kommissioneninominga planernärvarandefinns förDet
sjöfylleristraffbestämmelsema förharmoniseringnågot förslag avom

gemenskapen.inom
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överväganden16 och förslag
beträffande gränsvärden för

alkoholkoncentrationen sjönpå

Kommitténs Förslag Kommittén har prövat underkäntmen
tanken med nedre gränsvärde för alkoholhaltenatt i gämings-ett

blod eller utandningsluft bestämma vad skallmannens som
straffas enkelt sjöfylleri; straffbarheten får hittills prövassom som

s.k. klinisk bedömning.genom
Däremot har kommittén funnit det både möjligt och lämpligt att

gränsvärde bestämma vad skall straffasett övregenom som som
sjöfylleri; detta gränsvärde skall detsamma förgravt vara som
rattfylleri. Men för brottet alls skallgrovt att grovtanses vara

måste det begås i syssla efter omständigheterna ställdeen som
höga krav på gärningsmannen.

16.1 Kommitténs uppdrag

I kommitténs uppdrag ingår överväga frågan införandeatt om av
gränsvärden för alkoholkoncentrationen i blodet eller utandningsluften
vad gäller onykterhet till sjöss. Härvid bör kommittén, enligt
direktiven, analysera i vilken utsträckning vägtrafik och sjötrafik kan

så likartade, de skäl ligger bakom medatt systemetanses som
gränsvärden för vägtrafiken har bärkraft även på sjön.

Vad gäller utformningen gränsvärdebestämmelser bör kommit-av
tén, enligt direktiven, beakta olika problem med olikatyper av
alternativ överväga lämpligheten olika tänkbarasamt avgräns-av
ningar.

16.2 Bakgrund

Som utvecklats i det föregående går reglerna sjöfylleri tillbaka påom
lagstiftning skedde först på 1960-talet sedan tidigare tillansatsersom
lagstiftning kommit sig; tanken behandla onykterhet på sjönattav
lika med onykterhet i vägtrañk gammal redan då.var

bestämmelseDen straffansvar för onykterhet till sjössom som
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iåterfinns där325 och ännu1967 in i sjölagenår §infördes togs
påBestämmelsen sikte325kompletteradlåtdag, tarav avara nu

betydelse föruppgift väsentligfullgörpå fartygoch aven somvar
omfattargämingsmannakretsentänkbarasäkerheten till sjöss. Den

för fartyget.eller de Ansvaretombord än denalltså andraäven som
benämnsonykterhet, och brottets.k. kliniskalltjämt endastomfattar -

sjöfylleri325 ochsjöfylleri §juli 1991den 1sedan grovt-
för rattfyllerigällerdenStraffsatsen325 §. mot resp.somsvarara

gârningsmannens blod elleralkoholhalt ivissrattfylleri,grovt men en
fälls till Förtill denneinte vidareutandningsluft leder attutan ansvar.

pågärningsmannen inteskall kunnadetkrävs ettattantasattansvar
någotålåg honom;utföra vadkunnatbetryggande sätt somsom

jämförelse medvidtydligtkanvisserligen göraalkoholhalten nog en
denneVar avsevärtgärningsmannen.ställde påuppgiftende krav

efter omständig-omborduppgiñhanseller325 1påverkad § vara
framförandetinnebareller325 2§särskilt krävandeheterna ava

detta325 3 kan§till sjösssäkerhetenpåtaglig fara förfartyget a
kvalificerasbrottetleda till grovt.att som

frånavstoddåsjölagstiftning visartill 1967 årsFörarbetena att man
särprägladeskiftande,starkttill dehänsynpromilleregler av

ombordsysslorochslag fartygVitt skildatill sjöss.förhållandena av
telegrafi ochmaskintjänst,manövrering,navigering,knutna till-

Svårig-nykterhet.påolika höga kravställdelasthanteringt.o.m. -
beaktades,blodprovstagningändamålsenligåstadkommahetema att en

sindettillbringarombord ochsjöfolk också bor mestaliksom att av
promilleregelpåstraffbarheten motbasera antogsfritid där. Att en

sjöstraffrättskip-onyanseradalltförleda tillbakgrund kunnadenna en
ning.

bestraffas harsjönfylleriet påkliniskadet detRegeln äratt som
nöjessjöfarten1967 och dettaåroförändrad sedanförblivit trots att

hållitsemellertidrevision harkraftigt. Fråganmycketutvecklats om
fåsyfteinitiativ iåterkommandeaktuell attfortlöpande genom

på sjön. Senastpromilleregler äventillknutenstraffbarheten
ilagstiftning199091 årsmedsambandfråga idennaövervägdes

gjordes.frågeställningengenomgångutförligvarvidämnet, aven
Även villkorvägtrafikensmellanskillnadernauppmärksammadesdå

beredningsunderlagetResultatet blevpå sjön.förhållandena attoch
sjöfylleri-ochutredning Väg-otillräckligt ochförhölls att nyen

frågan.medsig i kastanförtroddeskommittén att ge

Rättspraxis16.3

straffbestämmelsernaförstadefrån detstraffskalan redanTrots attatt
bedömdesrattfyllerilagstiftningens1967årinfördes motsvarat
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onykterhet till sjöss till början inte lika strängt; böter elleren annan
icke frihetsberövande påföljd ha varit den vanliga påföljden.synes
Två fall från Högsta domstolen HD år 1974 1974NJA 675 I ochs.
II angående betydande berusning och åtminstone i det farlighet,ena
ledde inte till fängelsestraff till Villkorlig dom jämte böterutan resp.
skyddstillsyn. Ett fall NJA 1987 237 skulle kunna tänkassenare s.
ha lett till skärpning farligheten blivit tillräckligt väl belagd.en om
Så blev emellertid inte fallet och påföljden stannade vid böter. Flera
exempel under 1980-talet emellertid vid handen hovrättspraxisattger
tenderar skärpning.mot en

denAtt tänkbara gämingsmannakretsen omfattar även andra än
befälhavare förare har inte berett några problem för rättspraxis såvitt
gäller yrkessjöfarten. Viss uppmärksamhet har förhållandet emellertid

Ägarefått i fall rörande nöjessjöfarten. till nöjesbåt får normalt
räknas dess befälhavare han medföljer båten, det stårsom om men
honom i princip fritt sätta i sitt ställe. Det kan tillikaatt annan av
rättspraxis slutas förarenän kan bära straffrättsligtatt annan ansvar
för utförandet säkerhetsmässigt väsentlig uppgift, komplette-av som

förarens, såsom biträda med navigering efter sjökort,attrar att
betjäna rigg då segel förs eller bära där det trångtär vidatt av

Ävenbrygga eller i sluss. ganska enkla sysslor kan bli sjösäker-
hetsmässigt väsentliga i krävande lägen. Den biträder förarensom
kan komma bära straffrättsligt antingen gärningsmanatt ansvar som
eller medverkande till förarens brott.som

Kommittén sig ha skäl räkna med rättspraxis medatt attmenar
dagens lagstiftning påär väg skärpt hållning detnär gällermot en
onykterhet på sjön, inte minst vad gäller de fall där omständigheterna
framstår såsom snarlika dem vanligen råder till lands.som

överväganden16.4 och förslag

16.4.1 Problemställningen

Väg- och sjöfyllerikommittén har till uppgift på övervägaatt nytt
frågan införande gränsvärden för alkoholkoncentrationen påom av
sjön. Härvid inställer sig fyra huvudfrågor.

De första har bäring främst på tänkt nedretre gränsvärde enett
nedre straffbarhetsgräns. fjärdeDen frågan berör närmast tänktett
övre gränsvärde dvs. riktmärke för när sjöfylleri skallett ett anses
grovt.

1 Kan och bör gränsvärden föreskrivas generellt efter mönster av,
och parallellt med, vad gäller för vägtrafikensom
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endast för sysslorinförasdå gränsvärdenoch bör2 inte, kanOm
vissa, slagvisst, ellerfartygombord av

föreskrivas enbartgränsvärdendånej, kan och bör3 ärOm svaret
framförandefartygsmedeller biträderför fartygför dem som

förske, kan gränseller börakunnaheller detta4 inteOm enanses
utandningsluften eljesti blodet elleralkoholkoncentrationen vara

sjösstillonykterhettjänlig vad gäller

tjäna minstgränsvärden skallinförandeUtgångspunkten är att ett av
anvisning,pedagogiskskall fungeraGränsvärdettvå syften. som en

på sjönDig nyktermissförstå Hållomöjlig att
nykterhetsbudetbevisföringen närförenklavidareVärdet skall

utandningsluften alltidärelleralkoholhalt i blodetVissöverträtts.
mindre bevisinte,behövs änpå berusningteckenstraffbar Yttre om

efter-effektivtpå hurberor bl.asyftena infriasmånvadsådana. I
tillsdessvärreändamål ärför dettaövervakas. Resursernalevnaden

desskusterlångatill landetsförhållandesmå i samtvidare ganska
vattendrag.farbarainsjöar ochmånga

överväganden16.4.2

straffbarhetsgränsnedre16.4.2.l En generell

och börkanstraffbarhetenhuruvidafråganbörjan angårVad till en
blod elleri gämingsmannensalkoholkoncentrationvisstillknytas en

denväckerochsvårigheter,dennautandningsluft möter samma
på deoch berordecennierivädratsinvändningar, somsomsamma

på sjön.förhållandenavarierandemycketsärpräglade,
exempel anföras.följandekandettaåskådliggöraFör att

gårolietanlçfartygyrkessjöfarten Närexempel från ettnågraFörst
endastintenykterhetskravetskärgård gällerStockholmsgenom

maskinbeñl ochbryggbeñl, rorgångare,lots,ävenbefälhavaren utan
befattningarsådanaonykterhet ifår sin skärpaandra. Kravet attav -

fåkani precisionbristochomdömeslöshetbetingadoch därav -
sjöfaran-andraochfartyg, lastförkonsekvenserallvarliga och stora
ombord,lastenRedan närockså för miljön. tasför övrigtliksomde;

viktsäkerhetsmässigdetliggerlossas,småningomden sådåliksom
omdöme.ochprecisionmedhandhasoch lastfartygbådevid att
ochombordvarande, last annatandras fartyg,ochförSäkerheten eget

i hamn.ocksåsålunda sittkräver
lastlasçfartyg. Hurandrasig medförhåller detmotsvarande sättPå

säkerhetpå lastensinverkar inte bara utandäckoch påistuvas rum
sjöfarandesandraombordvarandes;deochpå fartygets t.o.m.också

påkravhögauppenbartocksåberörd. Det ärbli attsäkerhet kan
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nykterhet måste ställas på såväl befälhavare sjömänandrasom
ombord på fartygpassagerarfartyg. Skulle med last eller passagerare
råka i nöd, kan dessutom behövliga bärgningsoperationer ställa
mycket höga nykterhetskrav både befäl påpå och manskap ombord
bärgaren. allt sjöfolkFör befälhavaren visserligen ofta undantagen- -
kan förhållandena emellertid också sådana lägre nykter-attvara
hetskrav motiverade, frivakt till dåär exempelvis under sjöss eller
fartyget ligger overksamt i hamn.

Skiljer yrkesjisket från sjöfarten, nykter-så inses lättut attman
hetskravet för ligger i veckolångtkan högt dem utevara nog som

Östersjön,ñske på medan det alls inte behöver högt för demsättas
ñskeredskap troligen på Hjälma-vittjar sina fasta nära landsom - -

ren.
Också inom nöjessjofarten varierar förhållandena Kanotistenstort.

sitt i ekan styckepå insjön och fritidsfiskaren sitter med spö ettsom
hålla sigfrån älven flyter bred och behöver knappastland, där trög,

inte heller denstrikt nyktra för sjösäkerhetens skull. behöverDet nog
biträderfritidsbåtägare och vid återkomstenföljt med tursom en

råder vid bryggan. Denmed bära andra båtar där trängselatt motav
skärgård villförare i sommartrañk i Göteborgsdäremot tätsom

sigfår underkastasnabbgående motorbåts fullautnyttja sin resurser
lämnamåste hanhelt andra och krav på nykterhet;stränga annars

till någon sjövan och nykter medföljande.över
invändningaröversikt visar tidigareRedan denna korta motrestaatt

påbaserad straffbarhetsgränsgenerell, på alkoholkoncentrationenen
riktigarestraffrättsligtsjön alltjämt har giltighet. bör alltsåDet vara

sjö-fortsättningsvis kliniskt krav på vad ärmedävenatt somoperera
i det enskildafylleri. På så kan hänsyn till omständigheternasätt tas

fallet, däribland naturligtvis alkoholhalten i gärningsmannensäven
blod utandningsluft.eller

skälövervägandebakgrund det anförda kommitténMot attav anser
baserad påstraffbarhetsgräns,införa generell nedretalar emot att en

utandningsluft.alkoholhalt i blod eller

fartygvissttill slag16.4.2.2 Gränsvärden knutna av

i ställetställning till ärkommittén harfrågaNästa att ta om mansom
blodalkoholkoncentrationen igränsvärde föroch bör knytakan ett

Kommitténvissa, slag.ellervisst,utandningsluft till fartygeller av
förutgångspunktbildaregistreringsplikt kundehar övervägt enom

urvalskri-lämpligtnågotinte ärfunnit dennadylik distinktion attmen
icke-skeppAlladiskuteras.härför ändamål utomterium det som -

registrerings-ochregistreringspliktiga,statsskepp ärkommersiella -
genomgåendeingalundaslag,skildapliktiga båtar finns somav

registre-ombord. Gruppennykterhetkrav påmotiverar lika höga



Överväganden178 och förslag SOU 1992131

fartyg därför, kommitténs mening, förringspliktiga enligtrymmer
variationer för motivera särregler.stora att gemensamma
genomförande det nyligen framlagda förslaget avvecklingEtt av om

bedömning. detta förslagfritidsbåtsregistret ändrar inte denna Medav
registreringsplikten nöjessjöfartens många gångerkommer för

båtar upphöra.avancerade att
yrkessjöfarten angår tydligt befordran petroleum-Vad är det att av

jämför angående oljetankfartyget i avsnittprodukter exemplet
övrigt farlig till sjöss medför risker slagl6.4.2.1 eller i last ettav

sådana oftamotiverar nykterhetskrav, och ställsstränga numerasom
vissa oljebolag.i samband med tankfartyg befraktas Attatt av

oljetanljartyg,sjöfolk ombord på passagerarfartyg eller pågentemot
andra fartyg befordrar farlig last hävdakemikalietanljartyg och som

frånmed hjälp gränsvärden kunde denhöga krav på nykterhet av
tydligtutgångspunkten ligga till hands. På är detnära sätt attsamma

fartyg, båtar, vilkasinom nöjessjöfarten finns deldet mesten
motiverar nykter-konstruktion och möjliga användning stränga

sanktioneras motsvarande dessahetskrav kan sätt. I senaresom
vägtrafiken slående. Framför alltfall blir för övrigt parallellen till

motorbåtar och snabbagäller både och små snabbgåendedetta stora
möjligtlyxkryssare sig dessa båtar eller skepp. Det ärärvare att

övriga båtar ochvid sakkunnig inventering nöjessjöfartensavman en
ägnade förskulle kunna finna flera kategorier välskepp samma

bedömning.
dessa torde möjlig,kategoriindelning efter kriterierEn varasom

sådan reglering skulleinte lagtekniskt okomplicerad. Enänom
tekniskabli omodern med denemellertid med säkerhet ganska snart

framförallt nöjessjöfarten. Manutvecklingen inom yrkessjöfarten och
i katalogmed fortlöpande ingrepp den överfinge alltså räkna

gränsvärderegleringen 325 sjölagenfartygsslag omfattade §somav
ordninginte någon godskulle komma innehålla. Dettaatt varevore

lagstiftningsmässigt.sig straffrättsligt eller
kategoriseringsådanemellertid de motsatsslutVärre som envore

visarfinländsk erfarenhet redanofrånkomligen och för övrigtsom --
friare eller helt fria alkoholvanorskulle upphov till, nämligen attge

vilseledan-tolkning skulle blitillåtna på andra fartyg. En sådanvore
underfartyg och tillde, eftersom också dessa andra opererarav

lika nykterhetskrav ombord.förhållanden motiverar högasom
föreslåkommittén inte böradet anförda sigMot bakgrund av anser

efter princip här diskuterats.gränsvärdereglering den somen
just i fråga fartygemellertid tilläggaKommittén vill att om avman

med förliknande har skäl räknanämnda och slag utrymmeattovan
vägtrafiken fastställda, nedreanalogiskt inflytande det förav

blodet eller 0,10 milligramf.n. 0,2 promille alkohol igränsvärdet
nämligen i grundenutandningsluft.alkohol liter Det varper
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kunskaper de trañkrisker alkoholpåverkan medför styrdeom som
valet det nuvarande gränsvärdet, även också preventiva hänsynav om

se 1989902 31 och 32 Justitieutskottets be-togs samtprop. s.
tänkande 198990JuU2 19.s.

I straffrättskipningen måste det denna bakgrund ligga tillnäramot
hands i mål för sjöfylleri under krävande omständig-att om ansvar
heter liknande dem råder i vägtrafiken tillskriva den tilltalade attsom
han inte kunnat utföra sina uppgifter ombord på betryggande sättett
redan vid bevis på han hade alkoholhalt i blodet eller utand-att en
ningsluften med i det enskilda fallet rimligt avvägdsom en-
säkerhetsmarginal det nedre gränsvärdet för rattfylleri. Sompasserat-
redan ligger parallellen till vägtrafiken förnära den snabbasagts
nöjessjöfartens del. yrkessjöfarten,Inom och då främst de delar av
denna passagerarbefordranrör och farlig last, kantransportsom av
förhållandena ställa så höga krav på nykterhet ombord att motsvaran-
de bedömning är motiverad i det enskilda fallet.

l6.4.2.3 Gränsvärden for Förare m.fl.

Kommittén kommer härefter in på frågan huruvida gränsvärdenom
kan och bör införas för förare fartyg eller för dem biträderav som

fartygsmed förande. vanligenDet är dessa personkategorierett som
står förgrunden föri de återkommande kraven på gränsvärderegler
till sjöss. både utifrånMen tidigare relaterade lagförarbeten och den
översikt gjorts i avsnitt 16.4.2.1 kan slutas det fögaattsom vore
välmotiverat skilja dylika uppgifter nykterhetskrävandeatt ut som mer

föroch lämpade reglering med gränsvärden andraänmer en
uppgifter.

325 sjölagen pekar visserligen indirekt framförandet§ uta av
fartyget nykterhetskrävande fartygets handhavande iänsom mera

förarbetenaövrigt. I talas också sjötrajik sjöfart.änmer om om
Sjöfart emellertid både och blott och trafik.är än bart Detannat mer

sjöburen inbegriperär handel. Sjöfarten också besättningens tekniska
stuvninghandhavande fartyget, lastning, lossning och gods,av av

embarkering och debarkering Under givnaav passagerare osv.
betingelser uppgifter motivera nykterhetskravkan dessa lika höga

framförandet fartyget.som av
framföran-Gränsvärden de sysslor hör till fartygetsknutna till som

till motsatsslut och alltså till antagandede skulle vidare inbjuda att
Ävensysslor. dettillåtna i andrafriare alkoholvanor skulle vara

regleringen. Enalltså den här diskuteradeskälet kan anföras mot
till onödigasannolikt upphovsådan reglering skulle dessutom ge

bevissvårigheter.
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Mot bakgrund anförda finnerdet kommittén integränsvärdenattavE bör införas för förare fartyg eller för dem biträder medav som
E fartygs förande.

f l6.4.2.4 Gränsvärde for brottgrovt

Kommittén har tidigare funnit gränsvärden för alkoholkon-att
centrationen alltför vanskligtär kriterium för utgöra tröskelett att
mellan det straffria och det straffbara området. innebärDetta
emellertid inte gränsvärden inte kan byggas in i den rättsligaatt
bedömning skall när tröskelngöras väl passerats.som

Det gränsvärdeövre kommittén för när det gällerstannatsom
vägtrafiken 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,50 milligram-
alkohol liter utandningsluft indicerar avsevärd påverkan hosper -

sig han färdas till lands eller till sjöss. Man skulle alltsåenvar, vare
kunna slå fast den har alkoholkoncentration uppgående tillatt som en
detta värde så påverkad 325är avsevärt sägs i sjölagen.§som a

Kretsen möjliga gärningsmän emellertid på sjönär större påänav
land och det finns rikare variation väsentliga uppgifter omborden av
än på land. förhållanden måsteDessa beaktas på något sätt. Det
skulle kunna ske den nuvarande regeln i 325 2 i§att tasgenom a
bruk. innebärDenna regel gämingsmannens uppgift ombordatt om

särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper andraellervar
omständigheter, så kan detta kvalificera brottet sjöfylleri.grovtsom

Denna regel kan, lätt bearbetad, i stället sättas in förstasom om-en
ständighet beakta innan alls kommer in de andra. Genomatt man

sådan omarbetning skulle uppnå inte ochatten man var en som -
avsevärt berusad enligt gränsvärderegeln under okomplicerademen
förhållanden missköter i och för sig sjösäkerhetsmässigt väsentligen-
uppgift skulle döma för sjöfylleri påoch hamnaatt grovtvara
fängelsenivå. Den exempelvis tillfälligt biträder förtöjningmedsom

fritidsbåt eller bär då båten lägger till vid brygga därav en som av en
viss råder då inte straffasträngsel skulle behöva med fängelse eller
m0tsvarande; straff för enkelt sjöfylleri, straffskala visserligenvars
även den fängelse, kunde denEtt exempel ärannatrymmer vara nog.

stilla förtöjt sin båt väl vid och, efterstrandsommamattsom en en
ha druckit alkohol till kvällsmaten och in, sina för-att somnat trots

siktighetsmått tvingas väderförändring eller förbipasserandesupp av
svall för förtöjaatt om.

Om den föreslagna ändringen i 325 sjölagen vidtas det§ ära
motiverat 325i lagens § in motsvarande regel försättaatt en
straffvärdebedömningen. BrBs utförliga straffvärderegler finnsI
nämligen någrainte hållpunkter för dylika hänsyn. sakEn ärannan

dessa hänsyn likväl redan torde i den sjöstraffrättsligaatt tas
lagtillämpningen.
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dettaI sammanhang blir det på skäl framgått i det föregåendesom-
lämpligt ändra 325 3§ såatt den täcker sjöfylleriatt äna- mer

under själva framförandet fartyget.av

Övervakning16.5 och kontroll

I vad mån kommitténs förslag får några nykterhetsfrämjande effekter
beror bl.a. på hur effektivt eñerlevnaden bestämmelsernaav
övervakas. Resursema för detta ändamål är, redan påpekats,som
ganska små i förhållande till landets långa kuster dess mångasamt
insjöar och farbara vattendrag.

För närvarande förfogar sjöpolisen 15över polisbåtar, stationerade
vid kust eller i skärgård i Mälaren och Vänern.samt Därtill kommer

antal snabbgående mindreett motorbåtar kustbevakningens, församt
polisiära ändamål, användbara Med undantag för begränsaderesurser.
områden kring polisbåts stationeringsort förekommer inte någonresp.
egentig sjöpolisverksamhet på kuststräckorna mellan Luleå och
Norrtälje mellan Karlskrona ochsamt Göteborg.

Vad gäller personalsidan iär dag närmare 150 polismän inklusive
Semestervikarier engagerade i sjöpolisverksamheten.

Det är viktigt polisens verksamhetatt organiseras så, och tillförs de
behövs, möjligheterna övervakaatt efterlevnadenresurser som att av

bestämmelserna sjöfylleri ökar. Uppmärksamhet måste ägnasom
övervakningen landets insjöar. Det är där del fritids-av storen av
båtarna finns och det är också där del båtolyckomastoren av
inträffar. Vissa åtgärder för effektivisera sjöövervakningenatt har
föreslagits ÖversynSjöpolisutredningen i dess betänkandeav av
sjöpolisen 199251.SOU

Gränsvärden för alkoholkoncentrationen är ägnade förenklaatt
utredning och lagföring. Den föreslagna regleringens effektivitet är
emellertid beroende bl.a. de metoder för provtagningav som
används. Användningen alkoholutandningsprov bevismedelav som
har inneburit avsevärd effektivisering och förenkling i utrednings-en
hänseende. Vad gäller nykterhetsbrott till sjöss har provtagningen
dock hittills även när luftprov använts skett på land. Detta- -
förfarande är naturligtvis tids- och resurskrävande och innebär ett
hinder för Äveneffektiv kontroll- och övervaknjngsverksamhet.en
för den misstänkte innebär förfarandet naturligtvis olägenhet.en
Under vissa förutsättningar kan bevisinstrument för luftprov även
användas fartyg. En övergång till ordning med mobilaen
bevisinstrument skulle innebära väsentliga fördelar. Tiden mellan
gripandet och provtagningen skulle förkortas och bliproverna mera
rättvisande. Resurser i dag går för och bevakaatt transporterasom
den misstänkte skulle kunna frigöras och i stället användas för att
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slutförasskulle kunnaBrottsutredningenövervakningen.effektivisera
haerbjudsmöjlighetersjön. De attoch enkeltsnabbt genomsom

använderpolisentillgängliga i de fartygdirektbevisinstrument som
tillbör tas vara.
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Övriga17 frågor

Bestämmelsen i 325 sjölagen§ överensstämmer i väsentliga delara
med bestämmelsen i 4 trañkbrottslagen.§ I överensstämmelse meda
vad föreslagits beträffande rattfylleri bör straffmaximumgrovtsom
för sjöfylleri höjas från till två års fängelse.grovt ett

I likhet med vad gäller i dag bör principer försom samma
påföljdsbestämningen gälla vid onykterhet till sjöss vid onykter-som
het i vägtrafik. Kommittén hänvisar därför till vad på-sagtssom om
följdsval och straffmätning vid rattfylleri kapitlen 7segrovt
och 11.

Kommitténs förslag specialanstalter för fängelsedömda trafik-om
nykterhetsbrottslingar gäller också gjort sig skyldiga tillpersoner som
onykterhet sjösstill kapitlen 6se och 18.

den månI de föreslagna ändringarna leder till strängare straffatt
skall ådömas för närvarande måsteän äldre lag tillämpas på gärningar

begåtts före ikraftträdandet. sådantEtt fall skulle kunna mötasom
under punkt 3 i den i 325 § sjölagen intagna katalogen, vilkena
punkt enligt förslaget kommer träffa även framförandeänatt annat

fartyg. På förhållersätt det sig med punkten l enligtav samma
förslaget. måsteandra fall tillämpningenI bli den omvända. Som en
följd förslaget den grundläggande förutsättningen för attav om
sjöfylleri skallalls skulle nämligen kunna tänkasgrovt attanses som
någon gärning blir bedöma endast enkelt sjöfylleri föri ställetatt som
enligt nuvarande lydelse sjöfylleri.grovt
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fángelsedömdaSärbehandling18 av

trañknykterhetsbrottslingar

18. Inledning1

förhandi förstasärbehandlingFörslaget personer somavserom
intagna ifängelsestraff beräknasverkställighet ett varaav

och harmånaderomkringunder högstkriminalvårdsanstalt tre som
domen. Dennaaktuellahuvudbrott i dentrafiknykterhetsbrottett som

omfattalagföringsnivå1991 årsutifrånskulle i dagmålgrupp --
vilket, hänsynavsnitt l9.2.2årligen400 seomkring 3 ompersoner

viss ledigbehovetvariationer ochsäsongsmässigabl.a.tilltas av
platskapacitet rörlighet imöjliggöraför systemet, motsvararatt

anstaltssystemet.årsplatser iomkring 420
tordeframkommittén i övrigt lagtde förslagGenomförs som

huvud-trafiknykterhetsbrottharfängelsedömdaantalet ett somsom
vilket utifrån70öka med nästankommabrott i domen procent,att -

omkringtotalt behovskulle peka pålagföringsnivå1991 års ett av-
705 årsplatser.

specialanstal-föreslagnasärbehandlingen och deför hurPrincipema
följande. närmarei det Denutformas skisserasskulle kunnatema

liksomanstalterna,ochpåverkansprogrammetutformningen enav
vistelsetidertill deverksamhetenden föreslagnaanpassning somav

förutsättningarbehov ochintagnas olikaoch till dekan bli aktuella
deHärvid bör ävenkriminalvårdsorganisationen.ankomma påtorde

uppmärksammas.alkoholprobleminte har någraintagna som

anstalter18.2 Särskilda

120omkringpåkapacitetmedanordnasantal anstalter börEtt en
öppnabli utformadeförutsättsvardera. Anstalternaplatser som

utpräglad korttids-föravseddaeftersom de åroch kan,riksanstalter
befintliga byggnaderredannyuppförs ellerdevistelse, oavsett omom

lederutrustningsmässigt, vilketochbyggnads-enklaanvänds, göras
låga kapitalkostnader.till

fritids-anläggningar förliksomför de intagnaFörläggningslokaler
syssel-traditionellförSärskilda lokalerenkla.kanverksamhet göras

uppläggning severksamhetenstillMed hänsynbehövs inte.sättning
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nedan kan administrationslokaler och andra för enbartutrymmen
personalbruk minimeras. Matsal och dagrum utförs så, dessaatt rum
kan användas för större och mindre i påverkansprogrammet.grupper

Visserligen kommer den aktiva sysselsättningstiden på de föreslagna
anstalterna i likhet med vad gäller på många behandlingshemsom- -

bli omfattande än påatt traditionella anstalter. Ett visstmera
för fysisk träning, ochutrymme andra fritidsaktiviteter, liksomsport

anordningar och utrustning för sådant ändamål, måste emellertid
finnas även på dessa anstalter 13se § lagen [19741203] kriminal-om
vård i anstalt [KvaL], artikel 21 i FNs standard minimiregler för
behandling fångar från år 1955 och artikel 84 i Europarådetsav
ministerkommittés rekommendation från år 1987 till rådets med-
lemsstater europeiska fängelseregler, rekommendation R 87om nr

de europeiska fängelsereglerna. Anläggningar för fysisk träning,
och andra fritidsaktiviteter bör emellertid,sport enligt kommitténs

mening, med hänsyn till de korta vistelsetidema, kunna göras enkla
och enkelt.utrustas

Förslaget anstalternas byggnads- och utrustningsmässigaom
standard skall från resurssynpunkt och vägas intressetmot attses av
kunna erbjuda den aktuella målgruppen den föreslagna program-
verksamheten.

18.3 Anstalternas drift och personal

Driften anstalterna kan baseras på betydande arbetsinsatser från deav
intagna. Köksarbete, fastighetsskötsel och liknande sysslor bör till

del kunna utföras dessa.stor av
Behandlingsprogrammet bör bygga på intensivpåverkan från morgo-

till kvällen även lördagar och söndagar. Detta leder tillnen sena att-
arbetskraften för anstaltens drift får hämtas främst bland sådana
intagna ådömdaär något längre straff och genomgåttsom som
grundprogrammet. Den mest arbetande delen de intagna kanav
dessutom i mindre omfattning anslutna till eller tillprogrammetvara

eftervårdsprogram.ett
Den anställda personalen bör huvudsakligen bestå personal medav

påverkansuppgifter. Arbetsorganisationen för personalen kan med
fördel sådan varvning sker mellan det mentalt relativtattvara
påfrestande direkta påverkansarbetet och tjänstgöring i funktioner som
är servicekaraktär, dvs. knutna till driften anstalten. Helaav av
anstalten bör sin helt dominerande uppgift aktivgenomsyras av -
påverkan i alkoholfrâgan.

Den närmare utformningen arbets- och personalorganisationenav
bör ankomma på den lokala ledningen inom för den budgetramen

anvisas. Med här skisserad uppläggning verksamheten börsom av en
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anstalt i planerad storlek, omkring 120 platser, kunna drivas till en
kostnad plats i icke ringa mån understiger nuvarandeper som
kostnad. Kostnaderna behandlas närmare i kapitel 19.

Beredande arbete, sysselsättning och behandling reglerasav annan
i 10 § KvaL. Regler arbetsdrift finns också i de europeiskaom
fängelsereglema. Där stadgas så långt möjligt sådantatt arbetesom
skall ordnas upprätthåller eller förbättrar fångens förmågasom att
försörja sig efter frigivningen artikel 71 punkt 4. En liknande
bestämmelse finns i FN standard minimiregler för behandlings av
fångar artikel 71 punkt 4.

I de kommittén föreslagna specialanstaltema förutsätts traditio-av
nell arbetsdrift inte förekomma. Däremot alltså de intagna, efterantas
genomgånget grundprogram, i omfattning delta i skötselnstor av
anstalten. kommitténAtt sig kunna förorda sådan ordninganser en
skall bakgrund den aktuella klientgruppenmot att generelltses settav
skiljer sig från anstaltsklientelet i övrigt i flera avseenden. Fråga är,

tidigare framhållits, främst allmänpreven-som om personer som av
tiva skäl dömts till korta fängelsestraff och efter frigivningen oftasom
kan beräknas återgå till socialt ordnade förhållanden. Några särskilda
insatser i form traditionell arbetsdrift är därför i allmänhetav
knappast påkallade för främja de intagnas utsikteratt efteratt
frigivningen inordna sig i arbetslivet. Verksamheten vid specialanstal-

bör helhet där behandlings-terna och kursprogrammet ärses som en
det centrala inslaget och där skötseln anstalten, främst i slutskedetav

vistelsen för vissa de intagna, ledutgör iav ettav programmet.

18.4 Verksamhetens innehåll

Som framhållits bör här föreslagna specialanstalters helaovan
verksamhet präglas aktiv påverkan avseende drogmissbrukav
alkohol. Det angelägetär fjärmar sig från det vanligaatt man
fängelset i väsentliga delar liksom aktivt verkar för inteatt attman
likna traditionella alkoholistanstalter.

Program innefattar intensivpåverkan har med framgång prövatssom
på olika håll i världen bl.a. i USA, där erfarenheterna positivaär
också inom för fángelsesystemets tvångsmässiga frihetsbe-ramen
rövande. Som framhållits torde det ankomma på kriminalvårds-ovan
organisationen närmare utvecklaatt anpassade till svenskaprogram
förhållanden inom fängelsets Beroende på de intagnas olikaram.
behov och olika motivation torde det värdefullt de föreslagnavara om
anstalterna kan ha i viss män varierat programutbudett tillanpassat-
de varierande vistelsetider kan komma i fråga. fulltEn utbyggdsom
programverksamhet bör kunna spänna fältöver från utvidgade ochett
fördjupade s.k. Rattfälle-kurser som är informationsprogramett om
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där behandlings-intensivpåverkansprogramtilloch trafikalkohol
effekt förväntas.

och intensivaomfattandesåbörPåverkansprogrammen attvara
arbetesysselsättning, dvs.traditionell,vanlig,finns förinteutrymme

Även fritids-utbudetförekommandedet normaltstudier.eller av
begränsat.följd häravtillverksamhet kommer att vara

bådemärka nåraanhöriga ärkontakten medBeträffande attatt
i påverkans-involveraskommakanoch arbetskamrateranhöriga att
delvisdärför fådessa kommerBesöken att annanenavprogrammen.

traditionellakriminalvårdensvanligt påvad ärkaraktär än som
förutsättsspecialanstaltemaföreslagnadeEftersomanstalter.

underlättaförbör de,riksanstalterutformade såsom öppna att
ocksåerbjuda logideltagande, kunnaoch arbetskamratersanhörigas

besök.tillfälligavidåt dessa personer

frivillighet18.5 ellerTvång

detutföraprincip skyldigikriminalvårdsanstalt äri attintagenEn
arbetsträning ellerutbildning ellerundervisning,delta i denarbete,

12 § KvaL.honomanvisasi övrigtsysselsättningha den som
behandlingvård ellergenomgåför intagenskyldighetNågon atten

sammanhangi olikanämligenhar ansettsinte. Detföreligger däremot
behandling börvård ochformeri olikadeltagandeintagnasdeatt av

betänkande JuUJustitieutskottetsfrivillighetpå sebygga t.ex.
Också il98990154 29.239 och23, rskr.19878831 s.prop.s.

skyldighetåläggasinte börnormalt attintagengällerövrigt att en
tillräcklighan saknarutbildningundervisning elleri sådandelta som

motivation för.
inomförekommithittillsbehandlingsprogramolikadeI som

anfördadetmedi enlighetdeltagandetharkriminalvården genom-
vissttillsigsjälv söktharintagne ettfrivilligt.varit Dengående

uppfyllaförbundit sigavtalidessutom attoch vanligen ettprogram
bli kvar iför fåkravvissa programmet.att

trafiknykter-fängelsedömdaföreslås förverksamhetdenI nusom
ellerfrivillighettvångfråganuppstår intehetsbrottslingar omom

huvud-fängelse medtilldömtsavtal. Personeringående somav
anstaltsplacerasprincipskall irattfyllerirattfylleri ellerbrottet grovt

specialanstalterna.föreslagnadevidorgankriminalvårdensav
också i dettaemellertidböruppfattningkommitténsEnligt samman-

inträffakanfrivillighet. Detpå attbyggaaktuell verksamhethang en
specialanstalternaföreslagnadekommit tillsedan hanintagen en av

sinfullföljaönskarvilja delta iintesig utanförklarar programmet
respekterasböruppfattningsådanEnvanligt sätt.verkställighet

traditi0-till anstaltöverflyttningerbjudandeföranledaoch ett avom
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nell karaktär. Ett differentierat programutbud kompetent ochsamt
lämpad personal är vid motivationsarbete bör tillsammanssom vana
med den korta verkställighetstiden dock leda till förflyttning sällanatt
aktualiseras.

Ett överflyttande till traditionell anstalt kan naturligtvis också blien
aktuellt intagen stör ordningen, avviker ellert.ex. på sättom en annat
visar sig inte för den på de föreslagna specialanstaltemapassa
bedrivna verksamheten. Beslut förflyttning, liksom beslutom om
anstaltsplacering, skall även i fortsättningen meddelas kriminal-av
vårdens organ.

denI mån den dömde inte fått genomgå för diagnostiseratest att
eventuellt missbruk eller beroende i samband med personutredningen
i brottmålet bör sådant erbjudas vid ankomsten tilltest anstalten.
Genomgång sådant är viktigt inte endast för fåtest bildav att en av
den intagnes förhållande till alkohol och hans eventuella missbruk

även från motivationssynpunkt.utan
De dömdas intresse för deltagande i den planerade verksamheten

torde dessutom kunna påverkas i positiv riktning vetskapen attav om
genomgången behandling viktigtutgör på vägen återfåett steg mot att
körkortet.

18.6 Huvudmannaskap

Behandlingsprogram här aktuellt slag förekommer i vårt landav
enbart i privat regi. Den vanliga organisatoriska formen är stiftelseen
eller aktiebolag driver behandlingsinstitution.ett I dessa fallsom en
utgörs den huvudsakliga målgruppen missbrukare inteav som
avtjänat straff. Ett visst inslag skyddstillsynsdömda och fängelse-av
dömda 34se § KvaL förekommer dock.

kommitténsI förslag har det förutsatts de anstalterna bliratt nya
kriminalvårdsanstalter i regi. innebärDetta grundenstatens föratt
vistelsen dom på fängelse till följd begången brottsligheten av- -
verkställs på i formellt hänseende sätt andra ñngelse-samma som
domar. För såväl driften anläggningarna arbetsgivaransvaretav som
för de anställda står således Kriminalvårdsstyrelsen.

Kunskaperna och erfarenheterna påverkansprogram finns iom av
dag hos rad olika behandlingsinstitutioner i landet och börrunten om
självfallet till i detta sammanhang.tas Kommittén har informeratvara
sig förekommande behandlingsmodeller och därvid funnit denom att
s.k. Minnesota-modellen, har kort och intensivt grund-ettsom

den vanligaste och densamma ha godaattprogram, synes vara uppges
resultat.

börDet möjligt bygga samarbete mellanatt enskildaettvara upp
och kriminalvården bra resultat och tillettorgan tarsom ger som
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håll.från olikadet bästavara
påverksamhetensamordnamöjligtocksåtordeDet att an-vara

föreslagnadeanstalternatraditionellasåväl destalterna som
påavseendebedrivs medverksamhetmed denspecialanstaltema som

bl.a. på desyftar dåKommitténfrivården.inomrattfyllerister
mellanlandet i samarbetehåll ibedrivs på olikarattfylleriprojekt som

ochi StockholmSkyddsvärnetFöreningenkriminalvården och t.ex.
personalsidanexempelvis ske påkansådant samarbeteGöteborg. Ett
verksamhetendifferentieringunderlättakunnaskulle även avenmen

påpekasförtjänarbreddades. Detklientunderlaget attattattgenom
i pådelta deskulleklienterfrivårdensmening inte ärkommitténs att

rattfylle-fängelsedömdabedrivnaanstalterna utan attprogrammen
frivårdensideltaskulle kunnalämpligt,bedömsdetrister, när

påverkansprogrambehovskulle detPå såprogramverksamhet. sätt av
rattfylleristerfängelsedömdakvinnligabeträffandeföreliggakansom
anstalter därtraditionellapåplacerasrattfylleristeroch sådana som

igång-motiveraförtillräckligtinterattfyllerister ärantalet attstort
tillgodoses.kunnaanstalteninompåverkansprogramsättandet ettav

medsjälvfallet skebörutformningennärmare programmetDen av
verksamhetensfrånerfarenhet. Redanbefintlig starttillvaratagande av

flexibiliteten ochuppföljning;löpandeföremål förblibör den en
hög. Upp-ständigtförbättring börochförändringtillviljan vara
lämpad förvältordeuppgiftpåexempelföljningen år ett varasomen

föruppgifterangelägnaAndrautomståendemedsamverkan organ.
personalut-ochpersonalrekryteringanstalterna ärutanförsamverkan

tillhandledningennödvändigauppgift, heltenligtden,bildning samt
påverkansarbetet.huvudsakligabedriver detpersonalden som



193SOU 1992131

19 Ekonomiska och andra
konsekvenser förslagenav

19.1 Inledning

kommitténsI uppdrag ingår redogöra för konsekvenserna dessatt av
förslag därvid specificera effekterna föroch de ekonomiska deatt
instanser inom rättsväsendet kan tänkas bli berörda förslagen,avsom

domstolsvåsendet kriminalvården.såsom polis-, åldagar- och Isamt
förslagen inomuppdraget ingår vidare hur skallatt ange rymmas en

oförändrad kostnadsram.
möjligt någrabör inledningsvis påpekas det inte göraDet är attatt

föreslagna ändringarna kan kommahelt säkra ñr vad deprognoser
generalise-måste till delar bygga påinnebära. Enatt storaprognos

antaganden, vilket görringar och eller mindre väl underbyggdamer
får behandlas medde beräkningar i det följandeatt presenterassom

försiktighet. beräkningarna har hänsyn inte tagits till de allmänpre-I
kommitténs förslag.ventiva och individualpreventiva effekterna av

19.2 trafiknykterhetsbrottslingar berörsHur många
olika förslagkommitténsav

rattfylleri19.2.1 sänkningen förgränsvärdet grovtav

trafiknykterhetsbrottslingar varierar från år till årAntalet lagförda
effektiviteten iintensiteten ochoch i hög grad beroendeär av

1992budgetpropositionen prop.trafikövervakning.polisens I
trañknyk-kontrollen77 framhållsl99192100 bilaga 3 att avs.

trafikövervakningen ochiframskjuten platsterheten skall ges en
199281 Trafik-sitt betänkande SOUTrafikpolisutredningen har i

syftande tillrad förslaglagt framdubbelt bättre,polisen än enmer
kaneffektiv. framtidenItrafikövervakningpolisensgöraatt mera

de föreslagnaeffekternapreventivadedärför även avomman -
kommerantalstörreändringarna beaktas attatt ettanta personer-

emellertid intei dag. Det ärtrafiknykterhetsbrott änlagföras för
frågablidet kani vilket antalmöjligt spekuleraatt om.som

vidarepåverkarkontrollerpolisensoch tidpunkt förVeckodag
provtagningstill-vidalkoholhalter uppmätsdefördelningen somav
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fället. Förläggs kontrollerna till eftermiddag eller tidig kväll uppmäts
genomsnittligt lägre alkoholkoncentrationer kontrollernaänsett om
förläggs till kväll.sen

I brist på underlag utgår kommitténs beräkningar från 1991annat
års lagföringsnivå 1991och års fördelning alkoholkoncentrationerav
bland misstänkta trafiknykterhetsbrottslingar.

Bedömningen utgår från det antal årligen lagförs medpersoner som
trañknykterhetsbrott huvudbrott. Det främst dessaärett som som

kommer beröras kommitténs olika förslag genomförs.att om
På grundval tillgängliga uppgifter alkoholkoncentrationernasav om

fördelning bland misstänkta trafiknykterhetsbrottslingar kan antalet
Iagförda trañknykterhetsbrottslingar ligger i intervallet 1,0-1,49som
promille då beräknas 3 300uppgå till omkring 3 400eller personer
årligen beroende på hur räknar bilaga 7se till betänkandet.man

Vidare det antal ligger i intervallet 1,0-1,49antas att personer som
promille berörs den föreslagna sänkningen det övre gränsvär-av av
det. Det med andra ord dessa i dag dom ellerantas att genom
strafföreläggande skulle åläggas bötesstraff för rattfylleri ochett att
de, kommitténs förslag genomförs, kommer dömas föratt grovtom
rattfylleri. Hänsyn alltså inte till alkoholkoncentrationen endasttas att
är de omständigheter särskilt skall beaktas vid bedöm-en av som
ningen rattfylleribrotts svårhet.ettav

Ändratl9.2.2 pâföljdsval vid rattfylleribrottgrova

Enligt preliminär och ofullständig statistik meddelades under tiden
januari-september 1992 3 749 tingsrättsdomar i vilka rattfyllerigrovt
utgjorde huvudbrottet. Påföljden bestämdes till fängelse i 55nästan

fallen, till skyddstillsyn i 26 fallen och tillprocent procentav av
villkorlig dom i drygt 18 fallen. Utifrån 1991 års lagfö-procent av
ringsnivå skulle detta innebära omkring 3 400 under åratt personer
1992 kommer dömas till fängelse med rattfylleriatt ett grovt som
huvudbrott 6 120 55 %.x

Det naturligtvis inteär möjligt förutse i vilken utsträckning olikaatt
brottspåföljder kan tänkas bli tillämpade vid genomförande deett av
riktlinjer för påföljdsvalet kommittén förordat. Kommitténsom anser
det emellertid realistiskt räkna med omkring 60 dematt att procent av

döms för rattfylleri huvudbrott kommer dömas tillgrovt attsom
fängelse och 35omkring kommer dömas till skyddstill-att procent att

Kommittén har då beaktat såväl den ordningen förattsyn. nya
inhämtande personutredning kommitténs förslagav som egna
angående personutredning torde medföra sådana skäl kan ledaatt som
till icke frihetsberövande påföljd väljs kommer upptäckasatt atten
föreligga oftare än vad tidigare fallet.som var
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dålagföringsnivå fängelsedömdaUtifrån 1991 års skulle antalet
årligen %2 300 5 % 120 60öka med nästan 6 +personer x x

vidare få till följd3 300 jämfört med år 1992. Förslaget skulle att
omkring 700skyddstillsynsdömda med lantalet skulle öka

årligen % 35 % 300.9 6 120 3+personer xx

19.2.3 särbehandling fángelsedömdaav
trañknykterhetsbrottslingar

särbehandling fångelsedömda trañknykter-Kommitténs förslag avom
hetsbrottslingar i första hand korttidsintagna har ettsomavser
trafiknykterhetsbrott huvudbrott i den aktuella domen. Formemasom

utvecklatsför särbehandling dessa trañknykterhetsbrottslingar harav
i kapitel 18.närmare

trañknykterhetsbrott huvudbrott iAntalet fängelsedömda med som
13 för rattfylleri ochdomen uppgick år 1991 till 2 611 personer

598 fängelsedömda då2 för rattfylleri. Med ävengrovt avses
skyddstillsyn i förening med fängelse. Endastdömts tillpersoner som

fängelsestraff vistelsen i anstaltfåtal dömda till så långaett attvar
mellan fängelse, skydds-månader. Med den fördelningöversteg tre

statistik tyder på kantillsyn och Villkorlig dom aktuell mot-som
1992 beräknaslagföringsnivå årsvarande antal utifrån 1991 års- -

kommitténs förslagtill omkring 400 Genomförsuppgå 3 personer.
antaganden, beräknaskan tängelsedömda, utifrån gjordaantalet ovan

alltså 5 700öka med 2 300 totaltnästan personer.personer;
fängelsestraff i framtiden kommerförutsätts utdömda ävenDet att

antalet fängelse-sådan längd det alldeles övervägandeatt attvara av
rattfylleridömda trafiknykterhetsbrottslingar har eller grovtsom

på de före-rattfylleri huvudbrott kommer kunna placerasattsom
slagna specialanstalterna.

inte påviss del de 5 700 torde emellertidEn t.ex.av personer -
påkriminell belastning lämpliga placeratidigaregrund attvaraav -

viss målgruppen tordespecialanstaltema och delde föreslagna en av
traditionell anstalt. Hurverkställigheten påvälja fullföljaatt en

Kommittén harförutse.bli omöjligtdetta bortfall kan är attstort
bortfallet.inte beaktaberäkningar valtdärför i sina att

19.3 Konsekvenser

i anstaltKriminalvården19.3.1

harfängelsedömdaendast deföljande behandlas ettdetI som
dessahuvudbrott. Det ärtrafiknykterhetsbrott sompersonersom

särbehandling i första handförslaget avser.om
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Personer dömts för rattfylleri placeras företrädesvis pågrovtsom
öppna lokalanstalter. Normalbeläggningen fördelade sig budgetåret
199091 enligt följande.

Ãrsplatser

Sulutenlokalanstalt 29
lokalanstaltppen 229

Oppen riksanstalt 64

För kunna jämföra kostnader dag och intagen inom kriminal-att per
vården med andra sektorer i samhället brukar Kriminalvårdsstyrelsen
redovisa dygnskostnadema intagen. I beräkningen dygnskost-per av
naderna ingår kostnader för personalens löner, administrativa
kostnader resor, telefon, vårdkostnader förm.m., deexpenser
intagna, exempelvis kostnader för hälso- och sjukvård, utspisning,
permissioner och beklädnadskostnader. beloppet ingårsäng- Isamt
också fast tillägg för bl.a. regionkanslier och lokalhyror. Denett
genomsnittliga dygnskostnaden för anstalter och häkten uppgår till

3201 kr budgetåret 199091. genomsnittligaI den verksamhetskost-
naden intagen och dygn ingår därutöver kostnader för arbets-per
driftens maskinutrustning, råvaror, läromedel arbets- ochsamt
studieersåttning till de intagna. ingår kostnader förDessutom
inventarier och utbildning. Den genomsnittliga verksamhetskostnaden
blir alltså uttryck för den totala kostnaden intagen dygn.ochett per
Verksamhetskostnaden uppgår till 473 budgetåret1 kr 199091.

Kostnaderna skiljer sig relativt mycket mellan olika anstaltstyper;
för detta sammanhang aktuellai anstalter gäller följande budgetåret
199091.

Anstalt Genomsnittlig verksamhetskostnad per
intagendygn

Slutenlokalanstalt 430l kr

ppen lokalanstalt 050l kr l
Oppen riksanstalt 985 kr l

Den genomsnittliga verksamhetskostnaden för trafiknykterhets-
brottslingama uppgår alltså med den fördelning mellan olika-
anstaltstyper råder till 1 071 kr dygn.som per-

överförandeEtt fingelsedömda trafiknykterhetsbrottslingar tillav
specialanstalter medför platser i den traditionella anstaltsorganisa-att
tionen frigörs avsnittse 18.1. överförandet avlastadeDe genom
kostnaderna kan intäkt vid beräkningen kostnaderna förses som en av
de föreslagna specialanstaltema. beräknings-Med den valdanya ovan
grunden genomsnittlig platskostnad för respektive anstaltstyp- -
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uppskattar kommittén det frigörs belopp 164 miljoner kr iatt ett om
årlig verksamhetskostnad 420 årsplatser 1 071 krdygn 365.x x
Kommittén har då utgått från 1991 års lagföringsnivå avsnittse
19.2.3.

För konkret kunna tillgodogöra sig den här beskrivnaatt intäkten
är det inte tillfyllest anstaltsorganisationen minskas med angivetatt
platsantal. Minskningen måste ske nedläggning helagenom av
anstalter för full ekonomisk effekt skall kunnaatt uppnås. Med
hänsyn till de kostnadsvariationer föreligger mellan enskildasom
anstalter också inom kategori blir storleken verkligsamma av en
inbesparing i anstaltsorganisationen helt beroende vilka anstalterav

föreslås nedlagda till följd kommitténs förslag inrättandesom av om
specialanstalter. Här gjorda beräkningar grundar sig därför påav

angivna genomsnittliga tal.ovan
dettaI sammanhang bör också de riktlinjerna för statlig fastig-nya

hetsförvaltning nämnas l99l92z44,prop. Finansutskottets be-
tänkande 199192FiU8, rskr. 106. Enligt riktlinjerna bör bl.a. en

rättvisande bild lokalkostnaderna i statsbudgeten vadmer ges av avser
de nyttjande myndigheternas utgifter, vilket innebär hyreskost-att
nadema för kriminalvårdens del i framtiden kan bli högre. Detantas
har dock inte varit möjligt beakta dessa konsekvenser i kost-att nu
nadsberäkningama.

Kommittén har tidigare gjort den bedömningen förslagetatt om
inrättande specialanstalter för trafiknykterhetsbrottslingar, detav om
genomförs fullt kommer kräva omkring 705 årsplatser. Vidut, att
denna bedömning har kommittén liksom vid bedömningen av-
dagsläget utgått från genomsnittlig total verkställighetstidovan en-
på 1,3 månader den genomsnittliga strafflängden för personer som
dömts till fängelse för rattfylleri låg år 1991 1,5på månader.grovt
Hänsyn har också tagits till säsongsmässiga variationer i tillström-
ningen till anstalterna för dömts för rattfylleri ellerpersoner som

rattfylleri och till behovet viss ledig platskapacitetgrovt för attav
möjliggöra rörlighet i systemet.

Kommittén har beräknat verksamhetskostnaden dygn förper en
plats på specialanstalt det slag skisseras i detta betänkandeen av som
till omkring 750 kr. Kostnaden intagen vid de föreslagnaper
specialanstaltema blir alltså kostnaden för programverksam-trots-
heten lägre än vid placering inom det ordinära anstaltssystemet.-
Detta hänger med specialanstaltema tänktaär ha lågatt attsamman
bevakning, traditionell sysselsättning bortfaller de intagnaatt samt att
i inte ringa omfattning förutsätts delta i skötseln anstalten.av

Verksamheten vid specialanstaltema kan denna bakgrundmot
beräknas kosta omkring 193 miljoner kr år 705 750 krdygnper x

365.x
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nyuppförs elleranstalternaSpecialanstaltema oavsett omom-
investeringskostnader.kräver Vissaanvändsbefintliga byggnader -

Utgångspunktenlåg nivå.emellertid hållas påkankostnaderDessa en
enkla; enklaanstalterna kan görasnämligenär att gemensamma

traditionellabehöver ske iförläggning, inteoch enkelutrymmen som
ske i flerbäddsrum.exempelvis kanceller,typer utan somav

och torde, enligtbehandlingshemförekommer påFlerbåddsrum
detta sammanhang. Genomfördel ikommitténs uppfattning, vara en

påredan vistatsmed intagnanyintagna tillsammansplaceraatt som
underlättas ochde nyintagnaintroduktionentid kananstalten aven

tillde intagnapåverkan mellantill stöd ochmöjligheternakan tas
förde inomockså vid sidannaturligtpå sättett ramenavvara

placering ianordnade aktiviteterna. Genompåverkansprogrammet
isolering brytas.tendenser tillockså eventuellakanflerbäddsrum

åtaganden ochinternationellaSverigesbeaktatKommittén har
aktuellaerbjuda denkunnaintressetbakgrund attmot avanser,
vistelse-och de kortapåverkansprogramhär föreslagnagruppen

i flerbädds-förläggningförslagetgenomförandetiderna, att ett av om
naturligtvisförutsattåtaganden.dessa Dettaskulle stridainte motrum

intagnahärför ochdeutformas så, attattatt utrymmena sompassar
placeras igemenskapför sådananledning intenågon passarav

ellermöjligtdetta inte årellerspecialanstaltenenskild cell på om-
anstalt.traditionellpålämpligt en-

utomlands ibehandlingsverksamhet finnsenbartInstitutioner med
saknaserfarenhetEftersom200-300 platser USA.storleksordningen

påverkanbehandlingmed enbartinstitutionersåi Sverige storaav
kapacitetmedföreslå anstalterkommittén sig tillbegränsar att omen
riksanstalter.påfinns öppnastorlek i dagdendvs.120 platser, som
obligatoriskaföreslagit denregeringen1992934 har attI prop.

medföreslås ordningavskaffas. ställetskall Ihalvtidsfrigivningen en
tredjedelartvådet minstfrigivning efterVillkorligfakultativ att av

föreslåsgäller i dagvadskillnad frånTillavtjånats.strafftiden som
månadi minstfängelsetidsbestämttilldömtsprincip allai ensom

villkorligt.frigeskunna
frigivning kanVillkorligförslagenframlagdariksdagen deAntar om

till iklientel beräknasaktuelltför härverkställighetstidentotaladen
Ändrade frigivningVillkorligreglermånad.genomsnitt omen

föreslagnaMed destraffmätningen.påverkadå inteförutsätts
enligtplatsbehovet,skullefrigivningVillkorligreglerna ovanom

325omkringtill420 årsplatserfrånberäkningsgrund, minskaangiven
förslagkommitténsgenomförandeskulleochi dagårsplatser ett av

325 tillårsplatserfrån omkringplatsbehovetökningmedföra aven
545 årsplatser.

kommerdeviss del attanmärkaskanDet att personer somaven
skyddstillsyn, vilket gördömas tillskullefängelse, i dagtilldömas
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kostnaderna för kriminalvården kan ha överskattats något.att
Kommittén har i sina beräkningar utgått från fängelsetidens längd

1991.år Det är emellertid troligt sänkning gränsvärdet föratt en av
rattfylleri och höjning straffmaximum för detta brott ledergrovt en av

till allmän höjning nivån på fängelsestraffen. Kommitténsen av
förslag innebär vidare dels skärpt på onykterhet till sjöss, delsen syn

straffskärpning för de svåraste formerna rattfylleri ochgrovten av
sjöfylleri. Förslagen kan alltså förväntas leda till någotgrovt ett

högre tryck på kriminalvårdens anstaltsorganisation jämfört med vad
antagits. effekterDessa kan emellertid inte uppskattas isom ovan

förväg och ingår därför inte i de beräkningar kommittén gjort.som
höjt straffmaximumAtt är innebär dennotera att ett att grupp

fängelsedömda har trafiknykterhetsbrott huvudbrottettsom som
kommer öka, vilket leder till större antal intagna kanatt att ett
placeras på de föreslagna specialanstalterna vad antagits iän som

gjorda beräkningar.ovan

l9.3.2 Frivården

Kriminalvårdens genomsnittliga kostnad klient inom frivårdenper
uppgick budgetåret 199091 till 73 kr dygn Kriminalvårdsstyrel-per

verksamhetsberättelse 199091.sens
Kommittén har tidigare avsnitt 19.2.2 gjort den bedömningense

antalet dömda till skyddstillsyn för rattfylleri, medatt grovtpersoner
den ordning föreslagits, skulle öka med l 700nya som personer
årligen. Utifrån övervakningstid årpå skulle detta innebäraetten en
kostnad på drygt 45 miljoner kr 700år 1 73 krdygnper personer x

365 dygn. Detta belopp torde emellertid för lågt eftersomx vara
dygnskostnaden för dömda för rattfylleri frivårdenigrovtpersoner
torde överstiga det genomsnittliga beloppet. frånDetta avsteg
genomsnittskostnaden torde emellertid det kanuppvägas attav
förutsättas del de tillkommer dömasatt atten av personer som
skyddstillsyn i tilldag skulle dömas fängelse.

här aktuella klientgruppenDen år regel i behov andraävensom av
hjälpinsatserstöd och från samhällets sida, särskilt då behandling mot

alkoholmissbruk. normaliseringsprincipen, fastDen s.k. slogssom
1974 års kriminalvårdsreform, innebär den står underattgenom som

övervakning inom frivården har till samhällets stödåt-råttsamma
gärder vårdinsatseroch andra människor. Andra myndigheterssom

för exempelvis fysisk och psykisk hälsovård kvarstår således.ansvar
förHuvudansvaret missbruksvården åvilar kommuner och landsting.

När det gäller skyddstillsyndömts till med särskildpersoner som
behandlingsplan s.k. kontraktsvård fördelas kostnaderna emellertid
så kriminalvården för kostnaderna fram till den dag dåatt svarar
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eller vid korta straff, frigivning skulle ha ägtVillkorlig frigivning,
ifängelsestraff enligt vad domen,från det angettssomsom,rum

påföljd.ådömts fängelse i stället valtsskulle ha somom
antagits öka antalet frivårdsklienter.Kommitténs förslag har ovan

kommitténs förslag emellertidoch landsting innebärFör kommuner
åligganden.inte några ytterligare

19.3.3 Domstolsväsendet

strafföreläggandenför rattfylleri sänks kommergränsvärdetOm grovt
kunna användas i intervallet 1,0-l,49i allmänhet inte längre att

leda till betydande ökningpromille. Bl.a. detta kommer att aven
domstolarnas och åklagarnas arbetsbelastning.

bilagaEnligt de beräkningar kommittén har gjort, kansesom
utifrån 1991 lagföringsnivå räkna med 3 400 lagfördaårs attman - -

trañknykterhetsbrottslingar ligger i intervallet l,0-1,49 promille.
trañknykterhets-Beräkningarna endast de lagförda har ettsomavser

brott framhållits tidigare främsthuvudbrott; det ärsom som- -
dessa gränsvärdet.berörs sänkning det övresom av en av

ligger i intervalletI det följande det antalattantas personer som
l,0-l,49 föreslagna sänkningen detpromille också berörs denav av

i skulle åläggas bötesstraff förövre gränsvärdet, dvs. de dag ettatt
genomförs,rattfylleri kommitténs förslag kommeroch de, attatt om

alkoholkon-dömas för rattfylleri. alltså inte tillHänsyn attgrovt tas
skallcentrationen de omständigheter särskiltendast är en av som

beaktas rattfylleribrotts svårhet.vid bedömningen ettav
6 611 under år 1991Enligt statistik från SCB meddelades personer

strafföreläggande för rattfylleri ej brott, vilket motsvarargrovt
lagfördes för77 de totalt 8 601nästan ettprocent personer somav

rattfylleribrott huvudbrott.som
25 debakgrund härav omkringOm procentmot antar att avman

ligger i intervallet 1,0-1,49fall där förarens alkoholkoncentration
istrafföreläggas skulle gå till domstol redanpromille inte kan utan

återstårmisstänkte nekar eller orsakdag på grund denatt av annanav
75 % där strafföre-omkring 2 500 2 600 fall 3 400 personer,x-

inte längre kommer kunna användas.lägganden att
sig vad sänkningKommittén har låtit Domstolsverket uttala om en

för domstolsväsen-gränsvärdet skulle få för konsekvenserdet övreav
uppgifterredogörelse bygger i allt väsentligt på dedet. Nedanstående

sålunda inhämtats.som
Domstolsverket i dimensione-Vad gäller personalbehovet räknar

fram till hur till-ringssammanhang med normtal för kommaatt
dimensioneringstal har varitgängliga bör fördelas. Dessaresurser

0,8 notarier217 inkomna tvistemål och brottmål domare,per per
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rotel för rotelarbete brottmål, tvistemål och fastighetsmålmed samt
1,5 biträde på brottmålsavdelning. det dimensio-rotel I senasteper en
neringsarbetet har dimensioneringstalet för domare fått ändras till 251
mål domare på grund ökande måltillströmning. kan vidareDetper av

år 1991nämnas avgjordes i genomsnitt 240 mål domare.att per
Dimensioneringstalen ingen egentlig ledning för huravgöraattger

behov personal skulle föreligga arbetsbelastningenstort av som om
ökade på visst brist på andra utgångspunktersätt. I kan de dock
användas. rattfyllerimål torde normalt kräva mindreEtt arbete än
genomsnittet för tviste- och brottmål. domareOm kan antasen
handlägga 300 rattfyllerimål år skulle ökning 600med 2 målper en
innebära behövas knappt niodet skulle domartjânster, sjuatt
notarietjänster och 13 biträdestjänster.

genomsnittliga inklusive lönekostnadspålågg,Den lönekostnaden,
8,5för detta antal tjänster kan beräknas till knappt miljoner kr.

få uppfattning de samlade kostnaderna kan vissFör att en om
ledning hämtas i Domstolsverkets treårsrapport för budgetåren
199293-199495. genomsnittliga kostnaden förDär den ettanges

6 000 notariemålen i 1990brottmål i tingsrätt till kr exklusiveen
års penningvärde. detta belopp ingår domstolens förvaltnings-I
kostnader, löner, lokalkostnader, utbildning, hjälpmedel ochdvs.
förbrukningsmaterial. Vidare ingår ersättning till nämndemän,
reseersättningar kostnader för Domstolsverket. Kostnader församt
den i exempelvis ersättning tilldömande verksamheten övrigt såsom
offentliga ingår inte. hellerförsvarare, tolkar och vittnen Inte
kostnader faller på åklagare och andra myndigheter ingårparter,som
i beräkningen.

Den genomsnittliga kostnaden för måls handläggning kan iett
allmänhet i relation till förhandlingstiden. längre tidsättas Ju som
förhandlingen pågår högre blir kostnaderna. Förhandlingstidendesto
för genomsnittligt brottmål uppgår till drygt timme. Ettett en
genomsnittligt rattfyllerimål enligt Domstolsverkets bedömning,tar,

något kortare i anspråk. Kostnaden för handläggningtid ettaven
6 000 kr. Domstols-rattfyllerimål bör därför inte så högvara som

till 000 kr.verket uppskattar beloppet 4
genomsnittligaoffentlig försvarare.Därtill kommer kostnad för Den

enligt Domstolsverketskostnaden för offentlig försvarare var,en
5 Ersättning enligttidigare treårsrapport, 139 kr år 1990.omnämnda

brottmålstaxan för förhandling varade i timme var sammaen som en
halvtimmasår 895 kr vartill kom resekostnader För1 enm.m.

exklusive 490 kr. redovisa-förhandling kostnaden, utlägg, 1 Denvar
5 139 framstår bakgrund häravde genomsnittskostnaden kr motom

alltför för rattfyllerimål. Domstolsverket har uppskattathögsom
Domstolsverketgenomsnittskostnaden till 2 000 kr. Enligt av
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framtagen statistik förordnades år 1985 offentlig försvarare i 28
rattfyllerimålen dvs. mål enligt 4 trafikbrotts-§ 1procent av mom

Årlagen i dess dåvarande lydelse. 1988 hade siffran stigit till 38
år 1991 till 53 och första halvåret 1992 till 54procent, procent

målen.procent av
Under antagande offentlig försvarare förordnas i 54att procent av

målen kommer den genomsnittliga försvararkostnaden mål attper
uppgå till 0801 kr i 1990 års priser.

Från detta belopp skall emellertid avräknas vad den dömde kan
åläggas återbetala. Domstolsverket undersökte i mitten 1980-att av
talet i vilken utsträckning återbetalningsskyldighet ålades i brottmål
och fann detta skedde i 14 målen. Enligt Domstols-att procent av
verkets uppfattning andelen målär med ålagd återbetalningsskyldighet

Återbetalningsskyldighetenför rattfyllerimålensstörre del. omfattar
dock inte så ofta försvararkostnaden.hela Om staten antas genom
ålagd återbetalningsskyldighet återfå 25 kostnaderna skulleprocent av
kostnaderna för offentlig försvarare vid 810 kr mål.stanna per

förKostnaden vittnen försumbar i dettaantasm.m. vara samman-
hang.

Det anförda skulle leda till genomsnittlig kostnad målovan en per
i 1990 års penningvärde på 8104 kr 4 000 kr 810 kr. Med 2 600+
mål skulle den totala kostnaden bli omkring 12,5 miljoner kr årper
i 1990 års penningvärde.

Vid den gjorda beräkningen har hänsyn inte tagits till denu
%omkring 800 mål 25 3 400 mål enligt kommitténsx som

beräkningar redan domstol.avgörs Genom dessa mål, enligtattav
förutsättningarna, blir fängelsemål i stället för bötesmål kommer

tid få läggas ned på personutredning och påföljdsbestämning,attmer
varför handläggningstiden och därmed kostnaderna kommer att- -
öka ytterligare. Utifrån uppskattningen förhandlingstiden skulle bliatt
mellan fem och tio minuter längre uppskattar Domstolsverket de
ökade domstolskostnadema i detta hänseende till 800 kr mål ellerper
totalt 640 000 kr.

Även kostnaderna för offentligt försvar kommer sannolikt ökaatt
något. Enligt Domstolsverkets undersökningar förordnades år 1988
offentlig försvarare i elva alla bötesmål. offentligOmprocent av
försvarare enligt redovisadede antagandena förordnas 54skulle i

målen skulle detta enligt beräkningar innebäraprocent av samma
ökade kostnader med 690 000 kr.nästan Om staten antas genom
ålagd återbetalningsskyldighet återfå 25 kostnaderna skulleprocent av

kostnader för offentlig försvarare i denna del vidstatens stanna
520omkring 000 kr.

Den sammanlagda kostnaden för tingsrätt och offentlig försvarare
skulle således kunna uppskattas till drygt 13,7 miljoner kr i 1990 års
penningvärde. Uppräknat med Konsumentprisindex dettamotsvarar
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15 miljoner i dag.ungefär kr
Vidare bör hovrättskostnadema I genomsnitt överklagasnämnas.

omkring 12 alla brottmål. Ungefär 300 mål de 2 600procent av av
skulle således överklagas. genomsnittliga kostnaden förDen ett
brottmål i hovrätt där huvudförhandling förekommit enligtär den
ovannämnda 21 000 kr. Med jämkning motsvarande denrapporten en

gjorts för tingsrättskostnadema genomsnittligtskulle ettsom
rattfyllerimål kosta omkring 14 000 kr i hovrätten. förKostnaden
hovrättsförfarandet skulle således kunna beräknas till drygt 4 miljoner
kr år. därtill kostnaderna för offentlig försvarare ochLäggsper

konsumentprisindex sigräknas beloppet med närmar kostnadenupp
fem miljoner kr.

förordarpå rattfylleribrott kommitténDen strängare syn grova som
naturligtvis till ökat antal invändningar och överklagan-kan leda ett

Åbeträffande brott redan i dag bedöms andraden de som som grova.
enhetlighet i domstolspraxis och därmed ökadsidan torde ökad

förutsebarhet minska överklagandefrekvensen.
utvidgning området för brott kommittén föreslårDen grovtav som

vid trafiknykterhetsbrottinnebär möjligheterna till häktningatt
till för domstolarnakommer öka. merarbete detta kan ledaDetatt

emellertid helt försumbart.bedöms vara
måltillströmning den angivnaAnmärkas bör ökadatt av om-en

befaras till längre handläggningstider med defattningen kan leda
innebär för och andra berörda.nackdelar detta parter

till sjöss kankommitténs förslag berör onykterhetDe delar av som
domstolsväsendet. Antaletleda till något ökat tryck påett personer

hittills varit tämligenlagförs för trañknykterhetsbrott har docksom
ordningenlågt. erbjuder den här föreslagna med gränsvär-Dessutom

alkoholkoncentrationen i blodet eller utandningsluften vissade för
processekonomiska fördelar.

Åklagarväsendet19. 3.4

sig vad sänkningKommittén har låtit Riksåklagaren uttala avom en
förskulle få för konsekvenserför rattfyllerigränsvärdet grovt

i allt väsentligt påNedanstående redogörelse byggeråklagarväsendet.
uppgifter sålunda inhämtats.de som

främståklagarnas del kommer merarbete uppkommaFör att genom
inläsnings-vid domstol. innebär bl.a.målen skall handläggas Detatt
tidsspillanförhandlingstid i domstolen ochtid inför förhandlingarna,

före-kanslipersonalens del kommer denvid förhandlingarna. För
leda till registerut-slagna sänkningen det gränsvärdetövre attattav

i strafföre-ärende, vilket inte krävsdrag måste rekvireras i varje
diarieföring blimedläggandeärenden. Vidare kommer arbetet att
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omfattande eftersom exempelvis kallelser måste diarieföras ochmera
insorteras i akten.

Riksåklagaren har beräknat det genomsnittliga merarbetet per
ärende till omkring 30 minuter för kanslipersonal och omkring en
timme för åklagarpersonal. Med den ökning antalet domstolsären-av
den kommittén räknat fram 2 500 2 600 ärenden skulle dettasom -
merarbete knappt två årsarbetskrafter för åklagare ochmotsvara
knappt årsarbetskraft för kanslipersonal till årlig kostnaden en av
nästan 970 000 kr.

Därtill kommer de omkring 800 mål enligt kommitténs be-som
räkningar redan avgörs domstol övergå från bötesmålatt attav vara
till fängelsemål, vilket kommer påverka handläggnings-att attvara
tiden.

Den strängare rattfylleribrott kommittén förordarsyn grova som
kan naturligtvis, påpekats i avsnitt 19.33, leda till ökat antalettsom
invändningar och överklaganden beträffande de brott redan i dagsom
bedöms där framhållitsSom torde denna effektsom grova. vara av
marginell betydelse och uppvägas andra faktorer.av

utvidgningDen området för brott kommittén föreslårgrovtav som
innebär möjligheterna till anhållande och häktning vid trafiknyk-att
terhetsbrott kommer öka. Det merarbete detta kan leda till kan föratt
åklagarväsendets del bedömas helt försumbart.vara

De delar kommitténs förslag berör onykterhet till sjöss kanav som
leda till visst merarbete för åklagarväsendets del. Antaletett personer

lagförs för trafiknykterhetsbrott har dock hittills varit tämligensom
lågt. Dessutom innebär den här föreslagna ordningen med gränsvärde
för alkoholkoncentrationen i blodet eller utandningsluften vissa
förenklingar vad gäller utredning lagföring.och

19.3.5 Polisväsendet

Kommitténs förslag sänkt gränsvärde för rattfylleri bedömsgrovtom
inte ha några effekter för polisens brottsutredande verksamhet.
Förslaget innebär emellertid utvidgning området för brott.grovten av
Detta och den strängare på rattfylleribrott kommitténsyn grova som
förordat kan naturligtvis leda till ökat antal invändningarett t.ex. om
eftersupning, polismän igör större utsträckning i dagänattsom
måste höras vid domstolsförhandlingama. effektDenna bedöms dock

marginell betydelse.vara av
Vad gäller sjöfylleri kommitténs förslag ägnade förenklaär ochatt

effektivisera polisens utredande avsnitt 16.5.verksamhet se
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19.3.6 Personutredning

I avsnitt 19.2.1 har kommittén räknat med genomförandetatt av
kommitténs förslag sänkt gränsvärde för rattfylleri kommergrovtom

leda till ytterligare omkringatt 3 400att år döms förpersoner per
rattfylleri. Omgrovt yttranden från frivårdsmyndig-antar attman

heterna in i samtliga dessa falltas och tidsåtgången yttrandeatt per
uppgår till 5-7 timmar skulle det antalet yttranden 10motsvara
årsarbetskrafter 3 400 6 timmaryttrande 20 400 timmar;x
årsarbetstid 2 080 timmar 10 årsarbetskrafter. Med beräknadz en
kostnad på 250 000 kr årsarbetskraft skulle kostnaden för deper
tillkommande yttrandena bli omkring 2,5 miljoner kr år.per

Övriga19.3.7 effekter

Kommitténs förslag innebär vidare dels vissa andra samhällsekono-
miska effekter, dels vissa effekter inte i första hand bör bedömassom
med utgångspunkt från vad de kommer innebära ekonomiskt.att
Särskilt kan här nämnas förväntad minskning antalet trafik-en av
olycksfall mindre belastning på sjukvårdensamt och det socialaen
systemet.

Samhällets minskat antal trafikolycksfallnytta ett mäts normaltav
i två olika dimensioner. För det första mäts vilka materiella kostnader

år förknippade med inträffade olyckor. De materiella kost-som
naderna omfattar kostnader för sjukvård, egendomsskade- och
administrationskostnader kostnader ñr produktionsbortfall.samt För
det andra mäts individernas värderingar minska antalet olyckor.attav
Denna betalningsvilja för riskreduktion kallas humanvärde och är

mått på den icke-materiellaett minskad minskatnyttan samtoro
lidande och minskad sorg minska antalet olyckor.attav

Vägverket har beräknat de materiella kostnaderna. Vidare har på
verkets initiativ undersökning betalningsviljan för riskreduktionen av
genomförts i Sverige. Kostnaderna redovisas verket enligtav
följande.

De i tabell 1 redovisade kostnaderna för faktiskt inträffade
vägtrafikolyckor har korrigerats för det bortfall förekommersom

alla olyckor inte till polisen.att Kostnaderna förrapporterasgenom
polisrapporterat vägtrafikolycksfallett beaktar bortfalletsom

redovisas i tabell 2.
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Tabell 1
ars prisnivåvägtrañkolycksfall 1990inträffatfaktisktiKostnader kr per
TotalaHumanvärdeMateriella
kostnaderkostnader

7 400 000500 0006000900Dödad
050 0001700 000350 000skadadSvårt
70 00000030000skadad 40Lindrigt

Egendomsskade-
50011000110 500olycka

2Tabell
prisnivåårsvägtrañkolycksfall 1990polisrapporteratiKostnader kr per

TotalaHumanvärdeMateriella
kostnaderkostnader

0007 400500 0006000900Dödad
500 0002650 0001850 000skadadSvårt

0016065 000skadad 95 000Lindrigt
Egendomsskade-

50081500675 000olycka

kostnaden försiffror hardessautgångspunkt iMed genom-en
följande.enligtberäknatstrañkmiljöerolikasnittsolycka i

3Tabell
trafikmiljöeri olikapolisrapporterad olyckaiolyckskostnad kr1988 års per

prisnivå1990 års

300 000Tätort
425 000genomsnittLandsbygd,

00046viltolyckorLandsbygd,
735 000exklusive viltolyckorLandsbygd, olyckor

olyckapolisrapporteradolyckskostnaderföljandeår 1993 harFör per
viltolyckor.exklusiveframräknatshumanvårdeinklusive

100 000Egendomsskadeolycka
230 000personskadeolyckaLindrig

5 000400personskadeolyckaSvår
00012 100Dödsolycka



SOU 1992131 Konsekvenser förslagen 207av

19.3.8 Finansieringsmöjligheter

Det inteär möjligt med exakthet förutse konsekvensernaatt av
kommitténs förslag. De beräkningar gjorts baseras på generalise-som
ringar och eller mindre väl underbyggda antaganden. Dessutommer
har inte alla kostnader till följd förslaget kunnat beräknas.av

Vid bedömningen kostnadsberäkningama får inte de förväntadeav
preventiva effekterna glömmas bort. Att göra någon över hurprognos

dessa kan bli dockär intestora möjligt. Det har därför bedömts
lämpligt peka på andra möjligheteratt finansiera kommitténsatt
förslag.

Enligt kommitténs beräkningar ligger kostnaden för förslaget på i
storleksordningen 260 miljoner kr årligen eller, förslagetom
angående Villkorlig frigivning genomförs, på i storleksordningen 220
miljoner kr. dettaAv belopp har kommittén deattgenom personer-

enligt dagens döms till fängelse för trafiknykterhetsbrottsystemsom
kan överföras från traditionella anstalter till de föreslagna billigare
specialanstaltema finansierat omkring 160 miljoner kr eller, vid-

Återstårändrade regler Villkorlig frigivning, 130 miljoner kr.om
alltså omkring 100 miljoner kr finansiera.att

Kommittén vill påpeka förslaget fängelsedömdaatt medattom
trafiknykterhetsbrott huvudbrott skall placeras på nyinrättadesom
specialanstalter innebär platser i befintligatt anstaltsorganisation
frigörs. Kommittén har utgått ifrån några nybyggnationer inteatt
behövs till följd förslaget specialanstalter, vissa redanav utan attom
befintliga byggnader utanför kriminalvården bör kunna användas för
detta ändamål. Vidare har antagits det på grund andraatt orsakerav
än kommitténs förslag uppstår behov ytterligare anstaltsplatserett av
och till följd därav behov uppföra anstalter.ett att I sådanav nya en
situation kan i förstället bygga anstaltatt de frigjordaen ny- -
anstaltsplatsema i anspråk för detta behov.tas Genom kommitténs
förslag blir således kapitalkostnaden för de ytterligare anstaltsplatser-

lägre denän skulle ha blivit varit uppförana tvungen attom man en
anstalt.ny

Kommittén har diskuterat ytterligare fmansieringsmöjligheter, bl.a.
följande.

Kortvariga fängelsestraff skulle kunna kombineras med böter.-
Sådana möjligheter finns vissai andra länder. Med hänsyn till att
Straffsystemkommittén Dir. 199247 har i uppdrag övervägaatt ett
sådant finns det inte någonsystem anledning för här gåattoss
närmare in på denna fråga.

Man kan också överväga införande särskild avgift för denav en-
enskilde körkortshavaren i de fall där hans körkort återkallas eller att
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Upplysningsviskörkortsregistret.registerhållningsavgift förinföra en
detkörkort och28 940återkallades1991 attdet årkan nämnas att

ochbil-097 gällande5 193fanns motor-årdettavid slutet av
i landet.cykelkörkort

höjningvill ärkommittén nämnamöjlighetEn avensomannan-
vägtrañken.pådåskulleKostnadernavägtrafikskatten. stanna

förslagsjöfyllerikommitténsochförkostnaden Våg-helaFördelas
varje fordonskullei landet,fordonenberördamiljoneromkring 4de

börsammanhangetår.25 kr Icirkamedbelastasbehövaendast per
medochfrånkontrollbesiktningenperiodiskadennämnas att

obligatoriskaför denAvgiftenglesatsår harinnevarande ut.
och så ävenärinkl. moms230 krår 1991kontrollbesiktningen var

1992.år

diskuteras ärskulle kunnaeventuelltmöjlighetYtterligare somen-
alkoholdrycker.påskattenhöjning aven

ordning.ifår bedömasexempelanfördahärLämpligheten annanav
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Specialmotivering20

i lagen20.1 till ändringFörslaget lag om

1951649 för trafikbrottstraff vissaom

§4
alkoholkon-ändringen gjortsparagrafens första stycke har denI att

alkoholkoncentrationen iförecentrationen i utandningsluften nämns
Ändringen det övervägandebakgrundskallblodet. attmot avses

förslaget inteluftprov. sak innebärär Iantalet tasprov som numera
någon ändring.

4 §a
rattfylleri.för Be-bestämmelse föreskrivsdennaI grovtansvar

maximistraffet höjs frånändrad på detstämmelsen föreslås sättet att
till två års fängelse.ett

särskilt skallomständigheterockså vissabestämmelsenI somanges
Förslagetsvårhet.rattfylleribrottsvid bedömningenbeaktas ettav

frånsänksalkoholkoncentrationengränsvärdet förinnebär det övreatt
milligram0,75 0,50och från till1,5 till 1,0 promille i blodet per

till minst dealkoholkoncentrationen uppgåttliter utandningsluft. Har
regel-sker i dag,i likhet med vadangivna värdena bör brottet, som

bedömasmässigt grovt.som
Även överstigit detuppgått till elleralkoholkoncentrationenom

enskildaså brottet i detkan detangivna gränsvärdetövre attvara
för enkelt brott börinte bedöma Ansvarfallet är t.ex.grovt.att som

föranlettreform skulle haföre 1990 årsgärningardömas vidut som
dennamildrande. Iomständigheternatillmed hänsynböter att var

tillförarbetenagjordes iuttalandentill defråga hänvisaskan som
39, 481989902trafikbrottslagen seändringar i1990 års s.prop.

22.198990JuU2betänkandeJustitieutskottets49och samt s.
skillnad fråntillutandningsluften nämnsAlkoholkoncentrationen i

harskälblodetialkoholkoncentrationenföregällande rätt somav
i dennaförslagetinnebärsaktill 4 Ispecialmotiveringenianförts

ändring.någondel inte
trañkbrottslageni 4 §alkoholhaltenVid sidan ensomaangesav

påverkadvarit avsevärtförarenomständighetförsvarande att av
alkoholpåverkanavsevärdmedel. Ennågotalkohol eller annat av
uppgåttintealkoholkoncentrationenfall föreligga ävenkan i vissa om
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till gränsvärdet 1,0 promille i blodet 0,50 milligram literresp. per
utandningsluft. Straffansvar för rattfylleri i sådant fallgrovt ett
förutsätter naturligtvis, framhålls i förarbetena till 1990 årssom
ändringar i trafikbrottslagen, övertygande utredning på-en om
verkansgraden.

20.2 Förslaget till lag ändring i sjölagenom
189l35 1s.

325 §
Detta lagrum straffbelägger enkelt sjöfylleri. Det enbart frågaär om
kliniskt sådant, dvs. det måste kunna gärningsmannenantas att som-
skall ha haft uppgift ombord väsentlig betydelse för säkerheten tillav
sjöss så påverkad alkohol eller medel han inteannat attvar av-
kunnat på betryggande utförasätt sitt åliggande. Straffet motsvarar
det stadgatär för enkelt rattfylleri och alltsåär böter ellersom
fängelse i högst månader. Sjöfylleri liksomär rattfylleri ettsex
riskbrott, och det krävs alltså inte sjöolycka vållats för fyllerietatt att
skall straffbart.vara

framgåttSom i det föregående har kommittén valt inte föreslåatt
straffbarhet för sjöfylleri knyts tillatt nedre gränsvärde förett

alkoholkoncentration i blod eller utandningsluft barautan att ett
gränsvärde för sjöfylleri införs, nämligen detsammagrovt som
föreslås för rattfylleri; jämför vid 325 § nedan. Förhållandenagrovt a
är särpräglade på sjön. Inte minst kan skilda sysslor ombord och de
omständigheter under vilka de utförs ställa vitt skilda krav på
omdöme och precision. Detta, spelat viktig roll i kommitténssom en
överväganden, torde också beaktas i tillämpningen förevarandeav
325 sjölagen.§

Kommittén har denna principiella på nykterhetskravetansett att syn
till sjöss förtjänar uttalas i lagtexten, så mycketatt BrBsmer som
allmänna straffvärderegler 29 kap. BrB något uttryck för den.ger
Därför föreslår kommittén regel fogas till lagrummet, vilkenatt en ny
regel utsäger brottets straffvärde skall bedömas med utgångspunktatt
i de krav uppgiftens beskaffenhet efter omständigheterna påställtsom
gärningsmannen. dennaAtt principiella på sjöfylleriet sålundasyn
lagfästs här i 325 sjölagen§ tillika bakgrund till förslagdet iger en
den följande 325 sjölagen§ innebär i första hand de kravatta som

beskaffenheten gämingsmannens uppgift efter omständig-som av
heterna ställde på honom skall beaktas då det bedöms sjöfylleriom
är eller ej. dettaAtt förslag står i samklanggrovt med lagenssenare
grundsyn på brottet blir då tydligt.

I grunderna för den lagregel kommittén sålunda föreslår isom
förevarande paragraf bör rättstillämpningen också kunna finna stöd
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för främst i del fall kommer vägtrafikens förhållandenatt, en som
redannära, bevis den misstänkte hade alkoholhalt i blodattav om en

eller utandningsluft över gränsvärdet för rattfylleri dra slutsatsen att
han måste inte ha kunnat på betryggande utföra vadsättantas som
ålåg honom ombord; ingen tilläggsbevisning synlig alkoholpåver-om
kan skulle då behövas. Kommittén har varit inne på idetta det
föregående avsnitt l6.4.2.2se vill här erinra kännedomattmen om

de trañkrisker alkoholpåverkan medför styrde valet detom som av
nuvarande gränsvärdet för vad straffbartär rattfylleri sesom som

1989902 31 och 32 Justitieutskottets betänkandesamtprop. s.
198990JuU2 19. Det visserligen också preventiva hänsyntogss.
vid detta val, varför måste räkna med rättssäkerheten kräverattman
rimlig säkerhetsmarginal i det enskilda fallet Lagrådetsse yttrande
i 1989902 64 65och och 199052 35.Dsprop. s. s.

Principen bör alltså kunna uttryckas så det straffbaräratt som
påverkan i vägtrafik normalt bör det också i snarlika fall tillvara
sjöss, låt bevisföring inskränks till utredningattvara som om
akoholhalt i blod eller utandningsluft kräver säkerhetsmarginal. Vad
kommittén här i första hand haft för ögonen är alltså exempelvis fall
i vilka den misstänkte fört snabbgående motorbåt i sommartrafik i
eller på till trångaväg likheten med vägtrafik då, liksomärvatten;
i vissa andra fall, tydlig för Detta bör stundom kunna gällaenvar.
också den biträtt föraren med navigering eller manövrering.som

Även så tydlig parallell till vägtrañkförhållanden kan bådeutan
uppgift ombord och omständigheter ha ställt så höga krav påyttre
den misstänktes omdöme och precision alkoholhalter i närhetenatt av
det nedre gränsvärdet för rattfylleri förtjänar tydas så,att att
toleranströskeln överskridits. börDetta exempelvis kunna falletvara

han gjort tjänst bryggbeñl passagerarfartyg ellerett stortom som
tankfartyg under gång Stockholms skärgårds erkäntt.ex. genom
svåmavigerade skulle ocksåDet kunna fallet hanvatten. vara om som
däcksbefäl övervakat stuvning last ombord påtung ett torr-av
lastfartyg eller, i manskapsbefattning, biträtt med lossning farligav
last från kemikalietankfartyg. Också i dessa fall lår dock fåett man

rimligaräkna med säkerhetsmarginaler till vägtrafikens åsyftade
gränsvärde.

analogiska tillämpning vägtrafikensDen gränsvärde vid be-av
visvärdering i mål sjöfylleri kommittén sålunda förordar harom som
förutsättningar bli överlägsen tillämpningen motsvarandeatt ettav
lagfäst för sakligt välmotiveradegränsvärde. Ty den lämnar utrymme

straffbart;individuella hänsyn redan vid prövningen vad ärav som
vägtrafikinte bara, då överskridande lagfäst gränsvärde isom av

Kommitténbeivras, vid påföljdsval och straffmätning för brottet.
ålder, kön,syftar här på hänsyn till sådant den misstänktassom
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omständigheter kan, där detkroppsvikt, alkoholvanor Sådanam.m.
framstår motiverat, tillåtas i vad mån det beteendeavgörasom

straffvärd risknivå ilagbudet vänder sig verkligen nått detmot
straffrättslig tillämpning de värde-enskilda fallet. nyanseradEn av

sålunda möjlig.ringar bär vägtrañkens gränsvärde blirsom upp
kommittéförslaget med dessa motiv villlätt förenklade budskapDet
seglar för sitt nöje och till demförmedla både till dem som som

med nyanserade rättstillämpningseglar för sitt bröd blir även den-
sjöjylleri kan komma dömassålunda förutsatts detta För Du attsom -

fäller ratøyllertlsten.på bevis somsamma

325 §a
också kliniskt brott.regleras sjöfylleri, detI detta lagrum grovt som

fängelse i år.Straffet liksom för rattfylleri i dag högstär ettgrovt
fängelse. Därmed bibehållsStraffmaximum föreslås höjt till två års

för rattfylleri; jämför underöverensstämmelse med straffskalan grovt
7.1.2 ovan.

omständigheterförtecknar lagenkatalog med punkterI tre somen
förstadå kvaliñceras Densärskilt skall beaktas brottet grovt.som

påverkad alkoholgärningsmannen avsvärtpunkten upptar att var av
uppgift ombord särskilteller medel, den andra hansattannat var

säkerheten till sjöss i påtagligkrävande och den tredje hanatt satte
fara.

kommittén gränsvärde likaredan framgått föreslår övreSom att ett
nämligen alkohol-föreslås för rattfyllerimed det grovt ensom -

liter utandningsluft ellerkoncentration minst 0,50 milligram perav
paragraf. Förslaget in1,0 promille i blodet lagtästs i denna sätter-

katalogen och låter dendetta i första punk i den nyssnämndaen ny
bliskönjbar, avsevärd påverkannuvarande punkten klinisktom

i första punkten blir därmedandra punkt. Gränsvärdetkatalogens
punkten.påverkan enligt andra Lagensjämställt med avsevärd
dömd påsjöjylleri blirbudskap blir således För Dugrovt samma

bevis fäller ratfylleristen.som
gämingsmannens krävandepunktennuvarande andraDen om

kommittéförslaget redan före katalogen,uppgift ombord för somupp
sjöfylleri huvudförutsättning för övergrundläggande tagetatten

sålundaoch främst skallskall bli kvalificerat Förstgrovt.som
uppgift ombord efterbeskaffenheten gämingsmannensbeaktas om av

kommerkrav honom; någotomständigheterna ställde höga attsom
325kompletteradebakgrund den förslaget §få motses av genom

fråga förs bedömningen vidareVid jakande på dennasjölagen. svar
redan framgått depunkter, vilkatill katalogens tre somnya av --

alkoholpåverkangraden göra.båda första har med attav
förblirtredje punkten i katalogen ävenDen nuvarande trenummer

breddas emellertid. Denkommitténs förslag. blickfångenligt Dess
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påtagliga fara för sjösäkerheten gämingsmannens påverkansom
förutsätts ha medfört förär närvarande, med tydlig förebild i vad som
kvalificerar rattfylleri knuten till fartygets framförande.grovt,som
Kommittén detta alltförär smalt blickfång i detatt ett attmenar
endast fartygets framförande också dess handhavande i övrigt,utan
liksom för övrigt lasthantering,även bör här. Allt detta kanrymmas

vikt för sjösäkerheten. Kommittén föreslår därför punktenattvara av
formuleras så den de fall då gärningsmannen fullgjort sinatt avser
uppgift på medförtsätt påtaglig fara för säkerheten till sjöss.ett som

Om gärningsmannens uppgift efter omständigheterna inte ställde
höga krav på honom enkel beskaffenhet, brister detutan var av som

i förslagets grundläggande förutsättning för kvalificerasagt hansatt
sjöfylleri brott. Bedömningen skall då inte föras vidare tillgrovtsom
katalogen kvalificerandeöver omständigheter. I stället får brottet
bestraffas enkelt sjöfylleri enligt 325 § sjölagen, och det utansom
hinder gärningsmannen kan ha varit avsevärt påverkadatt ellerav

sjösäkerheten i påtaglig fara. detMen hör till bildent.o.m. satt att
också det enkla sjöfylleriet kan bestraffas med fängelse.

Förslaget kan exemplifieras. Fritidsfiskaren sitter med sitt spösom
i lugnt väder på insjön behöver sålunda enligt kommitténs mening
inte dra på sig för sjöfylleri enbart för det han ärgrovt attansvar

alkoholpåverkad;avsevärt för enkelt sjöfylleri lär hanmen ansvar
undgå ifall han blir upptäckt och lagförd så är förhållandet redan i-
dag. Fritidsbåtföraren förtöjt vid skäret för och innatten somnatsom
efter alkoholförtäring måste inte heller han, såvitt kommittén kan
finna, göra sig skyldig till sjöfylleri han på grundgrovt om av
oväntad väderförsämring eller förbipasserandes svall tvingas upp ur

Ävensömnen för förtöja för honom torde för enkeltatt om. ansvar
sjöfylleri tillfyllest. Det möjligtär också inom yrkessjö-attvara man
farten får räkna med del fall förtjänar motsvarande be-en som
dömning.

yrkessjöfartenI finns inte särskilt ofta anledning räkna medatt att
någon skall sjösäkerhetensätta i fara under inflytandeattgenom av
alkohol eller medel fullgöra, eller försumma fullgöra,annat att en
uppgift låt i princip väsentlig för sjösäkerheten medsom vara- -
hänsyn till omständigheterna inte ställer höga krav på gämings-

Däremot bör det praktiskt räkna med detta i detattmannen. vara
båtliv hör nöjessjöfarten till; särskilt hänsynen till sjösäker-som som
heten undantar gärningsmannen själv. Sålunda kan t.ex. en ensam
och berusad båtförare lätt sinsätta säkerhet på sjön i påtaglignog
fara, eller utlösa olycksfall, förarsysslan egentligenrent utan attav
alls behöver ställa höga krav på honom.
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ändring i20.3 till lagFörslaget om
1990 1571jämvägssäkerhetslagen

ändringarna ianpassning till de föreslagnainnebärFörslaget en
trañkbrottslagen.

innehållet kan hänvisas till vadBeträffande det närmare sagtssom
specialmotiveringenmotiveringen och ii allmännaden motsva-om

rande ändringar i den lagen.

ändring i20.4 till lag lagenFörslaget om

1974203 kriminalvård i anstaltom

6 §
Ändringen handlar dedet i bestämmelsen,innebär att som om

riksanstalter,mellan lokalanstalter ochintagnas fördelning tas upp
från huvudregeln denytterligare skäl för undantag attett som

placerad iår företrädesvis skallfängelse i högstundergår ett vara
sådan under-intagne har behovnämligen denlokalanstalt, att av

i särskiltbehandling anordnasutbildning eller särskildvisning, som
inrättade anstalter.

Ändringen kommitténtill depåkallad med hänsynär att av
trañknykterhets-fängelsedömdaspecialanstaltema förföreslagna

riksanstalter.bli inrättadebrottslingar förutsätts öppnasom
förintagnasärbehandlingKommitténs förslag somavserom

kriminal-beräknas vistas påfängelsestraff kanverkställighet ettav
trafiknyk-och harmånadervårdsanstalt i högst omkring etttre som

böraktuella domen. Dennaterhetsbrott huvudbrotti den gruppsom
specialanstalterna.föreslagna Annanalltså företrädesvis i deplaceras

exempelvistillmed hänsynpåkalladplacering kan naturligtvis vara
den intagnesbrottslighet,säkerhetsskäl, aktuelltidigare eller nu

anstalternainrättadesärskiltförutsättningar på dedelta i denatt
börmöjlighettillmed hänsynanordnade ellerverksamheten att

lämpligenintebehandlingberedas särskildden intagne till somannan
säranstalterna.kan avseddaanordnas i de här
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Bilaga I

@

EE

wKommittédirektiv

Dir. 1991123

Översyn ochrattfylleribestämmelserna grovtomav
sjöfylleri.

1991123Dir.

regeringssammanträde 1991-12-19Beslut vid

Hellsvik, anför.statsrådetjustitiedepartementet,Chefen för

FÖRSLAGMITT

lagstift-för skyndsamt övertillkallasparlamentarisk kommitté attEn se
Översynen skallsjöfylleri.rattfylleri reglernaningen samtgrovt omom

dels fråganför rattfylleri,påföljdendels promillegränsen och grovtavse
sjötrafiken.skall införas förpromillereglerom

BAKGRUND

Rattfyllerilagstiftningen

förbättraåtgärder förbestårtrafiksakerhetsarbetet iviktig del[in attav
bestämmel-på 1920-taletvéigtrafiken. Sverige införde redannykterheten i

Ansvarsområdet har successivttrafiken.straff för onykterhet i ut-omser
historiska bak-Denefter hand skärpts.kravet nykterhetvidgats och på

l99l92zjuU2,betänkandejustitieutskottetsgrunden tecknas inärmare s.
trafiknykterhetsbrottBestämmelser19899022, 15och i3 omprop. s.

järnvägstrafiken inne-1951649.trafikbrottslagen Förfinns i och4 4 §5a
motsvarande regler.1985192järnvägstrafiklagenhåller kap. 2 §6

tmfikbrulslagen1991 rirs mulriugizr i

juli 1990trädde kraft dentrafikbrottslagen 1ändringen iDen senaste av
nedreinnebar19899022, SFS 1990149. Denprop. IuUZ, rskr. 106, att
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alko-straffbarhet till dennapromillegränsen för sänktes 0,2 gräns avser
beträffandeholkoncentrationen motsvarande sänkning gjordesblodet,i

förutandningsluften; fortsättningsvis talasalkoholkoncentrationen i en-
blodet, brottsbenäm-kelhets skull endast alkoholkoncentration iom

rattfylleribrottet delades irattonykterhet utmönstrades ochningen upp
två rattfylleri rattfylleri.grader, och grovt

utformad överensstämmelseBestämmelsen rattfylleri iärgrovtom nu
brott.med gäller med gradindelade Detta in-vad normalt i sambandsom

skall tilläg-nebär det bestämmelsen omständigheteri vissaatt somanges
rattfylleribrottettill ärsärskild vikt vid ställningstagandet grovt.gas om

promille blodetuppgått till 1,5 iFörutom alkoholhalt har minstsomen
kvalificerande omständigheter vid den bedöm-ytterligarenämns som

påverkad alkohol ellerförarenningen varit avsevärt annatatt avannars
fara förframförandet fordonet inneburit påtagligmedel eller haratt enav

detta hänseendetrafiksäkerheten. praktiken innebär lagändringen il en
för rattfylleriutvidgning tillämpningsområdet att grovtansvarav genuin

uppgåttkomma ifråga alkoholkoncentrationen till 1,5kan inteäven om
promille.

föreRattfylleri nu rattfylleri har de ändringarnagrovt senaste nor-
fängelsestraff. förarbetena till denmalt bestraffats med kortare Iett nu

för lämnargällande lagstiftningen emellertid uttryck synsättett somgavs
frihetsberövande påföljd.tidigare välja ickestörre än attutrymme en

följande.Departementschefen anförde den delen bl.a.i

för påföljd till uttryck den lagstift-De val kommer iprinciper av som nya
trädde kraft årsskiftet allmänt tillämpliga och därföri vid ärning som

rattfylleri.det gäller val påföljd för Detta innebärnärgivetvis även attav
alltid skall fästasärskilt avseendevid omständigheter talar förrätten som

påföljd fängelse.Som för fängelse fårlindrigare skälän rätten utöveren
tilltaladebrottslighetens straffvärde och beakta den tidigare gjort sigart att

Straffvärdet såskyldig till brott. hos rattfylleribrott normaltär integrova
fängelseistället för frihetsberövandehögt detta intei sig motiveraratt en

stå rattfylleripåföljd. Däremot torde det klart återfall måsteiatt grovt an-
sådan omständighet påföljd fängelsegör änattsom annanses vara en

utesluten. Den fråga praktiken svårastnormalt är avgöra äri är attsom
vilken utsträckning rattfylleribrottens måste sådandärför i art ansesvara

bör följas fängelse det frågabrotten inteäven äratt av om om en
áterfallssituation.
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avgörande faktor detiuppfattningendenFör del jagär att enegen av
inneburit.brottetför trafiksäkerhetenmåste de riskerhänseendet somvara

körningenomfattningkörsätt, denHar sittgärningsmannen somgenom
varit kör-rådde vidtrafikförhållandenha, dehaft eller avsedd att som

uppenbar likgil-omständigheterandra sådana visatellerningen engenom
innebäramåstesäkerhet, dettamedtrafikanterstighet för sina enanses

sådantunderfängelse.Jagvill strykaför ettmycket stark attpresumtion
bedömsdagför många fall iskärpninginnebär väsentligsynsätt somen

bedömaförslag blirenligt grovtrattonykterhet mitt att sommen somsom
be-de jagomständigheter slagnågra särskildarattfylleri. Har som nuav

påföljdsval kunnaförnormalaförelegat, bör principerdäremot interört
fallet.utsträckning vad ärväsentligt äntillämpas störrei som nu

förbetydelseendastbrottslighetens äremellertidDet inte artär som av
viktpåföljd. Av ärfrihetsberövandeoch storvalet mellan fängelse inteen

kanfinns omständigheterenskilda falletockså det idetsjälvfallet somom
kan exempelvispåföljd fängelse. Detlindrigaretala för än varaenanses

härbrottsbalken.Jagtänkerkap. 5 §29sådanaomständigheter isom anges
svå-synnerlighinder ellertilltalade drabbasfallet denfrämst det att av

återkallas. Avföljd körkortettillyrkes- ellerrighet näringsutövniitg atti av
9 §30 kap.sådanaomständigheter nämns ibetydelse tordestörreän som

kontraktsvårdsfal-de sk.Det förutomandra brottsbalken är,stycket vara.
tilltaladesförbättring skett denpåtagligdärlen, situationer person-aven

förundergår behandling miss-där han sitteller sociala ellerliga situation
bruk.

påföljderna Villkorligvalet mellandärefter frågandet gällerNär om
departementschefen bl.a. följande.anfördeoch skyddstillsyndom

bör föranledaenskilda falletbrottet det intedomstolen funnit iHar att
särskild vård,från överlämnande tillbortserstår valet, vifängelse, om

kunnavillkorlig dom skallskyddstillsyn. Förochmellan Villkorlig dom att
befarasärskild anledningdet saknasfråga krävs princip attkomma i atti

brottslighet.till fortsattskyldigkommertilltalade göra sigden attatt
gällerbötesstraff, detnärnormalt förenas medskallVillkorlig dom ett som

måste káinnbart.rattfyllerigrovt vara
skyldigpåföljd för den gjort sigVillkorlig domförUtrymmet somsom

majoritettill följdemellertidrattfylleri begränsattill att storärgrovt av en
Även problemsådana intealkoholproblem.kroniskadem har omav
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för det föreligger för fortsattautomatiskt kan till intäkt risktas att
förhållandet.naturligtvis ofta Den påföljdrattfylleribrottslighet dettaär

kommer fråga skyddstillsyn.dá i ärsom

lagändringarnas effekterUtvärdering av

28 förutskickades utvärdering deRedan propositionen s.i att en av
Ävennödvändig. justitieutskottet be-reglerna framstodändrade som

trafiknykterhetsreglernas tillämpningvikten de ändradetonade attav
för fortlöpande uppmärksamhet från statsmakternas sidablev föremål

skulleresultatet beslutade ändringarnadet praktiska de ut-samt att av
efter betänkandet ff..värderas viss tid se 14s.

brottsförebyggande rådetdåvarandeI juni 1991 den regeringengav
BRÅ besluteteffekterna lagändringarna.uppdrag utvärdera Ii att av

främst skall sikte vad män lagändringarnautvärderingen iatt taanges
trafiksäkerheten medpåverkat trafikanternas beteende trafiken,har i av-

alkoholpåverkrtde förare. Vidare skallseende olycksfall och andelen
påföljdsvaländringarnas betydelse för domstolarnasutvärderingen belysa

olikaåterfall trafiknykterhetsbrott och skillnaden mellanandelen isamt
áterfallsbenägenheten. utváirderingsuppdragetpåföljder det gäller 1när

forskningsmaterialkartlägga tillgängligtingår ochäven inventeraatt var-
forskningsprojektvid möjligheterna samverka med närliggande sär-att

BRÅ inlett och referensgrupp medskilt skall beaktas. har arbetet repre-en
för och andra berörda myndigheter har knutits tillrättsväsendetsentanter

slutredovisasutvärderingsprojektet. Utvärderingsprojektet skall senast
aprilden 1994.1

rattfyllerilngstiftizingenuttalanden statsmakternaSenare omav

omfattandeår blivit föremål för och livlig de-Lagändringarna har1990 en
påföljdspraxisframför allt den kommitKritik riktatsbatt. har attmot som

förarbetena.bakgrund refererade uttalandena iutvecklas demot av
under 199091motionstiden riksmötetsamband med den allmännaI
trafiknykterheten.anknytning tillväcktes lång rad motioner meden

tillträdde hösten uttalade denden 1991 i regerings-När regeringennya
påreglerna för rattfylleri skulle med inriktningförklaringen överatt ses
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ökadstraff för rattfylleriskärptasänkt promillegrarts och grovt samt en-
hetlighet tillämpningen.i

Riksdagens riksdagen godtagna be-därefter sitthar i av
nämnda Motio-behandlat de motionerna.tänkande l99l92]uU2 ovan

rattfylleri, såväl mellan det ochhuvudsak brottet gränsenirör grovtnerna
påföljd. Den allmänna inriktningen irattfylleri Avaletenkelt som av

tillframstår eftersträvansvärtdet gränsenmotionerna är grovtattatt som
rattfyl-något för närvarande ochrattfylleri borde lägre änsättas grovtatt

påföljd dag. övervägandeni l sinaleri borde leda till änsträngare utta-en
rattfylleri nödvändigt medbeträffandelar det ärutskottet bl.a. grovtatt

ef-mån tillgodoser den allmänpreventivarimligpäföljdspraxis ien som
rattfylleri be-avsedd ha. Utskottetfekt lagstiftningen ärgrovt attomsom

förvälja skyddstillsyn påföljdutesluterdock detta inte atttonar att som
fängelse adekvat. Utskottetpåföljd sigrattfylleri ännär tergrovt annanen

spörsmålenmed beaktande i motio-anför vidare översyn restaatt aven
Medkan så länge till 1994.denbör inte väntagöras att somnerna men

handenregeringsförklaringen viduttalandenhänvisning till i gett attatt
samtligaregeringskansliet avslog utskottetåtgärder redan aktualiserats i

motioner.

Sjöfylleri

189135 1.sjötrafik finns sjölagennykterhetsbrott i iBestämmelser s.om
behandlas och 325sjöfylleri i 325 §§.sjöfylleri ochBrotten grovt a

prop. 1990911128,ändrades den juli 1991 LU35,Bestämmelserna 1senast
rskr. SFS331, 1991668.

år.utomordentligt snabb takt undertill har ökatTrafiken isjöss senare
kraftigt.antalet fritidsbåtar har Ökat Dessatill del påDetta beror attstor

snabbare. Sjötrafiken harbåtar också blivit och ihar allmänhet störrei nu,
likna vägtrafiken vadtrafikerade allt börjatfall livligti vatten,vart mer

ofta reak-livlighet. ställer därmed likartade kravtäthet och Dengäller
och omdöme.tionsförmåga gott

sjötrafikenhar skett harden utvecklingMed anledning som avav
denförslag beslutat bl.a. vissa ändringarriksdagen på regeringens avom

effekteroch störandeonykterhet tillstraffrättsliga regleringen sjössav av
SFS1991668. propositio-sjöfart l9909lzl28, LU35, rskr. 331, Iprop.av

frågan promillereglerbehandladesutskottsbetänkandet ävenoch omnen
detsamfällda bedömningen intesjötrafiken. denför Där gjordes att nu
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promillereglerföreslå ochberedningsunderlag förfinns tillräckligt attatt
utredning.frågan därför bör övervägas närmare av en

UTREDNINGSUPPDRAGET

rattfylleriGrovt

Allmänna utgångspunkter

vadbörför utredningsuppdragetutgångspunktenallmännaDen re-vara
reglernaregeringsförklaringen, nämligenuttalathar igeringen att om

ochpromillegränssänktrattfylleri skall med inriktningövergrovt ses
tillämpningen.straff ökad enhetlighet iskärpta samt

Sänkt prumillcgräns

möjligheterår ökadeinnebär lagändringen 1990Som berört atttidigarejag
promilleuppgått tillalkoholhalten 1,5fall där inte ratt-bedöma grovtsom

gränsdrag-gälla vidskallFrågan vilken promillegränsfylleri. somom
diskuterades däremot interattfyllerirattfylleri ochmellanningen grovt

Departementschefen konstate-1990.samband med ändringarnainärmare
påolycksrisksundersökningar gjorts visaremellertid derade att som

jfr.promilleklart under 1,5vid alkoholhallerhöjda olycksrisker prop.
redogörelsekortfattadinnehåller också1989902, 36. Propositionen ens.

ff..sådana undersökningar s. 18för resultaten antalettav
skall kommitténvetenskapligabakgrund tillgängliga rön taMot av

förekommandesänkas ochpå promille bör itill 1,5ställning gränsenom
skäl för det,finnerkommitténlagändringar. Omfall föreslå nödvändiga

föreslåpromillegränsengenerell sänkningstället förkan den i enaven
alkohol-fall med lägrebedömavilken möjligheternaenligtordning att en

förhållandeutvidgasrattfylleri ipromilleän 1,5koncentration grovtsom
nuvarande regler.till

bedöm-överväganden börförutgångspunkt kommitténsEn vara en
ochpåverka nykterhetenägnadvad mån sänkt gräns ärining attenav

vilkenbeakta ibörtrafiken. Kommittén ävenallmänhet i ut-säkerheten i
ökade möjlig-medför sådanapromillegränsensänkningsträckning en av

förminska riskenkanbehandlingvård ellerheter till antassomannan
återfall.
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En utvidgning tillämpningsomrädet för bestämmelsenav grovtom
rattfylleri medför konsekvenser för rättsväsendets handläggning. Det är

atfkommitténangeläget belyser dessa liksom de effekteräven fö-som en
reslagen ändring kan medföra för kriminalvården.antas

Skärptastraff

års1990 ändringar rattfylleribestämmelserna har i fall inlednings-av Vart
vis lett till kraftigt förändrad påföljdspraxis. Första halvåret 1990 döm-en
des omkring 70 rattfylleristerna motsvarar iprocent de dagiav stort som
döms för rattfylleri till fängelse ochgrovt mindre än 10 till Vill-procent
korlig dom. Under andra halvåret dömdes1990 cirka till40 procent
fängelse och drygt 30 erhöll Villkorlig dom. Omprocent tillman ser senare

användningenutfall har Villkorlig dom minskat något och uppgick tillav
27 under andra kvartalet 1991;45procent dem dömdes förprocent av som

rattfylleri fick fängelse. Förändringengrovt fördelningen mellan på-av
följderna bekräftas dessutom utvecklingen under tredje kvartalet 1991.av

Det väsentligtär kommittén vid sitt ställningstagandeatt till vilka
lagändringar kan motiverade beaktar hur praxis beträffande på-som vara
följdsval utvecklat och kansig komma utveckla sig under kommitténsatt

BRÅarbete. Kommittén bör deni delen samråda med och den särskilda
referensgrupp BRÅföljer den utvärdering 1990 års reformsom av som

för.svarar
Vad inger särskild det gällernär den hittillsvarande tillämp-som oro

ningen de reglerna denär starka ökningen antalet Villkorligaav nya av
domar. l likhet med vad gällde redan före reformen år 1990 bör detsom
visserligen inte uteslutet tillämpa Villkorlig dom vid rattfyl-attvara grovt
leri. Redan med hänsyn till majoritet dem döms föratt storen av som

rattfylleri har allvarliga alkoholproblemgrovt bör emellertid utrymmet
för Villkorlig dom begränsat.vara

En orsak till Villkorlig dom särskilt inledningsvisatt tillämpats såi stor
omfattning kan domstolarna inte haft tillräckligatt personutredning.vara

fråganDen har tagits i samband med den lagstiftning sär-upp nya om
skild personutredning brottmåli prop. 19919222, JuUZ, rskr. 000 som
riksdagen nyligen beslutat och träder krafti den ljuli 1992.om som
Kommittén bör arbetei sitt söka bedöma den gamla och den ordning-nya

betydelse för Valet påföljd vid rattfyllerier. Behövs ytterligareens av grova
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kommitténbrottmål, böripersonutredninglagstiftningeniändringar om
föreslå sådana.oförhindrad attvara

vilkaoch underutsträckningvilkeni om-prövabörKommittén även
påföljd förfrågaikommakunnaskyddstillsyn bör somständigheter som

justi-såsombör,bedömningenför denutgångspunktrattfylleri. Engrovt
möjligheten199192JuU2,betänkande attuttalat i sitt varatieutskottet

missbrukareförvårdberedapåföljdernafrihetsberövande attvid icke
rattfylleri ipåföljd förbestämmande grovtvidtill ävenskall avtas vara

hänger närarattfylleriförpåföljdval grovtFråganframtiden. om av
Närrattfylleri.bestämmelsen grovtmed utformningen omavsamman

åstadkommasbörpåföljdspraxisskärpttill hurställningkommittén tar en
kriteri-ändringarövervägaoförhindrad ävendärför avden attbör vara

rattfylleri.för grovterna

Ökad enhetlighet tillfimpiiiiigvui

tillämp-enhetlighet iökaduttalande attRegeringsförklaringens enom
utveck-bakgrundfrämstskalleftersträvansvärd mot avärningen ses

centralbyrånstatistiskauppgifter frånsåväljuli 1990.Avefter den 1lingen
närpraxisskillnaderna iframgårpraxisgranskningar attandra avsom

såväl mellanjuli,denefter 1direktökathapåföljdsvalgällerdet synes
mellanVariationentingsrätter.enskildamellanhovrättsområden som

kvartaletandrafördärefterminskat attdock hahovrättsområdena synes
års1990föreredanhandenfördendirekt större äninte1991 varsomvara

trafikbrottslagen.iändringar
landetområden iochdomstolarolikamellanpåföljdsvalSkillnader i

varitbedömningtillförelegatfalltill demed hänsynförklaras attkan som
förgrundtilllegat sta-sådanahänseenden änrelevantaandraolika i som

efter lag-inledningsskedetgällerdetSärskilt närbearbetning.tistisk
variationernauppenbartemellertid att var avdetår 1990 ärändringarna

till dehänförligafaktorerenbartförklaraskande intesådant slag avattett
individuella fallen.

oklar-ochstraffrättstillämpningen,eftersträvansvärd iEnhetlighet är
möjligtskallprövningeniskillnaderomotiverade omtilllederheter som

utvecklingenföljahänseendeskall i dettaKommittén nogaundanröjas.
förut-ökaägnadeframstår attlagtextjusteringarföreslå de somsomsamt

detSamtidigt ärtillämpningen.enhetlighet iökadförsättningarna en
framläggerkommitténförslageventuelladeemellertid angeläget somatt
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lämnar det bör finnas för domstolarna liksom i andrautrymme attsom
allsidigfall göra och nyanserad bedömning med hänsyn till omstän-en

digheterna deLenskilda fallet. bör härvid beaktai Kommittén detäven
rattfylleriets förhållande till trafiklagstiftning, dåtänkerjaggrova annan

vårdslöshetpå relationen till bestämmelsen trafik.närmast iom grov

Påverkan lagstiftningövrig

trafikbrotts-den mån kommittén lägger förslag innebär ändringarl isom
för lagstiftning nykter-lagen skall konsekvenserna behandlarannan som

het beaktas, behov ändringar bl.a. järnvägstrafiklagen 1985192.it.ex. av

Förluillnniict till broffsfdrcbyggnizderådetsutvärdering

Som framgår följande skall kommitténdet den parlamentariskaav som nu
föreslas avsluta arbete brottsförebyggande rådets utvärderingsitt innan
skall klar. uppdrag dock, såvitt gäller de frågorKommitténs ärvara som

BRÅzsskall förhållande därför skallbegränsat till arbeteitas upp, som
fortsatta Som tidigare bör docki enlighet med angiven tidsplan. nämntjag

BRÅsförkommittén arbeta samarbete demi nära med ut-ansvararsom
värdering dubbelarbete undviks.så att

Sjöfylleri

Allmänna utgångspunkter

straffbestämmelsernaför överväganden hurEn naturlig utgångspunkt om
så långt sakligautformade dessa, detför sjöfylleri bör är att grun-vara

förgäller andrabör till den regleringder motiverat,är tra-somanpassas
behandla bestäm-föreslår skallfiknykterhetsbrott. kommittéDen jagsom

frågandärför samtidigt övervägarattfylleri bör ävenmelserna grovtom
för sjötrafiken.införande promillereglerom av

vägtrafik ochutsträckningvilkenanalysera iKommittén bör närmare
bakomliggerde skälså likartade,sjötrafik kan syste-att somanses vara

sjötrafiken.bärkraft förharvägtrafikenpromilleregler för ävenmedmet
alkohol-riskerbakgrund denhärvid,börKommittén typ sommot avav

vilket sättpåverkan medför olika situationer, övervägai som pro-en
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förmillereglering sjötrafiken lämpligen utformas och föreslå de lag-
ändringar motiverade.som anses

uigtekniska frågor

Promilleregler för sjötrafiken kan konstrueras rad olika Vidsätt.en va-
let mellan olika alternativ finns det flera olika problem börtyper av som
beaktas. låg till förI den departementspromemoria grund den senastesom

sjöfylleri redogörelse förändringen reglerna lämnas vissaav om aven
Sjöfylleri f..dessa Ds 199052 25m.m., s.

sjöfylleri finnsstraffbestämmelser dag har vidsträcktDe i ettsomom
framstår därförtillämpningsområde beträffande personkretsen. Det som

bör promilleregel lika omfattande. Starka skältveksamt, göraom man en
vägtrafi-talar dock för viktiga delar sjötrafiken bör jämställas medatt av

fallken. på nykterhet kan emellertid knappast lika för allaKraven göras
uppgift aktuell.oberoende fartyg eller den ombord lärtypen av somav

har olika skisserats.departementspromemorian avgränsningartyper av
förutsättningslöst lämpligheten dessa ochKommittén bör överväga av

andra tänkbara promilleregelns tillämp-avgränsningar, avgränsat.ex. att
lighet till fartyg storlek eller med motoreffekt.viss vissav

förslag till finansieringEkonomiska konsekvenser och

särskilt redogöra för de ekonomiska konsekvensernaKommittén bör av
förslag. effekterna fördess De ekonomiska de inom rättsväsen-instanser

det kan bli berörda förslagen, polis-, åklagar-, ochtänkas såsomsom av
kriminalvården specificeras.domstolsväsendet skall därvid Härvidsamt

effekterna förändrad påföljdsbe-det särskild vikt beaktaär attav av en
för kriminalvården. bör hur kommitténs för-stämning Kommittén ange

slag skall oförändradinomrymmas en resursram.

ÖVRIGT

arbete gäller direktiv till samtliga kommittéerFör kommitténs regeringens
utredningsförslagens dir.och särskilda utredare angående dels inriktning

beaktande EG-aspekter utredningsverksamheten dir.19845, dels iav
198843.

före utgången årUtredningens arbete bör avslutat 1992.vara av



Bilaga 1 227SOU 1992131

HEMSTÄLLAN

anförtMed hänvisning till vad har hemställerjag jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för justitiedepartementet

tillkalla parlamentariskt kommitté omfattadatt sammansatten av-
kommittéförordningen 1976119 med högst ledamöter medsju upp--
drag utvärdering bestämmelserna för rattfyllerigöra ochatt grovten av
frågan införande promilleregel till sjöss samtom av en

besluta sakkunniga, sekreterare och biträde åtatt experter, annatom
kommittén.

Vidare hemställer beslutarjag regeringenatt
kostnaderna skall belasta andra huvudtitelns anslag Utredningaratt

m.m.

BESLUT

Regeringen ansluter till föredragandenssig överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Bilaga 2 a

Förfrågan
Väg- och sjöfyllerikommittén

199203Ju 1992-04-15

Till landets tingsrätter
och hovrätter

Trafiknykterhetsbrotten

Den l juli 1990 ändrades trañkbrottslagens bestämmelser trañk-om
Ändringarnanykterhetsbrott. innebar bl.a. trafiknykterhetsbrottenatt

delades in i två svårhetsgrader, rattfylleri och rattfylleri. Igrovt
förarbetena till den lagstiftningen uttryck för synsätt,ettnya nyttgavs

lämnar större för frihetsberövandeutrymme påföljder änsom
tidigare.

Väg- och sjöfyllerikommittén har till uppgift göra översynatt en av
Översynenbl.a. bestämmelserna rattfylleri Dir. 1991123.grovtom

gäller promillegränsen i 4 § l trafikbrottslagen och påföljden föra
rattfylleri och inriktadär pågrovt sänkt promillegräns och skärptaen

straff. I stället för sänkning promillegränsen för rattfyllerigrovten av
kan kommittén, den finner skål för det, föreslå andra ändringarom
i 4 § trañkbrottslagen leder till utvidgade möjlighetera som att
bedöma fall där förarens alkoholkoncentration inte uppgått till de
angivna gränsvärdena 1,5 promille i blodet eller 0,75 milligram per
liter utandningsluft rattfylleri. kommitténsIgrovt uppdrag ingårsom
vidare beakta hur praxis i fråga påföljdsvalatt för rattfyllerigrovtom
utvecklar sig och föreslå de lagtextjusteringaratt framstårsom som
ägnade öka förutsättningarna föratt ökad enhetlighet i tillämp-en
ningen. Kommittén skall också i sitt arbete söka bedöma vilken be-
tydelse den gamla och den från den 1 juli 1992 gällandenya
ordningen för personutredning i brottmål har haft har för valetresp.

påföljd vid rattfylleri och detgrovt behövs föreslå änd-av om- -
ringar i lagstiftning personutredning i brottmål.om

Kommittén vill med denna förfrågan bl.a. försöka skapa sig bilden
hur den lagstiftningen har tillämpats och få underlag förav nya

ställningstaganden i olika frågor ingår i kommitténs uppdrag.som
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för följande frågor frånKommittén tacksam på tingsrätterna.är svar

l i mål avgjorts efter den l juli 1990 inom tingsrättenHar deta. som
eller vid erfarenhetsutbyte med domare från andra domstolar kunnat

omotiverade skillnader, dvs. skillnader inte kannågranoteras som
förklaras faktorer hånförliga till de individuellaenbart ärav som
fallen, påföljd för rattfylleri eller motsvarande brotti valet grovtav
enligt tidigare gällande lagstiftning
1 b. Vilka skillnader i så fall
1 förklaring olikheter i påföljdspraxistingsrätten någon till deHarc.

vad inhämtandeeventuellt föreligger olikheter gällert.ex. avsom
tolkningar förarbetsuttalandempersonutredning eller olika av

aktuellaKommittén naturligtvis i första hand intresseradär av
skillnader praxis vad gäller val påföljd, inte sådana skillnaderi av

inledningsskedet efter lagändringama åreventuellt förelåg isom
1990.

2 beträffande in-för praxisVad har domarna vid tingsrättena.
rattfyllerihämtande personutredning i mål för grovtansvarav om

alkoholkoncentrationen uppgått tillTas personutredning alltid in om
till 0,75 milligram literminst 1,5 promille i förarens blod eller per

i hans utandningsluft
2 mellan mål där den till-b. i detta avseende någon skillnadGörs

falletmål så intetalade har försvarare och där är
personutredning i mål2 fråga inhämtandeFöreligger det i avc. om

skillnad i praxis mellanrattfylleri någonför grovtom ansvar
tingsrättendomarna vid

2 falld. Vilken skillnad i så

påmissbruksproblem tillräckligt3 eventuellaUppmärksammasa.
förundersökningsstadiet

stadium3 misstänkte på dettab. vanligt det denHur är att ges
förhållandenpersonligatillfälle särskilt redogöra för sådanaatt som

bedömningpåföljdsvalet och domstolensha betydelse förkan antas
personutredningbehovet avav

frågor från havrättema.för följandeKommittén tacksam påär svar

omotiveradejuli 1990 någraavgjorts efter den ll i målHara. som
förklarasinte kanskillnaderpåföljdsvalet, dvs.skillnader i som

individuella fallen, kunnathänförliga till deenbart faktorer ärsomav
i tillolika tingsrättereller inommellan olika tingsrätternoteras
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f
hovrätten överklagade mål angående för rattfylleri ellergrovtansvar
motsvarande brott enligt tidigare gällande lagstiftning
1 b. Vilka skillnader i så fall
1 Har hovrätten någon förklaring till de skillnader i påföljdspraxisc.

eventuellt föreligger mellan eller inom tingsrättema t.ex.som
olikheter vad gäller inhämtande personutredning eller olikaav
tolkningar förarbetsuttalandenav

Kommittén naturligtvisär i första hand intresserad aktuellaav
skillnader i praxis vad gäller val påföljd, inte sådana skillnaderav

eventuellt förelåg i inledningsskedet efter lagändringama årsom
1990.

2 i målHar det hovrätten avgjort efter den 1 juli 1990 inoma. som
hovrätten mellan referenter eller hovrättsavdelningar kunnat noteras
några omotiverade skillnader, dvs. skillnader inte kan förklarassom
enbart faktorer är hänförliga till de individuella fallen, i valetav som

påföljd för rattfylleri eller brottmotsvarande enligt tidigaregrovtav
gällande lagstiftning
2 b. Vilka skillnader i så fall
2 hovrättenHar någon förklaring till de olikheter i påföljdspraxisc.

eventuellt föreligger inom hovrättensom

3 harVad referenterna eller avdelningarna för praxis beträffandea.
inhämtande personutredning i mål för rattfyllerigrovtav om ansvar
när sådan utredning inte redan finns i målet Tas personutredning
alltid in alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,5 promille iom
förarens blod eller till 0,75 milligram liter i hans utandningsluftper
3 b. Görs i detta avseende någon skillnad mellan mål där den
tilltalade har försvarare och mål där så inte falletär
3 Föreligger det i fråga inhämtande personutredning i målc. om av

för rattfylleri någon skillnad i praxis mellan referen-grovtom ansvar
eller mellan avdelningar vid hovrättenter

3 d. Vilken skillnad i så fall

4 Uppmärksammas eventuella missbruksproblem tillräckligt påa.
förundersökningsstadiet
4 b. vanligtHur det denär misstänkte på detta stadiumatt ges
tillfälle särskilt redogöra för sådana personliga förhållandenatt som
kan ha betydelse för påföljdsvalet och domstolens bedömningantas

behovet personutredningav av

5. Hur vanligt det förstär det i hovrätten framkommer sådanaatt
omständigheter beträffande den tilltalades personliga förhållanden
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frihetsberövande påföljd väljs vidickegör att grovt ratt-som en
imed frågan delsfylleri omständigheter ärDe som avses

vid tingsrätten uppmärk-sådana förelegat redana. som men som
först i hovrätten, delssammats

h. sådana tillkommit efter vid tingsrätten.processensom

skickas till hovrättsassessomKommittén tacksamvore om svaren
Övre 08Anita Wickström, för Norrland, 384, 901Hovrätten Box

UMEÅ, den 20 maj i år. också på eventuellaHon gärnasenast svarar
frågor tel. 090-11 82 70.

Kommittén väl medveten domstolarnas arbetsbörda och villär om
betona kommittén inte i första hand efter några omfattandeäratt ute
och arbetskrävande undersökningar. tillräckligtDet är ärom svaren

allmänt hållna och grundas på domstolarnas allmänna erfarenhetmera
frågeställningarna.av

Tack förhand

Jerry Martinger
Ordförande

Anita Wickström
Kommittésekreterare
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Bilaga 2 b

påSvaren domstolsenkäten

97 6Samtliga landets tingsrätter stycken och hovrätter stycken har
tillstållts kommitténs enkät. har inkommit från 76 tingsrätter ochSvar
från samtliga hovrätten

har med hänsyn till hur frågorna formulerats och deDet svar som-
möjligterhållits inte bedömts meningsfullt eller dela inattsom ens-

ej.i olika kategorier såsom ja, nej eller Inte hellervetsvaren
har det beträffande vissa frågor meningsfullt i redovis-ansetts att

hur många tingsätter på visst harningen sätt,svarat ett utanange som
redovisningen gjorts generell.av svaren mera
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frånSvar tingsrätterna

Fråga 1 a-c

1 det i målHar avgjorts efter den juli1 1990 inom tingsrättena. som
eller vid erfarenhetsutbyte med domare från andra domstolar kunnat

några omotiverade skillnader, dvs. skillnadernoteras inte kansom
förklaras enbart faktorer år hänförliga till de individuellaav som
fallen, i valet påföljd för rattfylleri eller motsvarande brottgrovtav
enligt tidigare gällande lagstiftning
1 b. Vilka skillnader i så fall
1 Har tingsrätten förklaringnågon till de olikheter i påföljdspraxisc.

eventuellt föreligger olikhetert.ex. vad gäller inhämtandesom av
personutredning eller olika tolkningar förarbetsuttalandemav

Kommittén naturligtvisär i första hand intresserad aktuellaav
skillnader i praxis vad gäller val påföljd, inte sådana skillnaderav

eventuellt förelåg i inledningsskedet efter lagändringama årsom
1990.

Svar

1 flesta tingsrätterDe 54 stycken har några aktuella,uppgett atta
omotiverade skillnader i valet påföljd för rattfylleri integrovtav
kunnat Ett antal tingsrätter 7 stycken harnoteras. denavgett svar av
innebörden praxis i huvudsak enhetlig,är vissa nyansskill-att attmen
nader kunnat 6och tingsrätter har omotiveradenoteras uppgett att
skillnader kunnat noteras.

Många tingsrätter har påpekat viss förvirring och osäkerhet råddeatt
i samband med 1990 års ändringar i trafikbrottslagen träddeatt i
kraft, praxis efter det Högsta domstolenatt attmen numera -
meddelat antal vägledande avgöranden stabiliserat sig.ett -

En tingsrätt har efterlyst uttalanden påföljdsvalet vid skoter-fylleri.om

1 b De flesta tingsrätter har följd fråga 1 besvaratsattsom en av a-
nekande inte besvarat frågan.-

tingsrätterDe besvarat frågan har i allmänhet deangett attsom
skillnader finns bottnar i olika uppfattning tillämpningsom-som om

Ävenrådet för villkorlig dom fängelse vid rattfylleri.grovtresp.
på skyddstillsyn har skilja sig åt.angettssynen

1 flesta tingsrättenDe har följd fråga l besvaratsattc som en av a-
nekande inte besvarat frågan.-



235Bilaga 2sou 1992 131

möjliga förklaringar till eventuella olikheter i påföljdsvalet harSom
angetts

förarbetsuttalanden,svårtolkade
tolkningar domstolens avgöranden i målolika Högstaav om

förför rattfylleri där gällande principer på-grovtansvar nu
följdsval tillämpats,

vad gäller inhämtande3. olikheter mellan olika domare personut-av
redning,

påföljdssystem leder till gränsfall kan4. ett nyanserat attatt
domare,bedömas olika olikaav

kring fall där brottets kräver5. svårigheter dra gränsen artatt
fängelse,

satsningarna på rehabili-vad de kommunala6. olikheter gäller
härför hos exempelvis polis ochteringsvägar och intresset

frivårdsmyndigheter,
till densocialnâmnds bredvillighet och förmåga7. att attse

behandling ñre domstolsprövningen,misstänkte kommer under
olika dom på skyddstillsyn,tilltro bland domare till verkan av en

påtagligare igäller trafikfaran; faran9. regionala skillnader vad
på landsbygdenäntätort samt

bundenhet till förarbetsuttalanden.10. olika uppfattning graden avom
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Fråga 2 a-d

2 Vad har domarna vid tingsrätten för praxis beträffandea.
inhämtande personutredning i mål för rattfyllerigrovtav om ansvar
Tas personutredning alltid in alkoholkoncentrationen uppgått tillom
minst 1,5 promille i förarens blod eller till 0,75 milligram literper
i hans utandningsluft
2 b. iGörs detta avseende någon skillnad mellan mål där den
tilltalade har försvarare och mål där så inte falletår
2 Föreligger det i fråga inhämtande personutredning i målc. om av

för rattfylleri någon skillnad i praxis mellangrovtom ansvar
domarna vid tingsrätten
2 d. Vilken skillnad i så fall

Svar

2 framgårAv det övervägande antalet domare bedömeratta svaren
frågan inhämtande personutredning i varje enskilt fall motom av
bakgrund vad handlingarna i målet innehåller främst personbladetav
och kriminalregisterutdraget. Vidare vid handen attger svaren
personutredning inhämtas i större omfattning efter 1990 års reform
än dessförinnan.

Få domare personutredning enbart det skälet dentar attav
tilltalades alkoholkoncentration uppgått till viss nivå. Endast viden
18 tingsrätter alla eller vissa domare in personutredning enbarttar av
det skälet. Vid vilken nivå personutredning då inhämtas varierar
enligt följande.

Alkoholkoncentration Det antal tingsrätter där eller fleraen
domare in personutredning vid visstar
nivå

Minst 1,5 promille

Minst 1,8 promille

Omkring 2 promille

Minst 2 promille

Promillehalter över 2

11 tingsrätter har domarna där eller vissa demuppgett att av- -
brukar in personutredning enbart därför alkoholkoncentrationenta att
varit hög eller mycket hög någon nivå intehar i svaren.angetts
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2 tingsrätter har domarna där i allmänhetuppgett att inte inhämtar
personutredning i mål för rattfylleri.grovtom ansvar

7 tingsrätter har eller flera domare där regelmässigtuppgett att taren
in personutredning i mål för rattfylleri.grovtom ansvar

2 b framgårAv någon skillnad inte görs mellanatt mål därsvaren
den tilltalade har försvarare och mål där så inte fallet.är Mångaen
tingsrätter har dock påpekat begäran personutredning oftaatt om
framställs försvarare och det ofta är försvararenattav som upp-
märksammar rätten på sådana förhållanden påkallar personutred-som
ning. Det år vidare naturligtvis så vilket också har påpekats att en- -
anledning till offentlig försvarare förordnasatt kan detatten vara
föreligger tvekan beträffande påföljden och det i sådant fallatt ett
också kan finnas anledning inhämta personutredning.att

Vidare har offentlig försvarare ibland förordnasuppgetts att detnär
är tveksamt huruvida personutredning bör infordras, dvs. för att
domstolen skall erhålla kompletterande upplysningar behovetom av

Åpersonutredning. andra sidan har det anförts det vid tvekanatt om
påföljden ofta bedöms lämpligast till början beslutaattsom en om- -
personutredning i stället för förordna offentlig försvarare.att

Ett antal tingsrätter har tyder på benägenhetenavgett att attsvar som
officio inhämta personutredning är mindre när den tilltalade harex
försvarare; i sådana fall förväntas försvararen påkalla personutred-en

ning han det befogat.om anser

2 framgårAv praxis är tämligen enhetlig.attc svaren

2 d Vissa domare in personutredning mindre oftatar än andra. Som
framgått redogörelsen under 2 vissa domare regelmässigt intarav a
personutredning i mål för rattfylleri ellergrovtom ansvar om
alkoholkoncentrationen är högligger på viss nivå, medan andra
domare in personutredning endasttar någon ytterligareom om-
ständighet tyder på den tilltalade har alkoholproblematt eller när
andra personliga eller sociala problem föreligger. Skillnaderna tycks
alltså i huvudsak bero på olika åsikter alkoholkoncentrationensom
betydelse.
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Fråga 3 och ba

tillräckligt på3 eventuella missbruksproblemUppmärksammasa.
förundersökningsstadiet

på detta stadium3 den misstänkteb. vanligt är detHur att ges
personliga förhållandensärskilt redogöra för sådanatillfälle att som

bedömningpåföljdsvalet och domstolensbetydelse förkan haantas
personutredningbehovet avav

Svar

uppmärksammasmån missbruksproblemHuruvida och i vilken3 a
polismyndighet till polis-enligt frånpå stadium varierardetta svaren

värdefulltdetflesta domstolar har dockmyndighet. De attangett vore
ytterligare på dettauppmärksammadesmissbruksproblemenom

stadium.

används eller har ärdär frågeformulär använtsVid de domstolar --
emellertidMånga domstolartill dessa.positiva attangerman

påuppmärksammas ytterligareskulle behövamissbruksproblemen
stadium.detta

hurpå bl.a. fråganhar i sina gått inVissa tingsrätter omsvar
förundersökningsstadiet bör redovisas föruppgifter påtassom upp

i vilken månolika uppfattningarEftersom det finnstingsrätten. om
förundersökningsprotokollet hardel uppgifterna idomstolen bör ta av

eventuella missbruks-misstänktesutredning denföreslagits att om
intesärskild bilaga,eller iredovisas på personbladetproblem bör en
hartingsrättmisstänkte. Enförhöret med deni uppteckningen av

i vid detbör fyllassåsom skerfrågeformuläret inteanfört att nu --
först vid nästaonyktermisstänkteförhöret den ärförsta när utan

hartingsrättutredningen. Endelgivningförhörstillfälle eller vid av
framhållermisstänktepolisen för denönskvärtpåpekat det år attatt

eventuella alkohol-sinahan redovisardenne ärlig närvikten ärattav
problem.

alltidanvändsfrågeformulärtingsrätter har3 b Endast 18 angett att
aldrig används.formulär Avtingsrätter hareller ofta. 8 angett att

vidanvänds sporadisktendastformuläreti övrigt framgår attsvaren
harvissa polismyndigheterdomsagan; vidpolismyndigheter ivissa

kommit bruk. tingsrättEntidigareformuläret använts urmen numera
sinamisstänkte redovisarblankett där dendenhar attuppgett

förundersökningsprotokollet tillmedföljerinte alltidalkoholvanor
tingsrätten.
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Svar från hovrätterna

Fråga 1 a-c

1 iHar mål avgjorts efter den l juli 1990 några omotiveradea. som
skillnader i påföljdsvalet, dvs. skillnader inte kan förklarassom
enbart faktorer hånförligaär till de individuella fallen, kunnatav som

mellan olika tingsrätter eller inomnoteras olika tingsrätter i till
hovrätten överklagade mål angående för rattfylleri ellergrovtansvar v
motsvarande brott enligt tidigare gällande lagstiftning
l b. Vilka skillnader i så fall
1 hovrättenHar någon förklaring till de skillnader i påföljdspraxisc.

eventuellt föreligger mellan eller inom tingsrätterna t.ex.som
olikheter vad gäller inhämtande personutredning eller olikaav
tolkningar förarbetsuttalandenav

Kommittén är naturligtvis i första hand intresserad aktuellaav
skillnader i praxis vad gäller val påföljd, inte sådana skillnaderav

eventuellt förelåg i inledningsskedet efter lagändringama årsom
1990.

Svar

l Samtliga hovrätter har besvarat frågan nekande. Samtidigt hara
dock framhållits det är svårt dra några säkra slutsatseratt deatt av
iakttagelser hovrätterna gjort, eftersom endast liten delsom en av
tingsrättemas domar överklagas. Vidare har framhållits reglernaatt

påföljdsval år så utformade det rimligen måste förekommaattom ett
antal fall där med fog kan komma till olika resultat.man

bl hovrättEn har några i egentlig mening omotiveradeangett att
skillnader inte iakttagits, de rattfylleribestämmelserna iattmen nya

inledningsskede allmänt tolkades så,ett lagstiftarens avsiktatt attvar
villkorlig dom och böter skulle ersätta ñngelse; vissa tingsrätter var
dock återhållsamma med bestämma påföljden till Villkorligatt dom
och efter vissa vägledande avgöranden från Högsta domstolen har
skillnaderna utjämnats.

1 En hovrätt har de skillnader kanännu iakttasangett att tordec som
hänföra till osäkerhet lagstiftningensatt innebörd.vara om
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Fråga 2 a-c

1990 inomefter den 1 juli2 mål hovrätten avgjortdet iHara. som
kunnathovrättsavdelningarmellan referenter ellerhovrätten noteras

inte kan förklarasskillnaderomotiverade skillnader, dvs.några som
individuella fallen, i valethånförliga till deenbart faktorer årav som

enligt tidigaremotsvarande brottrattfylleri ellerpåföljd för grovtav
lagstiftninggällande

2 Vilka skillnader i så fallb.
påföljdspraxisiförklaring till de olikheter2 någonhovrättenHarc.

hovrätteneventuellt föreligger inomsom

Svar

Vadi princip inteomotiverade skillnader har2 Några noterats.
dock hovrättsav-avdelningarna harförhållandet mellangäller ett par

huruvida någrasiginte kan uttaladelningar deuppgett att om
dethovrätt harskillnader föreligger. Enomotiverade angett att

avdelningar.mellan hovrättensföreligga vissa skillnadermöjligen kan
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Fråga 3 a-d

3 beträffandeVad referenterna eller avdelningarna för praxishara.
rattfylleriinhämtande personutredning mål föri grovtom ansvarav

målet personutredningsådan utredning inte redan finns i Tasnär
1,5 promille ialkoholkoncentrationen uppgått till minstalltid in om

utandningsluft0,75 milligram liter i hansförarens blod eller till per
3 skillnad mellan mål där denb. i detta avseende någonGörs

fallethar försvarare och mål där så intetilltalade år
personutredning i mål3 inhämtandeFöreligger det i fråga avc. om

referen-skillnad i praxis mellanför rattfylleri någongrovtom ansvar
hovrättenmellan avdelningar videllerter

3 d. så fallVilken skillnad i

Svar

huvud-personutredningframgår behovet3 Av att somavsvarena
alkoholkon-högindividuell bedömning ochregel efteravgörs att en

hovrättpersonutredning inhämtas. Eninte medförcentration i sig att
målinfordras ihuvudregelpersonutredninghar dock angett att som

inte redanundersökningrattfylleri sådanför grovt omom ansvar
regel-personutredninghovråttsavdelning harfinns. En attangett

alkoholkoncentrationin den tilltalade harmässigt tas somenom
så redanreferent överväger görasig 2 promille ochnärmar attatt en

vid 1,5 promille.

någoninte föreliggerdet i princip3 b Genomgående har angetts att
tilltalademål där dentilltalade har ochskillnad mellan mål där den
naturligt-försvararepåpekatsinte försvarare. har dockhar Det att en

personutredning lyfts fram.medverka till behovetvis kan att av

hovrätthuvudregel inte EnNågra skillnader har3 noterats.somc
mellan hovrättensskillnad kan föreliggavissdockhar angett att en

vissföreliggadet kanavdelning harochavdelningar angett att enen
hovrätts-avdelningen. Enreferenterna påskillnad mellan annan

huruvida någrakan uttala sigden inteavdelning har uppgett att om
avdelningarna.föreligger mellanskillnader

har inteföreliggakanolikhetereventuellaskäl till de3 d âgraN som
angetts.
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Fråga 4 och ba

4 Uppmärksammas eventuella missbruksproblem tillräckligt påa.
förundersökningsstadiet
4 b. vanligtHur är det den misstänkte på detta stadiumatt ges
tillfälle särskilt redogöra för sådana personliga förhållandenatt som
kan ha betydelse för påföljdsvalet och domstolens bedömningantas

behovet personutredningav av

Svar

4 Några hovrätterhovrättsavdelningar har de har svårtangett att att
besvara frågan eftersom förundersökningsprotokoll i princip inte
studeras närmare i hovrätten. i övrigt framgår denAv attsvaren
misstänkte vid vissa polismyndigheter får fylla i frågeformulärett om
alkoholvanor det i övrigt endast undantagsvis före-attm.m. men
kommer särskilda redogörelser för sådana personliga förhållanden. En
hovrätt har eventuella missbruksproblem inte uppmärksam-angett att

tillräckligt på förundersökningsstadiet.mas

Fråga 5 och ba

Hur vanligt detär det först i hovrätten kommer fram sådanaatt
omständigheter beträffande den tilltalades personliga förhållanden

gör icke frihetsberövande påföljd väljs vidatt grovt ratt-som en
fylleri De omständigheter med frågan delsärsom avses

sådana förelegat redan vid tingsrätten uppmärksam-a. som men som
först i hovrätten, delsmats

b. sådana tillkommit efter tingsrätten.vidsom processen

Svar

5 vidSvaren handen det i allmänhet torde ovanligtatt atta ger vara
omständigheter förelegat redan vid tingsrätten uppmärksammassom
först i hovrätten. En hovrätt och två hovrättsavdelningar har dock

denna situation inte är ovanlig särskilt försvarareangett att om
saknas.

5 b framgårAv detta förhållande inte torde heltattsvaren vara
ovanligt och det ofta består i vissa förstärkande omständig-att att
heter tillkommit i hovrätten, såsom tilltaladeden har påbörjatatt
behandling missbruk eller förklarat sig villig genomgåmot att
behandling.
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uppgifter vadstatistiskaundersökningar ochVissa
och trafikgäller alkohol

tillgängligabakgrundingår bl.a.kommitténs uppdragI motatt, av
alkoholpå 1,5 promillevetenskapliga ställning till gränsenrön, ta om

utandningsluft, förliter0,75 milligram alkoholi blodet eller per
sänkastrañkbrottslagen börrattfylleribrott i 4 § samt attgrovt a

undersökningar ochrattfylleribrott.straff för Deföreslå skärpta grova
avseddaa-3 f i första handi bilagorna 3 äruppgifter atttas uppsom

frågor.ställningstagande i dessakommitténstjäna underlag försom
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Bilaga 3 a

Alkohol trañkriskeroch

alkoholförtäringAtt försämrar körskickligheten och Ökar risken för
uppkomsten trañkolycksfall väl känt.är Under de årtion-senasteav
dena har det gjorts antal vetenskapliga undersökningar förett att
belysa de trafikrisker följer med alkoholförtâring. Trafik-Isom
nykterhetsbrottskommitténs betänkande finns det utförlig redo-en
görelse för de år 1970 kända vetenskapliga undersökningarna på detta
område se SOU 197061 77-115.s.

En särskild undersökningar deär s.k. olycksriskundersök-typ av
ningarna. Vid dessa undersöks systematiskt förekomsten alkoholav
i blodet eller utandningsluften dels hos olycksfallsgrupp, dvs.en en

förare har varit inblandade i olyckor, dels hos kon-grupp som en
trollgrupp bestående förare inte har varit inblandad i olyckorav som

väljs så, plats, tidpunkt och trafikförhållanden såut att näramen som
möjligt stämmer överens med de undersökta olycksfallen.som

Genom denna undersökningar detär möjligttyp att grovtav upp-
skatta sambandet mellan alkoholförtäring och ökad olycksrisk, dvs.
hur mycket större risken vid olika blodalkoholhalter förår att en
olycka skall inträffa i jämförelse med risken ñr sådan olyckaen om
föraren inte har förtärt alkohol.

olycksriskundersökningarDe Trafiknykterhetsbrottskommitténsom
redovisade vid handen det från blodalkoholkoncentrationattgav en
på 0,5 promille fanns genomsnittligt ökad olycksrisk ochsett atten
olycksrisken ökade progressivt och inte proportionellt med högre
blodalkoholhalt. De olika undersökningarna uppvisade emellertid
olika grader riskökning vid och blodalkoholhalt, bl.a.av en samma
beroende på trafikförhållanden och alkoholvanor. Kommittén angav
sammanfattningsvis följande riskökningssiffror utifrån tillgängliga
undersökningar från olika länder. Vid 0,5 promille i genomsnitt
dvs. dubbel risk i förhållande till alkoholfria förare, vid 1,0 promille
mellan 2 och 18, vid 1,2 promille mellan 2,5 35och vid 1,5samt
promille mellan 4 50och SOU 197061 122.s.



3246 Bilaga 1992131soup
s

på följandekan illustreras grafiskt sättriskundersökningarnaolikaDe
197061 91.SOU s.

RISK
0l5°r ns

L.G1038I..BLODALKOHOLHALT

trañk-hos förare medblodalkoholförekomstFörhållandet mellan
olycksfall kontrollgrupp,och förareolycksfall testgrupp utan

NormalriskAbsolut skala.olycksfallsrisk.uttryckt som
ñguren.ingår iundersökningarFöljande

Olycksfall-sjukhus.Holcomb, 1938.USAEV Evanston,
1955. Trafikolyckor.Canada LucasT0 Toronto, et

Olycksfall-sjukhus.1959.VamosiTjeckoslovakienBratislava,BR
Trafikolyckor.1964.BorkensteinRapids, USAGrandGR et

singelolyckor.förlöpandeDödligtUSA.DS
förare.dödsolyckor,AllaUSA.DA
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förstfiguren framgår risken till omkring 0,5 promilleAv att upp- -
risken därefterökar relativt långsamt, till omkring 0,8att upp-

stiger snabbt för vid blodalkoholkoncentrationerpromille överatt-
0,8 promille stiga brant.

och omfattande utländska studien på området,Den denstörsta mest
amerikanska s.k. Grand Rapids-undersökningen, tyder på att

0,5-O,8alkoholhalter i intervallet promille regel fleraärsom en av
bidragande olycksfaktorer, medan alkoholhalter 0,8 promille iöver
allt utsträckning kan den dominerande olycksfaktornstörre SOUvara
197061 96.s.

efter år 1970 iUndersökningar från tiden har huvudsak liknandegett
progressiva förhöjningenresultat det gäller den olycksriskennär av

Enligt från år 1974efter alkoholförtäring. NATO-rapport skulleen
förhöjda olycksrisken 8 vid blodalkoholhaltden lt.ex. vara en av

25 vid halt 1,5 promille 1989promille och eller prop.mer en av
20. Världshälsoorganisationen har år 1987 sammanställt902 s.

olika riskstudier och funnit risken för alkoholpå-resultaten attav en
förare vålla trafikolycka jämförd med risken förverkad att en en

nykter förare 5 gånger högre vid 0,9 promille, 10 gånger högreär
vid 1,5 promille Andréasson,vid promille och 30 gånger högre1,1

kompendium,Trafiknykterhet, En översikt, GrundläggandeR.,
1992, 28.Uppsala s.

riskökningssiffror redovisats den genomsnittligaDe som avser
efter alkoholförtäring och inte hänsyn till skillnaderriskökningen tar

iexempelvis ålder och alkoholvanor. Road Research Laboratoryi
på amerikanska Grand Rapids-under-England har grundval denav

olika ålders-sökningen riskökningssiffror för bl.a. ochpresenterat
Allsop, Alcohol and road accidents,alkoholvanegrupper R.E., A

ofdiscussion Grand Rapids study, Ministry Transport, Roadof the
Harmondsworth, 1966,Report No.Research Laboratory, RRL s.

Research16, 22, och 41 OECD, Road Group, New33, 40 samt
in road accidents, Parisresearch the role of alcohol and drugson

riskökningen1978, 28. utvärdering visar26 och Denna atts.
80 100 ml 0,76varierar åldern; vid blodalkoholhalter mgmed över -

för förare i åldern 18-24 år, ochpromille riskökningen störstär-
25-34 och 55-64 år för förare i åldernför förare i åldern änstörre

förare drack35-54 år. framgår utvärderingenVidare att somav
vidalkohol minst gång i veckan hade mindre olycksrisk låga pro-en

drack alkohol sällan eller aldrig.millehalter de förareän som
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föredragandenF.d. i trañkmedicin vid Socialstyrelsen och ledamoten
dess rättsliga råd, medicine dr h.c., Rune Andréasson, har efterav
undersökning Transport and Road Research Laboratory illu-en av

förhållandet på följande Andréasson,sätt Läkemedel,R.,strerat
narkotika och körkort, Fischer Co, Stockholm, 1991.

OLYCKSRISK OCH ALKOHOLKONCENTRATION efter under-en
sökning and RoadTransport Research Laboratory, cit. GUFUav

x15 -

genomsnittligaUngdomarochförare Förax10
alko O srissällandricker eno vanor ycsom l promilleökar starkt vidalkohol Olycksrisken 0,8
alkohol blodet.vidökar starkt redan i

1delägstaalkoholkon-gV I- -ccntrationernaE l
blodet.Q 5x

xä Äldre förare högalkohol-med
OlycksriskenkonsumtionC

promilleökar starkt vid 1,0
alkohol blodeti

I I I | I l
0 0.1 0,5 1,0 1,5 2,00,8

BLODALKOHOL-
KONCENTRATION

Samtliga de berörda olycksriskundersökningarna hänför sig till andra
länder än Sverige och resultaten kan inte vidare tillämpligautan anses
på svenska förhållanden eftersom bl.a. trafikmiljö och alkoholvanor
inte är jämförbara.

I svensk undersökning från år 1986 har den s.k. Grand Rapids-en
undersökningen granskats och uppskattning relativ olycks-en av en
riskkurva utifrån svenska data skett Nilsson, Ernst, Olycksrisk och
promillehalt, TPB-rapport 198614. Undersökningen till resultatgav

Grand Rapids-undersökningen underskattat den relativa olycks-att
risken. Olycks- och kontrollmaterialet skilde sig nämligen i flera
avseenden. Bl.a. pekas i undersökningen på olycksmaterialet hadeatt

bortfall på 30 vilket bortfall huvudsakligen torde haett procent,
omfattat alkoholpåverkade förare, särskilt sådana med höga alkohol-
koncentrationer, blodprovstagning i olycksfallsgruppensamt att
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skedde efter 40-60 minuter, medan inget dröjsmål förkom i kontroll-
Når justerade för bortfallet och systematiska skillnadergruppen. man

mellan olycks- och kontrollmaterialet ökade olycksrisken markant.
Undersökningen vid handen den svenska olycksriskkurvanattgav
överensstämde med den justerade Grand Rapids kurvan. I under-
sökningen risken bli delaktig i trafikolyckaatt ärattanges en
omkring 4 gånger högre vid 0,5 promille förarenän är nykter ochom

olycksrisken 40år 145att gånger högre vid 1,5 2,0resp. resp.
promille.

Slutligen kan norsk riskstudie från år 1985 nämnas Glad, Alf,en
Research drinking and driving in Norway, A ofon recentsurvey
research drinking and driving and drinking drivers, Transport-on on
økonomisk institutt, Oslo 1985. Enligt denna studie år risken för en
förare dödas i trafikolycka i genomsnitt 160 gångeratt högreen om
han har blodalkoholkoncentration 0,5över promille än han haren om

koncentration under 0,5 promille; risken är 13 gånger högreen om
föraren har alkoholkoncentration i blodet 0,5l-O,99 promille,en av
98 gånger högre föraren har blodalkoholkoncentration 1,0-om en av
1,49 promille och 556 gånger högre vid koncentration 1,5en av
promille eller dåröver. I studien belyses också hur riskökningen
fördelar sig på olika åldersgrupper. Riskökningen varierar med
förarens ålder och är högre i åldersgruppen 18-24 år iän äldre
åldersgrupper. För förare i åldern 18-24 år med alkoholkoncentra-en
tion 0,5över promille riskenär dödas, enligt studien, 901 gångeratt
högre för förareän med alkoholkoncentration 0,5underunga en
promille. Motsvarande siffra för åldersgruppen 25-50 år 142 ochär
för åldersgruppen 50 åröver 32.

En kategori undersökningar är de gjorts med avsiktannan attsom
studera olika funktionsnedsättningar förenadeär med alkohol-som
förtåring. Dessa studier har gjorts laboratorieundersökningar,som
simuleringsförsök eller fältstudier. Vid laboratorieundersökningar
granskas mänskliga funktioner betydelsehar för körförmågansom
såsom uppmärksamhet, reaktionstid, omdöme Vidsyn, m.m.
simuleringsförsök görs undersökningen i s.k. körsimulator dären

söker efterlikna verklig trafiksituation. Fältstudiema pågörsman en
testbanor med olika slags och fordon för undersöka alkoho-attprov
lens roll i praktiska trafiksituationen

Trañknykterhetsbrottskommittén sammanfattade de då föreliggande
resultaten dessa undersökningar på följande sätt SOUtyperav av
197061 121 och 122. I området kring 0,5 promille kan hoss.
flertalet individer påvisas funktionsnedsättningar olika slag. Juav
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inträder påverkan,allmäntalkoholhalten destohögre år en sommer
påverkan. Dekraftigare bliroch destonedsätter körförmågan,

1,0betydande. Mellanemellertidindividuella variationerna är
individ havarjedock praktiskt1,2 promille tordepromille och taget

föra motorfor-olämplighan direktnedsatt körförmåga ârså attatten
don.
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Bilaga 3 b

Alkoholrelaterade trafikolyckor

Det finns rad undersökningar isyftar till belysa hur storatten som
utsträckning alkoholpåverkade förare inblandade i trafikolyckor.är

förstHär skall den statistik årligen redovisas i publika-SCBsom av
tionen Trañkskador och grundar sig på uppgifter från polisensom

denna statistik följande.framgår för åren 1989-1991Avtas upp.

År År År1989 19911990

motorfordonsförareAntal misstänktssom
vid vägtrafik-ha varit alkoholpåverkade

olyckor med personskada följd 576 1733181 1 lsom

% misstänkta alkoholpåverkadcAndel
motorfordonstörare alla i sådanaolyckorav

motorfordonstörareinblandade 5,9 5,2 4,9

Andel % motorfordonstörare miss-som
tänkts ha varit alkoholpáverkade vid våg-
trafikolyckor med

8,7dödlig utgång 9,5 7,9-
personskada 7,4svår 8,3 7,9-

lindrig personskada 4,9 4,1 4,0-

Antal personer som
dödats 118 9684-

741 527skadats svårt 640-
skadats lindrigt 1 457 981l 116-

vägtrafikolyckor minstvid där en
förare varit misstänkt för alkoholpåverkan

Med motorfordonstörare personbil, lastbil, buss,Anm. här förareavses av
moped och motorcykel.

kraftigtDen på polisrapporter grundade statistiken torde dock
underskatta vid trafikolyckor medantalet alkoholpåverkade förare
personskada jämförelsestudien från Umeåden nedanse nämndat.ex.
universitet och Regionsjukhuset i Umeå.

har också med utgångspunkt från personbilsförare,SCB alla varsom
underpersonskadainblandade i någon polisanmäld trafikolycka med

1985år följt föraren varit inblandad i ytterligare person-upp om
vidskadeolyckor utgången uppföljningår 1990. Dennat.o.m. gerav

alkoholpå-handen de personbilsförare misstänktesatt av som vara
verkade vid det första olyckstillfället 1985 och iår egenskap avsom
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1
personbilsförare varit inblandade i ytterligare minst personskade-en
olycka därefter totalt 55 förare så misstänktes 31 för alkoholpå-
verkan också vid det andra olyckstillfället. Två förare misstänktes för
alkoholpåverkan vid olyckstillfällen. Misstanke alkohol-tre om
påverkan gällde mestadels förare.yngre

Vid institutionen för rättsmedicin vid Umeå universitet och Region-
sjukhuset i Umeå har gjorts studie rörande alkoholpåverkan hosen

Öström,omkomna trafikanter M. mil., Alkoholpåverkan hos
omkomna trafikanter, jämförelsestudie mellan officiell statistik ochen
faktisk blodalkoholkoncentration, 34, Umeå 1992. Studienrapport nr
omfattar samtliga omkomna fordonsförare i Sverige under åren 1982,
1985 och 1988, vilka funnits registrerade i SCBs register över
polisrapporterade vägtrafikolyckor med personskada. För dessa

har i förekommande fall framtagits resultat avseende blod-personer
provsanalyser utförda Statens rättskemiska laboratorium.av

Studien visar bland omkomna fordonsförare, blod analyseratsatt vars
0051 påvisadespersoner alkohol i 21 fallen och uppgickprocent av

den genomsnittliga blodalkoholkoncentrationen till 1,6 promille.
Medianåldern hos de förare hade alkohol påvisbar i blodetsom
uppgick till 30 år. Vad gäller avlidna fordonsförare beträffande vilka
det fanns uppgifter hos SCB huruvida polisen misstänkt alkohol-om
påverkan eller inte, nämligen 3381 visar studien attpersoner,
alkoholpåverkan misstänktes i 11 fallen.procent av

I detta sammanhang bör vidare hänvisas till undersökning haren som
utförts Trafiksåkerhetsverket angående förekomst alkohol blandav av
dödade förare motordrivna fordon år 1989-1991.av

För år 1991 visar undersökningen totalt 301 dödade motorfor-att av
donsförare, dvs. förare bilar, motorcyklar och mopeder, blodav vars
analyserats hade 90 30 blodalkoholhaltprocent 0,1 promilleen av
eller alkoholpositiva.mer

Bland dödade personbilsförare, blod analyserats uppgick andelenvars
alkoholpositiva till 31 medianblodalkoholkoncentrationenprocent
uppgick till 1,5 promille.

undersökningenAv framgår vidare de dödade förarnaatt av av
motordrivna fordon motorfordon, traktorer, motorredskap och-
terrängmotorfordon alkoholpositiva så hade 63 procentsom var en-
blodalkoholhalt över 1,0 promille och drygt 50 blod-procent en
alkoholhalt 1,5över promille medianblodalkoholhalten uppgick till
1,6 promille.
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Av de dödade alkoholpositiva personbilsförama hade 58 procent en
blodalkoholkoncentration över 1,0 promille och 48 procent en
koncentration över 1,5 promille.

En svensk undersökning, utförts bland andra docentensom Wayneav
Jones vid Rättsmedicinalverkets råttskemiska avdelning, alkohol-av
halter hos misstänkta för trañknykterhetsbrottpersoner år 1986 visar

den genomsnittligaatt blodalkoholkoncentrationen före säkerhetsav-
drag vid trafikolyckor uppgick till i medeltal 1,90 promille hos män
och 1,77 promille hos kvinnor Jones, W. m.fl., Female drinking
drivers in Sweden; Women, Alcohol, Drugs and Traffic, Stockholm
1989.

Av svensk undersökning från åren 1981annan framgår sådanaatt av
förare misstänks för trafiknykterhetsbrottsom och varit in-som
blandade i trafikolycka där de skadats svårt hadeen 90 procent en
blodalkoholhalt över 1 promille och 65av alkoholhaltprocent en av
1,5 promille eller däröver prop. 1989902 23.s.

BRÅInom för det uppdrag fåttramen utvärdera effekternaattsom av
1990 års ändringar i trafikbrottslagen kommer undersökas bl.a.att i
vad mån lagändringama har påverkat trafiksäkerheten med avseende
på olycksfall.

Här kan också nämnas kommittén haratt låtit SCB fram statistikta
angående hur vanligt det är lagförsatt för trafiknykter-personer som
hetsbrott samtidigt även lagförs för vållande till död ellerannans
vållande till kroppsskada eller sjukdom.

För åren 1989-1991 visar den genomgång sålunda gjortssom
följande.



1992131sou3Bilaga254

brottsbalken§3 7död kap.tillVållande annans
laglördaAntalBrott personer

§3 kap. 7§3 7kap.Totalt
huvudbrottbuvudbrott ärär

tillvållandeGrovt annans
död

461258totalt-
medtillsammans- 347trafiknykterhetsbrott

död,Vållande till annans
normalbrott

69334403totalt-
medtillsammans- 184866trañknykterhetsbrott

död,tillVållande annans
ringa brott

394281totalt-
medtillsammans-

11trañknykterhetsbrott -

154388542Totalt
medtillsammans- 225274trañknykterhetsbrott

brottsbalken8 §3 kap.sjukdomellerkroppsskadatillVållande

lagfördaAntalBrott personer
8 §3 kap.8 §3 kap.Totalt

buvudbrottärhuvudbrottär

till kropps-vållandeGrovt
sjukdomskada eller

8276158totalt-
medtillsammans- 192140trañknykterhetsbrott

kroppsskadaVållande till
normalbrottsjukdom,eller

135480615totalt-
medtillsammans- 34337trañknykterhetsbrott

217556773Totalt
medtillsammans- 532477trafiknykterhetsbrott
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Bilaga 3 c

Gärningsmän och alkoholhalter

Sammanlagt noterades 17 180 misstänkta för trañk-personer som
nykterhetsbrott under år 1989 Rättsstatistisk årsbok 1990. För år
1990 uppgick antalet misstänkta till 17 430 Rättsstatistiskpersoner
årsbok 1991 och för år 1991 till 18 396 Statistiskapersoner
meddelanden, R 12 SM 9201, Kriminalstatistik, Brott m.m..

Antalet lagfördes dvs. meddelades åtalsunderlåtelse,personer som -
godkände strafföreläggande eller dömdes med trafiknykterhets-ett-
brott huvudbrott uppgick år 1989 till 13 885 6 475 för rattfyllerisom
och 7 410 för rattfylleri. För år 1990grovt uppgick antalet lagförda
till 13 952 6 903 för rattfylleri och 7 049 för rattfylleri ochgrovt
för år 1991 till 14 795 8 601 för rattfylleri och 6 194 för grovt
rattfylleri.

Antalet fällande tingsrättsdomar i mål där rattfylleri utgjordegrovt
huvudbrottet uppgick år 1989 till 7 306, år 1990 till 6 960 och år
1991 till 6 120 Statistiska meddelanden, Kriminalstatistik, För brott
lagförda Brott och påföljd, 1989-1991.personer,

Den genomsnittliga alkoholkoncentrationen hos dem misstänkssom
för trañknykterhetsbrott är mycket hög.

Den tidigare nämnda svenska undersökningen alkoholhalter hosav
misstänkta för trafiknykterhetsbrott år 1986 visarpersoner att

blodalkoholkoncentrationen före säkerhetsavdrag uppgick till i
medeltal 1,67 promille för 1,55män och promille för kvinnor. I de
fall där upptäckten skett vid rutinkontroll uppgick alkoholkon-en
centrationen till i medeltal 1,42 förpromille män och 1,23 promille
för kvinnor. Hos dem sambandupptäckts i med trafik-som en
överträdelse medeltalet 1,70 förpromille män och 1,66 promillevar
för kvinnor.

En klassindelning 6 124 blodalkoholanalyser rörandeav personer
misstänkta för trafiknykterhetsbrott år 1986 visar följande fördelning

ÄrSolarz, A., sänkt promillegräns effektivt trafikonykterhetmot
BRÅ Apropå 19893 12 och Statens väg- och trañkinstitut, VTI-s.
meddelande 590 1989, 174.s.
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Andel ipromillei procentBlodalkoholhalt

3,00,190,0 -
8,10,490,0 -

15,70,5 0,99-
8,21,191,00 -

19,61,491,00 -
11,41,491,20 -
22,11,5 1,99-
29,92,992,00 -
4,63,00 -

blodalkoholkoncentrationalltsåhademisstänktaalla76 procent enav
1,5minsttillnådde56drygtochpromille procentpå minst l upp

promille.

nedredå dentidtill densighänförsiffrornaredovisadeDe ovan
räkning harkommitténspromille. Förpå 0,5lågstraffbarhetsgrânsen

rättskemiskaRättsmedicinalverketsvidJonesWaynedocenten
blodalkohol-fördelningenuppgiftertagit framavdelning avomnyare

8734blodprovsamtligaomfattarUndersökningenkoncentrationer. -
1991 ochåravdelningenrättskemiskavidanalyseratsstycken som-

resultat.följandegav

ProcentAntali promille,Blodalkoholhalt
säkerhetsavdragefter

10,99600,200,0 -
14,830310,800,21 - 5,24601,00,81 -
17,3520l1,51,01 -
11,19781,51,21-
51,753941,51 -

99,98 782Summa

734.8 Atttilluppgick1991årunderblodprovantalettotalaDet
på782 berortill 8uppgå attharredovisningeniantalet angettsprov

ochfrånblodprovtvåi vissa falldet person.sammatas en

efter säker-uppgickblodalkoholkoncentrationengenomsnittligaDen
1,47 promille.tillhetsavdrag

misstänktarörandeluftprovsanalyserklassindelningEn personerav
kommitténsgjorts expert1991,årtrafiknykterhetsbrottför avsom

såkerhetsavdrag.efterfördelningföljandevisarJaldung,Håkan
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Milligram Procentalkohol Antal
utandningsluftliter

13,60,05 1500,0 2-
4,77370,06 0,09-

14,70,10 0,24 2 316-
12,50,25 9800,39 1-
28,75400,40 0,74 4-
25,80790,75 4-

15 100802Summa

0,48tillsâkerhetsavdraguppgick efterMedelvärdet i luftproven
utandningsluñ.litermilligram per

blodprovalkoholkoncentrationen vid analysermedelvärdetAtt avav
luñprov beror bl.a.analysermotsvarande värde vidhögre änär av

trañkolycksfall medvidluftprovblodprov vanligare änpå äratt
påverkadesåförare äroch blodprovpersonskador atttasatt som

luftprov.godkäntinte kan lämnade ett
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Bilaga 3 d

trafikinställning ochAllmänhetens till alkohol

trafik har undersöktsAllmänhetens inställning till alkohol och m.m.
i flertal studier.ett

reformoch efter 1990 årsBeteenden och attityder bland bilägare före
Åberg Uppsala universitet. Vidhar undersökts fil. dr vidLarsav

utvalda bilägare ställde hanår 1987 och år 1991 till slumpvisenkäter
nykteris-följande från ickebl.a. följande frågor och erhöll han svar

ter.

årenonykter under dekörtHar Du senaste tre

Ãr 1937
onyktrasvarade de inte kört69 attprocent

med alkoholkon-de kört onyktrasvarade23 attprocent men en
straffbarhetsgränsenlegat under den nedrecentration de bedömtsom

0,5 promille
alkoholkoncentrationonyktra medsvarade de kört8 attprocent en

den nedre straffbarhetsgränsenlegatde bedömt översom

År 1991
onyktrainte kört nyk.65 svarade deattprocent

haefter druckit glas vin ellersvarade de kört27 att ettattprocent
und.alkoholmängdmotsvarande

de efter ha druckit glas vin ellersvarade kört8 attatt treprocent
alkohol öv.mängdmotsvarande

allmänhet det ärmänniskor iEnligt undersökningen 1987år atttror
i blodalkohol-möjligt dricka glas vin kommaatt ett utan att enupp

vin medförglaskoncentration 0,5 promille och de att tretror enav
däröver.alkoholkoncentration 0,5 promille ellerav

andrastraffrättsliga ocholikagäller allmänhetens upplevelserVad av
på skalaföljandeerhöllsvid trañknykterhetsbrottåtgärder ensvar

negativt.till 5från betydelse ytterstl utan
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Åtgärd Öv.Nyh Und.

Fängelsestraff, 1991 4,8 4,8 4,7
Körkortsåterkallelse, 1991 4,7 4,7 4,5
Bötesstraff, 1991 4,4 4,3 4,0
Påföljd allmänt, 1987 4,7 4,6 4,4
Endast misstänkt, 1991 4,1 3,7 3,2
Endast misstänkt, 1987 4,2 3,5 3,2

De kört onyktra alltså något lättare på strafftar och andrasom
konsekvenser onykter körning än de inte kört onyktra.av som

ÅbergEnligt Lars tyder enkätundersökningen på 1990 årsatt
lagstiftning generellt inte lett till något förändratsett beteende- -
bland bilförare vad gäller mängd förtård alkohol i samband med
bilkörning. Däremot har deras laglydnad minskat till följd av
sänkningen den nedre straffbarhetsgränsen. Generellt har 1990av sett

Åberg,års lagändringar, enligt Lars inte heller lett till förändrad
värdering olika åtgärder. Däremot har allmänhetens inställning tillav
trañknykterhetsbrott blivit något mindre sträng efter reformen.

Efter 1990 reform framför sin bil efter ha druckit glas vinatt treman
i utsträckning tidigare körde med alkoholhaltsamma som man en
över 0,5 promille. Antalet onyktra kömingar med alkoholhalt överen
0,5 promille eller efter glas vin under treårsperiodtre uppgicken
år 1987 till 0,22 förare och år 1991 till 0,30 förare. Däremotper per
har sänkningen den nedre straffbarhetsgränsen lett till onykterattav
körning oftare innebär lagbrott.ett

Undersökningen tyder också på människor i större utsträckningatt nu
föreän 1990 års ändringar råkar in i situationer efter alkoholñr-

täring vilka kräver de beslutar sig för köra elleratt avstå frånatt att
Åberg,köra. En följd detta enligtär, Lars de oftare än tidigareattav

avstår från köra bil på grund de bedömeratt deras alkohol-att attav
koncentration överstiger den nedre gränsen också de oftareattmen
än tidigare fattar beslut köra.attom

Några förändrade alkoholvanor har inte kunna Trotsnoteras. att
förarna har god kunskap sänkningen den nedre straffbarhets-om av
gränsen och mindre alkohol kan förtäras innanvet deatt kommerom

till denna gräns har den mängd alkohol de tillåter sig dricka föreupp
körning inte ändrats. Det kan emellertid förare redan årnoteras att
1987 sällan tillät sig dricka än glas vin de visste deett attmer om
därefter skulle köra bil.

Vidare bör enkätundersökning till omkring 4 000 slumpmässigten
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utvalda i åldern 15-74 år under följd år utförtspersoner som en av av
Trafiksäkerhetsverket i samarbete med SCB nämnas. De ingicksom
i undersökningen ñck bl.a. frågan de under de 12senasteom
månaderna kört bil efter ha förtärt alkohol än lättöl ochatt mer en

de under denna tidsperiod kört bil på förmiddagen efterom stor
alkoholförtäring kvällen före.

13 de tillfrågade svarade år 1991 påprocent den första frågan;av
högsta andelen ja-svar 34 erhölls från i åldernmån 20-24procent- -
år. Det ocksåär bland imän denna åldersgrupp andelen ja-svar ökat

jämfört med år 1990, nämligen med fyramest procentenheter.
Noteras kan dock andelen ja-svar totalt någotatt lägre änsett var

Årföregåendenärmast år. 1988 och 1989 uppgick andelen ja-svar till
16 och år 1990 till 15procent procent.

På den andra frågan erhölls år 1991 24 ja-svar; även härprocent
andelen ja-svar högst 55 bland 20-24-åriga män.procentvar - -

Andelen ja-svar på den andra frågan är totalt högre tidigareänsett
Årår. 1987-1989 uppgick andelen ja-svar vid liknande enkät-

undersökningar till 20 och år 1990 till 22procent Denprocent.
ökningenstörsta andelen ja-svar kan bland i åldernmånnoterasav

25-54 och 55-64 år, nämligen med fyra procentenheter i vardera
minskningenDen största kan bland i åldernmän 18-noterasgruppen.

19 år. denna åldersgruppI har andelen ja-svar minskat från 38
år 1989 och 40 år 1990 till 36procent år 1991.procent procent

46 tillfrågadede vidare de ansågprocent den nedreatt attav uppgav
straffbarhetsgränsen borde tillsättas O promille.

Enligt vissa undersökningar utförts Trafiksäkerhetsverketsom av
hade vid rutinkontroller före 1990 lagändringarårs omkring l procent

förarna alkoholhalter låg och 0,5mellan 0,2 promille, medanav som
andelen förare i detta intervall efter lagändringama gått ned till 0,27

Detta kan tyda på beteendeförändringprocent. skett. Någraatt en
säkra slutsatser låter sig emellertid inte dras eftersom uppgifterna,

baserar sig på material hossamlats in vissa polismyndig-som som
heter, kan härröra från olika tider och platser.

Göteborgs Trafiksäkerhetsförening genomförde under dagar i majtre
månad 1992 undersökning i Göteborg angående inställningen tillen
alkohol och trafik Göteborgs Trafiksäkerhetsförening, Rapport
Trañknykterhetsbrott. Undersökningen genomfördes skriftligsom en
enkät besvarades Enkäten delades till samtligaanonymt. utsom
bilister besökte Svensk bilprovning under de dagartresom som
undersökningen pågick och besvarades 204 På fråganav personer.
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rattfylleriettill med förordade de flestahur skall komma rättaman
straff. det gällde den nedre straffbarhets-62 strängare Nårprocent

tillfrågadeansåg 39 de dagens gränsvärdegränsen attprocent av var
noll-gräns och 25 ville habra; 36 ville ha procentprocent en en

0,5 ingen alls. 73 dehöjning till promille eller gräns procent av
någonansåg dödsolycka, förorsakad körttillfrågade attatt aven

8med mord eller dråp. Endastberusad, borde jämställas procent
tillfrågade deansåg detta fel. 84 de attprocentatt av uppgavvore

berusadaktivt förhindra någon från köraskulle tordas att genom
ifrån den berusade bilnycklarna. Enpolisanmälan eller att tagenom

tillfrågade 55 skrämselpropagan-majoritet de procent attav uppgav
da autentiska olycksbilder påverkade dem det gälldemed närm.m.

sig påverkas informationalkohol och trañk. 42 procent uppgav av
spelar på känslor sitt bam. Endast 29om procentt.ex. uppgavsom

70de påverkas saklig information såsom statistik.att procent avav
tillfrågade de någonsin bil 66de inte kört berusad ochattuppgav

de inte åkt med någon kört berusad.procent attuppgav som

Sammanfattningsvis konstaterar föreningen i detrapporten att
föreligger klyfta mellan vad samhället och vad medborgarenstoren

för åtgärder rattfylleriet. bara lite drygt tredjepå Atttror mot var
tycker dagens nedre gränsvärde riktigt ochtillfrågad år attatt storen

straff den viktigaste åtgärden rattfyllerimajoritet skärpta motser som
föreliggerpå Slutligen konstateras det inte någonvisa detta. attanses

allvarligt på problemet.göteborgaren i myckettvekan stortattom ser

genomförts ResearchSlutligen undersökning PDS ABskall aven som
19911992Riksförbund årpå uppdrag Motormännens tas uppav

Stockholm 1992-01-31.Riksurval, 3968,PDS NrMRF- -
rangordnaidentifiera och detill syfteUndersökningen, hade attsom

upplevabilister i Sverige kanproblem och det informationsbehov som
kring frågeformulär medsitt bilinnehav, genomfördes på så sätt att ett
101 till 000 slumpvisproblempåståenden med 1skickades postenut

56uppgick tillutvalda 25-55i åldern år. Svarsprocentenpersoner
påståendet detproblempåståendena rankadesde 101Av attprocent.

rattfylleriför lite högst.görs för övervaka och beivraatt

BRÅ bedriver kommerutvärderingsprojektInom för det somramen
trafikanternas beteendebrottsforskaren undersökaAhlbergJan att om

alkoholpåverkan efter 1990i trafiken avseende påhar förändrats med
frångrundval dataårs pålagändringar. Härvid kommer, bl.a. av

alkoholpåverkadeantaletandelenpolisens förändringarrazzior, av
inomVidare planeraspromilleintervall studeras.förare inom olika att

sitthuruvida den ändratangåendeprojektet allmänhetenenkät tillen
lagändringama.efteroch trafikpå alkoholbeteende avseendemed
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Bilaga 3 e

Trañknykterhetsbrottsklientelet

Inledning1

diskutera rattfylleriFör kunna val påföljd vid detäratt grovtav av
intresse något på vilka det år döms eller miss-att se sompersoner

förtänks denna brott.typ av

uppgifter2 Undersökningar och statistiska

Frågan vilka alkoholpâverkade i trafiken har varit föremål förärsom
undersökningar. har därvid funnit omkring 35olika Man att procent

trañknykterhetsbrottslingama tidigare straffats för grövre brott ochav
omkring 35 dem lagförs för rattfylleriprocentatt grovtav som

lagförts för trafiknykterhetsbrott bilaga 5.tidigare se

beträffandeEnligt studie de motorfordonsförare förareSCBav aven
lastbil eller motorcykel år 1986personbil, buss, under rapporte-som

misstänkt alkoholpåverkade vid vågtrafikolyckorrades medsom
följd 199 framgår 56personskada l personer hadeatt procentsom

femårsperiodenlagförts för brott under den åren 1981 tillsenaste
22 de misstänkta hade1985 lagförts för trañknyk-procent av-

34 för andra brottterhetsbrott och ârsredogörelse,SCBsprocent
Trafikskador 1986, 34.s.

uppgifter kriminalitet bland trañknykterhets-Vad gäller närmare om
5.hänvisas till bilagabrottslingar

vidare någotSCBs studie framgår änAv avseende år 1986 att mer
alkoholpåverkade förarna inte hadetredjedel de misstänkten av

25behörighet vid olyckstillfället;föra det användesfordonatt som
huvud intede alkoholmisstänkta förarna överfanns tagetprocent av

indraget.i körkortsregistret körkortet Inomoch 9 hade fåttprocent
slumpmässigt utvalda förarekontrollgrupp bestående 1 200 somen av

alkoholpåverkade vid olyckstillfälletinte misstänktes för varithaatt
saknade olycksfordonet.9 behörighet föraprocent att

795kriminalstatistik från vidare de 14SCB framgårAv att av
trafiknykterhetsbrottår 1991 lagfördes medunder ettpersoner som

36huvudbrott, utgjorde 92 ochnästan månprocent procentvarsom
Kriminalstatistik, Föri åldern 18-29 år Statistiska meddelanden,

lagförda 1991, påföljd.brott Brott ochpersoner
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Trañksåkerhetsverket pågårInom i samarbete med SCB under-en
förarbehörighetsökning kriminalitet och bland de motorfordons-av

förare 1985-1990år rapporterades misstänkt alkoholpå-som som
verkade. Undersökningen beräknas klar i början år.nästavara av

Vad gäller förekomsten alkoholproblem hos dem kör onyktraav som
i trafiken hänvisas till bl.a. Trañknykterhetsbrottskommitténs
undersökningar 197061 57-72se SOU och 230-237,s. s.
Valverius, mil.,M.R. Roadside in Nothem Sweden samtsurvey
Valverius, M.R, Alkohol och narkotika 23-79 och 6-82.

3 Ytterligare undersökningar

BRÅInom för det uppdrag fått utvärdera effekternaattramen som av
1990 års lagändringar undersöker brottsforskaren Jan Andersson bl.a.
vilka det är kör i onyktert tillstånd.personer som
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Bilaga 3 f

Förhållandet mellan blodalkoholkoncentrationen och
mängden alkohol i kroppenren

Förhållandet mellan blodalkoholkoncentrationen och mängden ren
alkohol i kroppen har beräknats i olika undersökningar. Docenten
Wayne Jones, vid Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning, har
illustrerat förhållandet på följande sätt.

Blodalkohol- Gram alkohol i kroppen
koncentrationen Män kg Kvinnor kg
promille 60 70 80 90 100 40 50 60 70

0,2 9 10 1 131 14 5 6 8 9
0,3 13 15 17 19 21 8 9 11 13
0,5 21 25 29 32 36 12 15 18 21
0,8 34 40 46 51 57 20 25 30 35
1 43 50 57 64 71 25 31 37 43
1 51 60 69 77 86 30 38 45 53
l 64 75 86 96 107 37 46 56 65
2,0 85 100 114 128 143 50 7562 87

Följande uppställning vissaöver alkoholhaltiga drycker kan
uppfattning vad de angivna mängderna alkohol innebär.ge en om ren

centiliter33 lättöl 6 alkoholII gram ren
33 centiliter folköl 9 alkoholll gram ren
12 centiliter lättvin 11 alkoholgramll ren
33 centiliter starköl 15 alkoholIl gram ren
6 centiliter brännvin 19 alkoholll gram ren
37 centiliter brännvin 117 alkoholll gram ren
75 centiliter brännvin 237 alkoholll gram ren

Värdena i ovanstående tabell beräknadeär och kanteoretiskt anses
genomsnittliga värden. I det enskilda fallet kan värdena varierasom

med omkring 20 angivna.över eller deunder Det bör vidareprocent
poängteras de redovisade alkoholatt mängder-na endast siktetarovan
på den mängd alkohol finns i blodet och Övriga kroppsvåtskorsom
vid provtagningstillfället, inte den mängden alkoholtotala en person
med viss blodalkoholkoncentration förtärt.en

Det bör också framhållas det enligt olika undersökningar finns in-att
dividuella variationer beträffande alkoholkoncentrationvilken viss
alkoholkonsumtion leder till. Förutom alkoholintag och kroppsvikt
påverkas promillehalten tiden sedangått började drickaav som man
alkoholhaltiga drycker, intag föda, drickasättet attav m.m.
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Intraindividuellaioch trañkinstitut VTI harStatens väg- rapporten
1987VTI-meddelande 538blodalkoholkoncentrationervariationer i

med försökspersonergjortsresultat försökanalyserat att gesomav
såtillfällen under i övrigtalkohol vid olikaindividuella dossamma

vid handenmöjligt. Analysenförhållandenlikartade attgavsom
individ varierar mellanblodalkoholkoncentrationen hos ochen samma

likartadeskapa såansträngningardryckestillfällen,olika atttrots stora
variationema såbedömdemöjligt. VTIförhållanden storasomsom

vanskligtmåste mycketdetinstitutet konstaterade attattatt vara
få eftersjälv kommerkoncentrationberäkna vilkenförsöka attman

skullehändelsevisalkoholkonsumtion och detta ävenviss om man
till-uppnått vid tidigareblodalkoholkoncentrationtill denkänna man

fällen.

tillför nåmåste drickaalkoholmycketFrågan hur att upppersonen
behandlatstidpunkt harvid vissalkoholkoncentrationviss avenen

75 76.197061 ochTrañknykterhetsbrottskommittén SOUbl.a. s.
måste dockhär.beräkningar redovisas DetdessaResultaten av

variationema såindividuella ärframhållas de attåterigen stora,att
kontrollera hur mycketförberäkningarnaanvändainte kan attman

alkoholhalt.till vissnårdricka innansjälv kan upp enmanman

20-21 ochkl.alkoholförtäringen har ägtutgår frånTabell 1 att rum
kl. 24.har tagitsblodprovatt

20-23 ochkl.förtäringen har ägtutgår från attTabell 2 att rum
01.30.tagits kl.blodprov

har varitalkoholförtäringenhurutgångspunkterFrån dessa storanges
Förbränningenenligt blodprovet.blodalkoholhaltervid olika av

Öl klass B dettimma. ärtill 7alkohol har beräknats gram per
mellanölet.tidigare
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Tabell l

Promille alkohol Färtärd alkoholmängd
üire säkerhetsavdrag Alt. l Alt. 2 Alt. 3

öl vinB bränn-renat
33 cl-llaskor 10 vikt % vin cl

50 kg kroppsvikt
0,5 3,8 45,8 14,3
0,8 4,7 56,5 17,6
1,0 5,3 63,7 19,9
1,2 5,9 70,8 22,1
1,5 6,8 81,5 25,5

80 kg kroppsvikt
0,5 4,7 56,5 17,7
0,8 6,1 73,7 23,0
1,0 7,1 85,1 26,6
1,2 8,0 96,5 30,2
1,5 9,5 113,7 35,5

Tabell 2

Promille alkohol Förtärd mängd alkohol
före Alt. 1säkerhets- 2Alt. Alt. 3 4Alt.
avdrag B lättvin konjaköl whisky öl llB Iätt- brännvinrenat

33 cl- bränn- 33 cl-, vin cl
flaskor vin flaskor

50 kg kroppsvikt
0,5 51 16 4 4,7 56,3 17,6-
0,8 S 161 4 2,9 5,5 67,0 20,9
1,0 1 5 16 4,8 6,2 74,2 23,24
1,2 1 5 6,8 6,8 25,416 4 81,3
1,5 1 5 9,8 7,716 4 92,0 28,7

kg kroppsvikt80
0,5 51 2,8 5,616 4 67,0 20,9
0,8 1 5 7,616 4 7,0 84,2 26,3
1,0 51 16 10,8 8,0 95,64 29,9
1,2 5l 16 13,9 8,94 107,0 33,4
1,5 5l 16 18,7 10,34 124,2 38,8
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Vidare kan här teoretiska exempel hämtade docenten Waynetre ur
kompendium Alkohol och promille hämtas.Jones

Exempel 1
20kvinna med kroppsvikt på 50 kg mellan kl. och 23En en som

50 01 .00, femfönâr alkohol har, provtagning sker kl. dvs.gram om
timmar efter alkoholförtäringens början, blodalkoholkoncentrationen

0,8omkring promille.av

2Exempel
22med kroppsvikt på 100 kg mellan kl. och 24En man en som

förtâr 140 provtagning sker kl. 04.30, dvs.alkohol har,gram om sex
timma efter alkoholförtämingens början, blodalkohol-och halven en

omkring 1,05 promille.halt av

3 rikligExempel festmiddag med förtäring
kroppsvikt på 80 kg mellan kl. 19 och 23 intarEn medman en som

alkohol enligt följande

kl. 19.00l glas sherry
20.00l2 butelj lättvin kl.
21.00l glas starkvin kl.

4 kl. 21.30cognac
5 whisky kl. 22.00

timmar efter för-har, provtagning sker kl. 01.00, dvs. sexom
0,8början, blodalkoholkoncentation omkringtämingens aven

promille.
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Bilaga 4

Domstolarnas påföljdsval vid rattfyllerigrovt

1 Inledning

kommitténsI uppdrag ingår följa domstolarnasatt påföljdsvalnoga
i mål för rattfylleri och vidgrovt behovom föreslåansvar att de
lagtextjusteringar framstår ägnade öka förutsättningarnasom attsom
för större enhetlighet i råttstillämpningen.en

Domstolarnas praxis vad gäller påföljdsval är vidare intresse förav
kommitténs överväganden i den del uppdraget gäller skärptaav som
straff för rattfylleri.grovt

2 Undersökningar och statistiska uppgifter

Kriminalstatistik från SCB Statistiska meddelanden, Kriminalstatistik,
För brott lagförda 1989 1991, Brott och påföljdpersoner, resp.
angående domstolarnas påföljdsval vid rattfylleri motsvarargrovt i

det tidigarestort rattfylleribrottetsett vid handen använd-attger
ningen fängelsestraff har minskat ochav användningenatt av
Villkorlig dom har ökat markant jämfört med tiden före den l juli

År1990. 1989 meddelades 7 306 tingsrättsdomar i vilka grovt
rattfylleri utgjorde huvudbrottet. Påföljden bestämdes till fängelse i
72 fallen, till skyddstillsyn iprocent 17 fallenav och tillprocent av

ÅrVillkorlig 5dom i fallen. 1991procent 6 120 tingsråttsdomarav
i Vilka rattfylleri utgjorde huvudbrottetgrovt bestämdes påföljden till
fängelse i 42 fallen, till skyddstillsynprocent i 25av procent av
fallen och till Villkorlig dom i 28 fallen. Motsvarandeprocent av
siffror för andra halvåret 1991 2 891 tingsrättsdomar är, enligt vad
kommittén inhämtat från SCB, 47, 25 23 procent.resp.

Till belysning tingsrättemas val påföljd vid rattfylleriav grovtav
har kommittén gjort uppställning baserad på uppgifter från SCB.en
Uppställningen återfinns i avsnitt 4 nedan. Observeras bör dennaatt
statistik skiljer sig något i uppläggningen från den relaterade.ovan

Av statistiken framgår användningen fängelsestraffatt vid grovtav
rattfylleri minskade kraftigt efter lagändringen till förmån för främst

ÄvenVillkorliga domar. användningen skyddstillsyn ökade.av
Härefter har viss återgång tidigare praxis skett;mot andelenen
Villkorliga domar har minskat från 34 andra halvåret 1990 tillprocent
23 andra halvåret 1991procent och andelen fängelsestraff har under

tid ökat från 39 till 48samma Andelenprocent Villkorligaprocent.
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1990 årsföreänmycket högreväsentligtalltjämtdockdomar är
alltjämt ärfängelsestraffandelensamtidigtlagändringar som

väsentligt lägre.
villkorliga domarandelenhar1991halvåretandratill1989Från år

Under23till5från procent.rattfylleri ökat procent sammavid grovt
48till72från procent.minskatfängelsestraff procentandelentid har

skillnadernastatistiskadeframgår vidareuppställningen attAv
detta ävenochpåföljdsval ärtingsrätters storaenskilda ommellan

inomellerhovrättsområdeinomtingsrätter sammajämför sammaman
län.

målidomarmeddeladeantaletpåpekasemellertid omkan attDet
påtidsperiodemaredovisadedeunderrattfylleriför grovtansvar

dragårknappastdärförbl.a. attdetochlitettingsrätter attmånga var
materialet.statistiskapresenteradeutifrån detslutsatsersäkranågra

ochfråntidenföri procentuppgifterföljandegällerrikethelaFör
19924.KR-info1989med år

skyddstillsynVillkorlig domFängelseHalvår

205721989halvåret1a
175731989halvåret2a

207691990halvåret1a
2434391990halvåret2a

2733391991halvåret1a
2723481991halvåret2a

2719531992halvåret1a
ochpreliminära

ofullständiga upp-
gifter

mellanpåföljdspraxisiskillnadernaocksåärintresseAv noteraatt
årundersigutvecklatskillnaderdessaoch hurhovrättsområdenolika

1992.halvåretförsta1991 och
hovrättsom-olikamellanjämförelsefängelsestrajfgällerVad enger

resultat.följanderåden

19921992219921199119914199131991219911
l-21-4

Högst andel
5759564552534635%fängelsestraff

andelLägst
49504338443335% 29fängelsestraff

iSkillnad procent-
89137820116enheter
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Vad gäller Villkorlig dom jämförelse mellan olika hovrâttsom-ger en
råden följande resultat.

19911 19912 19913 19914 1991 19921 19922 1992
1-4 l-2

Högst andel vill-
korliga domar % 45 32 37 30 33 27 26 26
Lägst andel vill-
korliga domar % 31 24 18 17 23 15 11 14

Skillnad i procent-
enheter 14 8 19 13 10 12 15 12

Vad gäller skyddstillsyn jämförelse mellan olika hovrâttsom-ger en
råden följande resultat.

19911 19912 19913 19914 1991 19921 19922 1992
1-4 1-2

Högst andel skydds-
tillsynsdomar % 32 32 36 31 30 33 31 29
Lägst andel skydds-
tillsynsdomar % 22 21 25 24 25 25 18 24

Skillnad i procent-
enheter 10 11 11 7 5 8 13 5

3 Ytterligare undersökningar

BRÅInom för det uppdrag fåttramen utvärdera effekternaattsom av
1990 års lagändringar har hovrättsrådet vid Svea hovrätt Jan Vilgeus

i uppdraggetts gå igenom domaratt avseende rattfylleri frångrovt
tolv tingsrätter för undersöka vilkaatt bl.a. faktorer styrsom
domstolarnas påföljdsval och huruvida likartade fall bedöms lika vad
gäller val påföljd.av

Se också den förfrågan kommittén har sånt till tingsrättersom ut
och hovrätter, bilagorna 2 och 2 b till betänkandet.a

Tingsrättemas påföljdsval vid rattfylleri efter den 1 juligrovt 1990
undersöks också inom för examensarbeten i Straffrätt vidramen
exempelvis juridiska institutionen vid Lunds universitet med professor
Hans Klette handledare.som
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påföljdsvalTingsrätternas4

ratwlleri närmastmål där attpåföljdsval i grovtTingsrätternas
rubricerades1990juliden 1före ratt-brottmed detjämföra som

%.huvudbrott ifylleri varit
vunnithabehöverintetingsrättsdomar,endastStatistiken somavser

angivenochi domenhuvudbrottetrattfylleri utgörkraft. Grovtlaga
skyddstillsyninkluderarfängelsePåföljdenhuvudpåföljd.påföljd är

1 §34 kap.enligtFörordnandenfängelsestraff.kombination medi
gällerVadpåföljd.tidigareredovisasBrB1stycketförsta somp.

mångaiunderlagetobserverasbörtingsrätt attvarjeförstatistiken
missvisande. Somkanlitetså prooentsatsemafall är att vara

tingsrätterantaletuppgick1991årunderkan nämnasillustration att
tillrattfylleriförmåletthundra grovtavgjorde fler än ansvaromsom

målfemtiofärre änavgjorde47 tingsrätter omstycken.llendast
rattfylleri.för grovtansvar

avrundats.harSiffrorna

År 1939

förpåföljden grovtfrån SCBsiffermaterial attvisar1989årFör
skyddstill-tillfallen,72fängelse itill procentbestämdesrattfylleri av

fallen.5iVillkorlig dom procenttillochi 19 avprocentsyn

År 1990

enskildadeuppställning övernågonhar1990halvåretförstaFör
Förgjorts.interattfylleribrottvidpåföljdsvaltingsrätternas grova

fängelsestrafftidnämndaförsiffermaterial attSCBsvisarrikethela
fallen20iskyddstillsyn procentfallen, avi 69användes procent av

fallen.7iVillkorlig dom procentoch av

Villkorlig domskyddstillsynFängelseunderTingsrätter
halvåretAndrahalvåretAndrahalvåretAndra

Svea hovrätt

341549Handen
832929Norrtälje

411740Solna
521927Stockholm
462230Södertälje
621919RoslagSödra
48213 1Huddinge
502525Jakobsberg
3 l3333Nacka
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25Uppsala 46 23
8Tierp 56 36

29Enköping 33 38
2356Eskilstuna 17
19Katrineholm 62 19
39Nyköping 44 l l
3925Gotland 36
12,5Hallsberg 4444

70 20Karlskoga -
1060 30Lindesberg
2341Orebro 34
345 24 lKöping
3245 18Sala
2339Västerås 39
2224Falu 49
3645 8Hedemora l

13 47Ludvika 40
37,52933Mora
383 lLeksand 3 1
4228Sollentuna 30

Hela hovrätts-
372437området

Göta hovrätt

1070Mjölby -
21 37,529Linköping
24 1943Motala
19 4635Norrköping
21 967Eksjö
16 3 144Jönköping

35 13 48Värnamo
5 8 338Ljungby

50 2327Växjö
l 22l62Kalmar
16 3640Oskarshamn
l 8 3636Västervik
30Falköping 70 -

4532 24Lidköping
50Mariestad 50 -
36846Skövde l

Hela hovrätts-
32845 1området

BlekingeSkåne ochHovrätten över

333333Karlshamn
23865Karlskrona
171767Ronneby
231562Sölvesborg
255025Hässleholm
541630Kristianstad



274 Bilaga 4 sou 1992131

Ängelholm 30 30 35
Klippan 36 29 29
Simrishamn 28 22 39
Eslöv 76 10 10
Helsingborg 46 19 27
Landskrona 37 30 33
Lund 39 14 47
Malmö 18 18 59
Trelleborg 20 20 S2
Ystad 31 36 28

Hela hovrätts-
området 36 21 39

Hovrätten för SverigeVästra

Halmstad 43 21 29
Varberg 35 33 33
Göteborg 50 32 17
Mölndal 50 28 22
Stenungsund 29 19 52
Strömstad 40 10 40
Uddevalla 38 20 33
Alingsås 32 37 32
Borås 62,5 l 8 18
Sjuhäradsbygden 41 23 36
Trollhättan 42 25 25
Vänersborg 65 13 22
Amål 45 27 27
Arvika 29 35 32
Karlstad 56 16 26
Kristinehamn 42 26 26
Sunne 29 26 41

Hela hovrätts-
området 45 26 26

Hovrätten for Nedre Norrland

Bollnäs 38 22 41
Hudiksvall 27 53 20
Ljusdal 50 40 -Härnösand 17 37,5 46
Sollefteå 40 33 27
Sundsvall 43 22 35
Örnsköldsvik 23 50 27
Sveg 75 25-
Ostersund 13 39 48
Gävle 38 28 32
Sandviken 30 40 25

Hela hovrätts-
området 32 33 34
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ÖvreförHovrätten Norrland

Lycksele 338 23 1
Skellefteå 3636 29

26Umeå 40 26
3Boden 24 45 l
28Gällivare 28 41
32Haparanda 28 28

Luleå 37,5 19 44
52 26Piteå 13

Hela hovrätts-
35 30området 30

Hela 39 24 34riket

År 1991

någon uppställning de enskildaförsta halvåret 1991 har överFör
uppgick andelenpåföljdsval inte gjorts. hela rikettingsrätternas I

27fängelsestraff 39 andelen skyddstillsyner tilltill procent, procent
33andelen villkorliga domar tilloch procent.

skyddstillsyn Villkorlig domFängelseTingsrätter under
Andra Hela Andra Hela AndraHela

halvårethalvåret året halvåret åretåret

Svea hovrätt

2247 47 21 28 30Handen
28 4030 30 38Norrtälje 34
18 2642 47 26 40Solna

45 21 2449 22 29Stockholm
25 21 1648 49 30Södertälje

35 24 37 4037 23Södra Roslag
23 1428Huddinge 46 58 28
32 2438Jakobsberg 28 38 40
20 932Nacka 55 55 20
30 2626Uppsala 42 49 27

12,5846 1Tierp 46 42 36
15 203745 40 38Enköping

1515 1865Eskilstuna 62 17
26 19 115 22Katrineholm 638

12,512,5 3162,5 9Nyköping 49
3 2420 134 52 3Gotland 1

21212653 35Hallsberg 42
27262736 2643Karlskoga
14193650 34Lindesberg 47

25 271954 3342Orebro
27282725Köping 48 46
28332250 28Sala 40
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29Västerås 40 39 32 32 29
29Falu 5 59 22 10 26l

54 8 17 8Hedemora 56 27 3
25 32 42 32Ludvika 31 37
24 29 3 18Mora 38 47 1

45 36 25 18Leksand 43 32
18 34 42 41 36Sollentuna 24

Hela hovrätts-
28 2348 26 26området 44

Göta hovrätt

33 26 22Mjölby 52 44 22
25 23Linköping 47 46 23 3 l

46 50 18 30 32 10Motala
37,518 15 40Norrköping 37 40
553 53 27 42 19Eksjö

38Jönköping 31 19 29 42 41
35 59 12 42 24Värnamo 21

1546 48 14Ljungby 40 38
25 20 8Växjö 5 67 281

54 19 32 24Kalmar 48 l 8
3523 24 36Oskarshamn 42 41
3535 25 40Västervik 38 20
153239 62 29 23Falköping

34 29 22 19Lidköping 42 48
5 52 2070 10Mariestad 43

27 43 30 14Skövde 43 43

Hela hovrätts-
25 2328 3 1området 43 46

Skåne BlekingeHovrätten ochöver

5738 14 38Karlshamn 19 29
35 346 22 23 1Karlskrona 43

3350 50 20 17 30Ronneby
1750 27 33 40Sölvesborg 33
2525 35 50 30Hässleholm 35

29 24 40 40Kristianstad 3 361
50 3625 32 17 24Angelholm
21 38Klippan 48 3 27 3 11

25 50 29 1725 42Simrishamn
22 153 34 37 1Eslöv 44

2728 28 24Helsingborg 42 42
52 12 36 3238 23Landskrona

4020 17 40Lund 40 43
29 2347 5 21 23Malmö l
45 4343 12 9Trelleborg 41

454535 32Ystad 16 18

Hela hovrätts-
25 33 31området 38 42 26
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Hovrätten för Västra Sverige

Halmstad 38 56 37 32 21 12
Varberg 50 54 24 31 26 15
Göteborg 48 57 33 30 18 11
Mölndal 49 41 26 26 25 32
Stenungsund 46 47 28 26 23 21
Strömstad 67 64 1813 20 18
Uddevalla 55 56 16 11 27 33
Alingsås 19 16 5644 34 22
Borås 56 67 23 24 22 9
Sjuhäradsbygden 58 64 2019 23 16
Trollhättan 37 43 34 33 29 23
Vänersborg 68 95 15 15 5-Åmål 42 60 58 40 - -Arvika 39 50 43 37,5 15 12,5
Karlstad 43 39 22 24 35 37
Kristinehamn 33 44 40 36 27 20
Sunne 37 44 34 28 26 25

Hela hovrätts-
området 45 52 30 29 23 18

Hovrätten för Nedre Norrland

Bollnäs 46 49 19 22 35 30
Hudiksvall 35 35 52 47 11 18
Ljusdal 42 73 33 18 25 9
Härnösand 33 29 38 59 26 6
Sollefteå 50 67 14 11 36 22
Sundsvall 5649 18 18 32 26
Örnsköldsvik 45 41 43 45 9 10
Sveg 33 50 29 25 38 25
Östersund 35 39 39 45 25 16
Gävle 43 51 27 26 26 18
Sandviken 50 65 22 10 27 20

Hela hovrätts-
området 43 49 29 2729 20

ÖvreHovrätten för Norrland

Lycksele 36 50 17 32 2529
Skellefteå 48 57 26 14 26 29
Umeå 38 35 3029 33 35
Boden 45 43 2121 31 29
Gällivare 3 528 2423 38 24
Haparanda 43 42 16 16 41 42
Luleå 26 24 3938 36 36
Piteå 38 50 37,538 21 12,5

Hela hovrätts-
området 38 42 29 26 33 30

Hela riket 43 48 27 27 28 23
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Är 1992

ochofullständigtpå1992 bygger ännuför första halvåretStatistiken
tings-de enskildauppställning avseendeNågonmaterial.orättat

meningsfull göra.bedömtsdärför inteharrâtterna attsom
påföljdenstatistikenhittills framtagnariket visar denhelaFör att

fallen, till55till fängelse irattfylleri bestämdesför procentgrovt av
i 18Villkorlig domoch tillfalleni 26skyddstillsyn procent av

fallen.procent av
andelen1992 uppgickhalvårettill förstaendastSer man

till 27skyddstillsynspåföljderandelen53fängelsestraff till procent,
19domar tillandelen vilkorligaoch procent.procent

årenPâföljdsvalet 1989-1992vid rattfyllerigrovt

Procent
m0i Fängelse

I skyddstillsyn

Villkorlig dOI

199212a19912a19911a1989 19902a19901a
tablårethalvårethalvårethalvåret halvåret
pre .
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Bilaga 5

Återfall i brott och påföljdsvalets betydelse för

återfallsbenägenheten

1 Inledning

För kunna diskutera påföljdsvalet vid rattfylleri år detatt grovt av
intresse studera återfallsbenågenheten och olika påföljdersatt
betydelse för denna.

Återfallsbenägenheten2

Kriminalvårdsstyrelsen presenterade år 1987 där bl.a.rapporten
återfall bland fängelsedömda trañknykterhetsbrottslingar granskades,

kriminellaHur rattfyllerister,är 19872. Två huvud-rapport
granskades. I den ingick dömts tillgrupper ena gruppen personer som

fängelse med trañknykterhetsbrott huvudbrott i den aktuellasom
domen 244 personer. I den andra ingickgruppen personer som
dömts till fängelse för bl.a. trañknykterhetsbrott därmen annan
kriminalitet utgjort huvudbrott i den aktuella domen 228 personer.

granskade avtjänadeDe alla fängelsestraff den l aprilettpersonerna
1980. Uppföljningsperioden tilluppgick fyra år räknat från doms-

och återfalldatum räknades brott konstaterats dom,som som genom
åtalsunderlâtelse eller strafföreläggande inom denna period.

de fängelsedömda med trafiknykterhetsbrottAv huvudbrott isom
den aktuella domen återföll, enligt 51 125rapporten, procent av
244 i brott under uppföljningsperioden.

Återfallen i brott fördelade kategoriersig olika kriminali-mellan av
enligt följande.tet

Återfallsbrott återföllAndel dem %av som

Enbart trañknykterhetsbrott 43
Trañknykterhetsbrott och

kriminalitet 33annan
Enbart kriminalitet änannan

trañknykterhetsbrott 24

Återfallen i trafiknykterhetsbrott i denna således inom fyra-grupp var
årsperioden 39nästan procent.

de tidigare ostraffade återföllAv 22 dem mednästan procent, av
enbart trañknykterhetsbrott i sin tidigare belastning återföll 36
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återföllövriga tidigare kriminellt belastade nästanoch deprocent av
trafiknykterhetsbrott.54 iprocent

fängelsedömda med trafiknykterhets-dvs.den andraAv gruppen,
kriminalitet i den aktuella domen,brott och allvarligareannan

under uppñljnings-enligt 82 pålagfördes, procent nyttrapporten,
perioden.

Återfallen kategorier kriminali-fördelade sig mellan olikai brott av
enligt följande.tet

Återfallsbrott återlöll mAndel demav som

Enbart trafiknykterhetsbrott
trafikbrott 4med andraev.

Trañknykterhetsbrott och
62kriminalitetannan

Enbart kriminalitet änannan
35trafiknykterhetsbrott

54 i trañknykterhetsbrottåterföll såledesdennaAv procentgrupp
ostraffade återföll 40inom fyraårsperioden. de tidigareAv procent

55 iåterfölloch de tidigare kriminellt belastade nästan procentav
trañknykterhetsbrott.

intresse 244 med trafiknyk-också dels deAv är att av personerna
tidigare dömts förterhetsbrott huvudbrott, hade 152 62 procentsom

35 förbrott 16 för enbart trañknykterhetsbrott, procentprocent-
för enbarttrañknykterhetsbrott och kriminalitet och 11 procentannan

kriminalitet.annan
228 i hade 213 93de den andra procentAv personerna gruppen

tidigare 3 för enbart trañknykterhetsbrott,dömts för brott procent-
75 och 15för kriminalitettrafiknykterhetsbrott ochprocent annan

för enbart kriminalitet.procent annan
tängelsedömda medEnligt hälften de 244hade änrapporten mer av

trafiknykterhetsbrott aktuella domen, nämligenhuvudbrott i densom
131 aktuell dom gjort sigföre eller inom fyra år efterpersoner,
skyldiga till trañknykterhetsbrott.andra brott än

I detta undersökningtillsammanhang kan vidare hänvisas somen
gjorts Trafiksäkerhetsverkets Undersökningenalkoholgrupp.av
omfattade trañknykterhetsbrottslingfemtionde misstänktvar som
underkastats undersökningblodprovstagning Enligt dennaår 1988.
hade omkring blodalkoholkoncentration53 meddemprocent enav
över 1,5 femårsperiod lagförts ñrpromille, tidigare inom etten
trañknykterhetsbrott. blodalko-siffra för dem medMotsvarande en
holhalt under 1,5 30promille procent.var

SCB har statistikuppgifter angående bl.a.nyligen presenterat
återfall 19914 ochi trafiknykterhetsbrott cirkulär KR-infose

5.Domstolsverket och 2 bilagainformerar 91991 1 samts.
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lagföringar lika lite övriga iUppgifterna beskriverochavser som
återfallsrisken.detta avsnitt presenterade siffror den faktiska Som

ingångslagföring lagföring för rattfylleribrotthar första etten persons
jämföra rattfylleri i dag under åren 1980-närmast medatt grovt --

hur många gånger1984 räknats. har delsSCB sedan undersökt
lagförts för trafiknykter-tidigare från och med år 1973personen - -

till och med år 1989 ånyohetsbrott, dels hur många gånger personen
Uppföljningsperioden varierar alltsålagförts för trafiknykterhetsbrott.

fem och tio år.mellan
65Statistiken vid handen bl.a. 67 procent procentatt avger

återfallit i trafiknykterhets-85 kvinnornamännen och inteprocent av
återfallit gång ochunder uppföljningsperioden, 19brott att procent en

perioden.13 återfallit två eller flera gånger underatt procent
lagfördaframgår statistiken 64 deVidare inteprocentatt avav

1973 hade lagförts för trafiknykterhets-tidigare från och med år
andel alltså debutanter. dessa debutanterbrott. En Avstor var

i trafiknykterhetsbrott under uppföljningsperioden.återföll 24 procent
statistikuppgifter angående återfall i brott,vidare redovisatSCB har

Återfall19912, i brott, 1973-1985,1973-1985 EnRSPM
1991.Rättsstatistisk årsbok ingångslagföring haröversikt och Som

för trafiknykterhetsbrottförsta lagföring underhär räknats en persons
sedan undersökt dels hur många gångeråren 1973-1985. harSCB

för brott brott till fängelse,lagförts grövre letttidigare sompersonen
dom, överlämnande till särskild vård,villkorligskyddstillsyn,

första stycket 1 eller åtalsunder-tillämpning 34 kap. 1 § BrBav p.
påföljdtill iha lett antecknas kriminal-låtelse brottet skulle somom

hur gångerdels många ånyo gjortåtal skett,registret personenom
treårsperiod.sig till brott inomskyldig en

137 021de ingångslagföringar därUndersökningen visar att av
utgjorde huvudbrottet 64,5avsågtrafiknykterhetsbrott procent

straffats för dessatidigare grövre brott. Avintesompersoner
år.straffades för brott inomdebutanter 74 ånyointe treprocent

betydligt 48Inslaget enstaka lagforingar procent.alltsåav var
inom år.återföll 36 iTotalt lagförda brottde treprocent av

för trafik-lagfördesde 6 093 1991under årAv ettpersoner som
såväl huvudbrottutgjordenykterhetsbrott och där detta brott som

53hade intebrott enligt den givna definitionen,grövre procentovan
Statistiskakriminalregistrettidigare för brottdömts antecknats isom

lagförda 1991,Kriminalstatistik,meddelanden, För brott personer,
brott.Grövre

1991 lagfördesårockså 45 demHär kan nämnas att procent somav
hade lagförts förtrafiknykterhetsbrott huvudbrott intemed ett som

Rättsstatistisk årsbok 1992.något brott under de tio åren Avsenaste
1991 hade 36huvudbrott årdem lagförts för rattfyllerigrovtsom
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lagförts under de tio åreninte och demprocent senaste av som
lagförts för rattfylleri huvudbrott 52hade lagfönsinte underprocent
denna tid.

Ser endast till de år 1991 dömdes tillman personer som en
frihetsberövande påföljd och hade rattfylleri huvud-grovtsom som
brott i domen hade 28 lagförts under deinte tio åren.procent senaste

3 Påföljdsvalets förbetydelse återfallsbenägenheten

statistikSCB angående återfall i trafiknykterhetsbrott vid handenger
andelen återfall så lika mellanår den dömtsatt gott som grupp som

till frihetsberövande påföljd för rattfylleri och dengrovt grupp som
dömts till icke frihetsberövande påföljd för detta brott; 33 32en resp.

cirkulär KR-info 19914 och Domstolsverket informerarprocent
91991 1 och 2 bilaga 5.samts.

undersökningI från år 1988, Rattfylleribrottet, har f.d.en
lagmannen vid Trelleborgs tingsrätt Karl-Gustav Lindelöw och
tidigare tingsnotarien vid denna tingsrätt Tomas Nilson undersökt
återfallsfrekvensen vid olika påföljder. Undersökningsmaterialet
omfattade samtliga rattfylleridomar vid Trelleborgs och Landskrona
tingsrätter under tioårsperiod 1975-1984åren där rattfylleri variten
huvudbrott. Endast personbilsförare och motorcyklister med hemvist
i Sverige granskades.

Vad gäller Trelleborgs 321 domartingsrätt undersökningengav
till resultat 11 de dömda återföll i rattfylleribrott minstatt procent av

gång inom treårig uppföljningsperiod räknad från den förstaen en
domen; de 189 dömts till fängelse återföll 14av personer som

i rattfylleri och de 132 dömts till ickeprocent av personer som
frihetsberövande påföljder återföll 7 6 3 personerprocent; procent

dem dömts till Villkorlig återföll,dom 3 l personprocentav som
dem dömts till skyddstillsyn vårdföreskrift återföll ochutanav som

10 5 dem dömts till skyddstillsynpersoner medprocent av som
Återfallsfrekvensenföreskrift vård återföll. för de fängelsedömdaom

alltså dubbelt så för dem dömts till icke frihets-storvar som som
berövande påföljder.

Vad gäller Landskrona 332 domartingsrätt undersökningengav
till resultat 19 de dömda återföll i rattfylleribrott minstatt procent av

gång inom uppföljningsperioden; de 277 dömtsen av personer som
till fängelse återföll 18 i rattfylleri 55och deprocent av personer som
dömts till icke frihetsberövande påföljder återföll 22 12procent

10personer; 3 dem dömts till Villkorligpersonerprocent av som
dom återföll, 46 6 dempersoner dömts tillprocent av som
skyddstillsyn vårdföreskrift återföll och 27 3 personerutan procent

dem dömts till skyddstillsyn med föreskrift vård återföll.av som om
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återfalls-Landskrona hade alltså de icke frihetsberövade den störstaI
domar på skyddstillsyn vidfrekvensen. Observeras bör antaletatt
därför knappast gårLandskrona tingsrätt litet och det draattattvar

möjlig förklaringnågra de redovisade resultaten.slutsatser Som enav
frihetsberövande påföljdertill den höga återfallsprocenten vid icke

tingsrätt undersökningen det kan så,vid Landskrona i attanges vara
till i Landskrona utprägladede dömts skyddstillsyn äratt som

återfallsbenâgenhet medan dealkoholproblematiker med stor som
visserligen också alkohol-dömts till skyddstillsyn i Trelleborg är

med mindre återfallsbe-problematiker i tidigare skede ochettmen
kunna bottna i olikaskillnad skulle i sinnägenhet. Denna tur

användning personutredning vid tingsrättema.av
sammanhanget också undersökningen vidintresse i ärAv att gav

antalet återfall stodde fängelsedömda det sammanlagdahanden att av
ii Trelleborg och för 80 Landskrona.för 82 procentprocent

sifferuppgifterna medger inte några jämförelser iredovisadeDe
effektivitet för förhindra återfall.fråga olika påföljders attom

utvecklat särskild kurs, Rattñllan,Kriminalvårdsstyrelsen har en
trañknykterhetsbrott främst första-dem döms förför att som -

ökade kunskaper alkohol och trafik och insiktgångsdömda om om-
kursen på halvtidalkoholvanoma. Tanken ärde att som gesegna -

tid f.n. 12 i landet bl.a. skallmånads anstalterunder ungefär en -
andelen återfall i trañknykterhetsbrott.till minska Statensbidra att

trañkinstitut har på uppdrag Kriminalvårdsstyrelsenochväg- av
utvärdering Rattfällan på anstalt Tömros, J.,genomfört aven

kurs för fängelsedömda rattfyllerister,UtvärderingRattfällan, av
3711992.VTIrapport

studieingick bl.a. avseende återfall i trañknyk-utvärderingenI en
Återfallsstudientvåårsperiod efter frigivningen.inomterhetsbrott en

trañknykterhetsbrottdömda för gick Rattfällanomfattade alla som
1987 729 jämfördes1986 och personer. Dessaunder åren personer

bestående tillkontrollgruppvad gällde återfall med lika stor aven
individer, derattfälledeltagama ävenindividuellt matchade varsom

inte gick Ratt-till fängelsedömda för trafiknykterhetsbrott, men som
förtrañknykterhetsbrott lägrefállan. Studien visade återfall iatt var

intekursdeltagarnakursdeltagarna. de 80För över procent somav
återföll 6från intagningenstraffade tidigare feminom årvar

kontroll-med 9inom tvåårsperioden, jämfört procentprocent av
inte uteslutas denutvärderingen,Det kan, sades det i attgruppen.

på andrabåda berorerhållna skillnaden i återfall mellan de grupperna
exempelvis på skillnaderfaktorer deltagandet i sådant,än kursen som

i motivation.
kursdeltagamasenkätstudie därutvärderingen ingickI även en

trafikattityder till alkohol ochalkoholvanor kunskaper ochsamt om
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behandlas. Dessutom gjordes kursvärdering. Enkätstudien visadeen
kursdeltagarna besvarade kunskapsfrågoma bättre efteratt genom-

gången kurs än före. Dessutom deltagarna efter kursen i ökadgav
utsträckning uttryck för ståndpunkten det är oansvarigt köraatt att
alkoholpåverkad. frågaI attityder är det dock, enligt utvärdering-om

mycket vanskligt söka dra några slutsatser inverkanatten, om av
kursdeltagandet. på deSynen alkoholvanoma tycks dock, enligtegna
utvärderingen, inte ha förändrats 90nämnvärt. deltagarnaprocent av
påstod kursen haft värde för dem.att ett

Kriminalvårdsstyrelsen har iVTI uppdrag göragett att en ny
uppföljning Rattfällan i anstalt avseende återfall inom fyraårs-av en
period efter frigivningen. räknarVTI med kunnaatt presentera en
definitiv härom 1993.rapport sommaren

Även inom frivården bedrivs olika rattfylleriprojekt. Erfarenheterna
dessa projekt goda. De olika rattfylleriprojekten skiljerav anses vara

sig åt vad gäller uppläggning, består i allmänhet deltagandemen av
i samtals- och informationsgrupper kring alkoholfrågor, individuella
samtal och läkarkontakter. Projekten löper över period 12en om
månader.

rattfylleriprojektDet bedrivs Frivårdsmyndigheten isom av
Halmstad har utvärderats i Vad gör vi med rattfylleris-rapporten
tema sammanställd frivårdsinspektören Lennart Thorstenssonav
vid myndigheten. Utvärderingen omfattar alla dömts tillpersoner som
skyddstillsyn med föreskrift genomgå rattfylleriprojektet från detatt

projektet startade hösten 1986 till hösten 1990.att Av rapporten
framgår 40nästan klienterna hade dömts för rattfylleriatt procent av
tidigare. Vad gäller återfall 10 70 tillfrågade de körtattuppgav av
alkoholpåverkade under gång eller efter genomgångetprogrammets

de sammanlagt 83Av genomgått rattfylleri-program. personer som
projektet efter det de dömts till skyddstillsyn med föreskrift häromatt
har, enligt 14,5 12 återfallitpersoner i trañknyk-rapporten, procent
terhetsbrott inom 1-5 år efter domen.

Även det rattfylleriprojekt bedrivs Föreningen Skyddsvärnetsom av
och Frivårdsmyndigheten i Göteborg har utvärderats Rattfylleripro-
jektet i Göteborg, juni 1989, Ann-Christin Frylén och Bengtav
Bergenmar, vilken kompletterats våren 1991. Uppföljningenrapport
gäller de första 88 påbörjade behandlingen underpersonerna som
tiden 1985-juninovember 1987. dessa 72Av tidigareprocentvar
dömda för olika brott; 60 tidigare dömda för trafiknyk-procent var
terhetsbrott. Vid genomgång Rikspolisstyrelsens register 1991av
visade sigdet 22 klienterna hade dömts föratt procent av nya
trafiknykterhetsbrott inom år efter genomgången behandling.tre

En utvärdering de rattfylleriprojekt bedrivs Föreningenav som av
Skyddsvärnet i Stockholm och Göteborg pågår professorema Hans
Bergman och Ulf Rydberg vid Karolinska institutet.
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BRÅsInom för utvårderingsprojekt granskar brottsforskarenramen
Jan Andersson återfall och pâföljdsvalets betydelse för återfalls-
benägenheten. Granskningen omfattar alla lagföns förpersoner som
trañknykterhetsbrott under åren 1973-1989. Såväl återfall i trañknyk-
terhetsbrott andra brott studeras. Uppföljningsperioden 3 årärsom
räknat från lagföringen.
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Bilaga 6

Personutredning i mål för grovtom ansvar
rattfylleri

denI i bilaga 5 nämnda undersökningen från år 1988, Rattfylleri-
brottet, har även användningen personutredning i målav om ansvar
för rattfylleri uppmärksammats. Vid Trelleborgs tingsrätt infordrades,
under den tid undersökningen omfattar, regelmässigt personutredning
i denna mål; någon formtyp utredning inhämtades i 84av av procent

målen. Vid Landskrona tingsrätt infordradesav personutredning i
endast 24 målen.procent av

Enligt undersökningen uppgick andelen icke frihetsberövande
påföljder vid Trelleborgs tingsrätt under perioden till 44 procent,
medan andelen sådana påföljder vid Landskrona tingsrätt uppgick till
14 Undersökningenprocent. också vid handen i de fall dåattgav
personutredning ägt bestämdes påföljden vid Trelleborgs tingsrättrum
i 49 fallen och vidprocent Landskrona tingsrätt i 57av procent av
fallen till fängelse. ingenNär sådan undersökning ägt bestämdesrum
påföljden i 89 96 fallen till fängelsestraff.procentresp. av

Tingsrätternas påföljdsval vid rattfylleri efter dengrovt 1 juli 1990
inklusive gärningar begångna före detta datum lagfördamen
därefter har under handledning professor Hans Klette undersöktsav
inom för examensarbeten i Straffrätt vid juridiska institutionen,ramen
Lunds universitet, höstterminen 1990 Louise Törnwall och Erikaav
Henmalm höstterminen 1991samt Ann-Charlotte Hedlund.av

Den förstnämnda studien sträcker sig fram till den 30 november
1990 och omfattar 243 domar från de sju tingsrättema i Malmöhus
län och domar för enbart rattfylleri ellergrovt rattfylleriavser grovt
i kombination med andra lindrigare trafikbrott. I 43 deprocent av
undersökta fallen hade särskild personutredning infordrats. När en
personutredning ägt bestämdes påföljden till villkorlig dom i 19rum

fallen, till skyddstillsynprocent i 51 fallen ochav tillprocent av
fängelse i 29 fallen. Närprocent personutredning inte ägtav rum
bestämdes påföljden till Villkorlig dom i 52 fallen, tillprocent av
skyddstillsyn i 4 fallen och till fängelseprocent i 41av procent av
fallen.

Den andra studien omfattar 148 tingsrättsdomar i Malmöhus län
under tidsperioden 1 december 1990 31 1991. Personutredningmars-
hade infordrats i 55 fallen. När personutredningprocent ägtav rum
bestämdes påföljden till Villkorlig dom i 31 fallen, tillprocent av
skyddstillsyn i 39 fallen och till fängelseprocent i 30av procent av
fallen. När personutredning inte ägt bestämdes påföljden tillrum
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i 5skyddstillsyntillfallen, procenti 58Villkorlig dom procent avav
fallen.37fängelse itillfallen och procent av

alltså intelederförhållandenpersonligatilltaladesden utrettsAtt
påföljd.frihetsberövandeickeväljerdomstolentillregelmässigt att en

mellanskillnadernahandstilldet näraligger attatt antaDäremot
förhållandetmedsambandpåföljd hari valettingsrätterna av

ellerägertilltaladesdenutredninghuruvida någon rumpersonom
naturligtvis ipåföljdsvalet ärförbetydelsefaktorerinte. Andra av

missbruksproblemeventuellaavslöjar depersonutredningenmånvad
ochsituationtill sininställningtilltaladesdenföreligga,kansom

behandlings-vilka adekvatadennågotvilja göradennes samtatt
erbjuda.kanpåfrivårdenåtgärderoch andra ortensomprogram

tings-uppgiftertagit framhar SCBbegärankommitténsPâ om
förmålpersonutredning i grovtinhämtanderätternas ansvaromav

rattfylleri.
nedanståendehovrättsområdenaolikademellanjämförelseEn ger

bild.

Anmärkning
hovrättsomrádebyttetingsrätteri domen. Dehuvudbrottrattfylleri ärGrovt som

hovrättsomrádct.tidigaretill detförtsjuli 1992 harden 1
domaromfattar destatistikenofullständigfor 1992 ärår somStatistiken
material.preliminär orättatochmånadoktobertill SCBinrapporterats t.o.m.

frivárdsmyndighet person-frånyttrandeförstås härpersonutredningMed
personutred-särskild19912041enligt 7 § lagenläkarintygundersökning, om

ochområdedettalag pågällandetidigareellerbrottmål,ning i m.m.
undersökning.rättspsykiatrisk

%personutredningAndelHovrättsområde
ÅrÅr 19921991

3 TotaltKvartal2KvartallKvartalTotalt

4134434343hovrättSvea
4138453938hovrättGöta

överHovrätten
5140495948BlekingeochSkåne

förHovrätten
4942505350SverigeVästra

forHovrätten
4748534254NorrlandNedre

forHovrätten
4639Övre 465053Norrland

4539464746riketHela
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uppdelning påGörs olika påföljder blir resultatet följande.en

Huvudpåföljden i domen fängelseär

Hovrättsområde Andel personutredning %
År År1991 1992
Totalt Kvartal l 2 Kvartal3Kvartal Totalt

hovrättSvea 34 34 32 23 31
Göta hovrätt 2a 24 25 33 27
Hovrätten över
Skåne och Blekinge 36 43 46 30 40

förHovrätten
Västra Sverige 39 40 38 29 36

förHovrätten
Nedre Norrland 45 30 39 29 33
Hovrätten för
Övre Norrland 42 42 38 37 39

Hela riket 35 3535 28 34

Huvudpåföljden i domen skyddstillsynär

Hovrättsomräde Andel personutredning %
År År1991 1992

2 3Totalt Kvartal 1 Kvartal Kvartal Totalt

Svea hovrätt 81 78 86 77 80
hovrättGöta 81 77 96 73 84

Hovrätten över
Skåne och Blekinge 90 89 83 92 88

förHovrätten
Västra Sverige 86 91 86 88 89

förHovrätten
Nedre Norrland 89 86 89 93 89
Hovrätten för
Övre Norrland 90 89 100 67 89

85Hela riket 85 84 88 83
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Huvudpålölidcn i domen Villkorligär dom

Hovräusområde Andel personutredning %
Å År1991 1992
Totalt Kvartal] Kvartal 2 Kvartal3 Totalt

hovrättSvea 26 26 18 13 21
Göta hovrätt 21 24 19 21 22
Hovrätten över
Skåne och Blekinge 32 46 35 13 36

förHovrätten
Västra Sverige 27 32 33 25 31
Hovrätten för
Nedre Norrland 32 25 31 25 27
Hovrätten för
Övre Norrland 34 26 23 31 26

Hela riket 28 29 26 19 26

vidareSe avsnitt 8.4.
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Bilaga 7

Hur trafiknykterhetsbrottslingarmånga berörs av en

sänkning det gränsvärdetÖvreav

kriminalstatistik från 14 795 under årAv SCB framgår att personer
1991 lagfördes, dvs. meddelades åtalsunderlåtelse, godkände
strafföreläggande trañknykter-eller dömdes i tingsrätt, med ett
hetsbrott huvudbrott.som

Några uppgifter alkoholkoncentrationemas fördelning blandom
finnsdessa inte framtagna. Beräkningarna bygger därför påpersoner

alkoholkoncentrationemas fördelning bland misstänkta trañknykter-
hetsbrottslingar år 1991.

Luftprov

Milligram alkohol Antal Procent
liter utandningsluft mgI

0,05 2 1500,00 13,6-
0,06 0,09 737 4,7-

20,10 0,24 316 14,7-
0,25 980 12,50,39 1-

5400,40 0,74 4 28,7-
75 0790 4 ;så-

15 802Summa 100,0

luñprov under 1991Det totala antalet år 15uppgick till 802 stycken,
mgl2 887 stycken låg under 0,10 motsvarar 0,2 promille.varav

Enligt kommitténs polisöverintendent Håkan Jaldung för-ärexpert
0,25delningen antalet luftprov över mgl relativt jämn, varförav

ungefär 650kan räkna med stycken 0,05 mgl. skulleDettaperman
innebära intervallet 0,50-0,74 mglomkring 3 250 istycken liggeratt

950 ligger1,0-1,49 stycken i in-motsvarar promille och latt
tervallet 0,60-0,74 1,2-1,49 promille.mgl motsvarar

Blodprov

Milligram Procentalkohol Antal
blod promillegram

10,90,00 0,20 960-
14,83030,21 0,8 1- ,3 5,20,81 1,0 460-
17,31,01 1,50 520 71-
11,11,21 1,50 978-
51,71,51 5394-
99,9Summa 8 782
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Det totala antalet blodprov under år 1991 uppgick till 734.8 Att
antalet blodprov uppgå till 8 782 beror på det i vissaangetts attovan
fall två blodprov från och individ.tas en samma

Med de ovanstående uppgifterna erhålls följande ungefärliga siffror
vad gäller alkoholkoncentrationernas fördelning år 1991. Vad gäller
antalet blodprov räknas här med de under år 1991 uppgick tillatt
8 734 stycken.

Promille eller Antal Antal Totalt posi-Andelmot- av
svarande värde vad blodprov Iuftprov tiva %prov

luftprovgäller

0,00 0,19 952 2 887 3 839-
1,00 1,49 1511 2503 4 761 23-
1,20 9501,49 969 2 9191 14,1-
1,50 515 5944 4 079 8 41,5-

totalaDet antalet för alkoholanalys uppgick till 24 536 styckenprov
15 802 8 734 under år 1991, det totala antalet på+ varav prov
0,20 eller dåröver positiva uppgick till 20 697 24 536prov -
3 839.

framgårSom uppställningen ligger omkring 23 procentav av
avgivna positiva i intervallet 1,0-1,49 promille. innebär,Dettaprov
förutsatt antalet lagförda ligger kvar 1991 års nivå, 3 403att att

% 79523 14 berörs sänkningen. Varje lagövertrådarepersoner x av
har då räknats vid varje tillfälle vederbörandesom en person som
lagförts året.under Tar hänsyn till ochattman en samma person
under året kan ha meddelats åtalsunderlåtelse eller dömts i tingsrätt
för trafiknykterhetsbrott vid flera tillfällen kan antalet berörda

%beräknas till 3 252 23 6 614 strafförelägganden +personer x
7 525 åtalsunderlåtelser och domar.

Från de lagförs trafiknykterhetsbrottmed ettpersoner som som
bibrott bortses.
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Ett [52]samhälleför allaBundnaaktier. [13] Välfärd valfrihetoch service,stödochvård för-EES-anpassning lcreditupplysningslagen.[22]av psykiskt [73]störda.Översyn [51]sjöpolisen.av Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ett-Ett ref åklagarväsende.Del A ochB. [61]orrnerat underlag.[77]Utredningen vissainternationellainsolvens-om Bostadsbidrag enklare rättvisare billigare. [89]- - -frågor. [78] Kommunernassocialbidrag kartläggningen av-Kriminologisk ochlcriminalpolitiskforskning.[80] kostnader [98]normer, m.m.Trafikpolisen dubbeltbättre.[81]änmer för vårdArvoden hosprivatpraktiserandeläkare. 18]Genteknik utmaning.[82]en- Allmännaarvsfonden.[120]AktiebolagslagenochEG. [83] Merkostnadervid sjukdomochhandikapp.[129]Ersättningför kränkning brott [84]genom
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[75] studieEkonomiskpolitik underkriserochi krig. lågprisbutikertEnKonsumenternaoch av
[117]organisation.[79] dagligvaruhandeln.Statensfastigheterochlokaler iändradeköpvanorny-

utvecklingsvi för lite Hushållssparandeti samhälls- ochSparar trådgárdsnäring nulägeSvensk -
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Miljö- och naturresursdepartementet
för risker. Ett seminarium varför vi tillåterRegler om

föroreningarinne [2]änute.mer
datorsuuktur.[34]Fastighelsdatasystemets
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