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Frågan om jämkning vid grovt rattfylleri och grov vårdslöshet 

 

Nämnden har ansett att trafikskadeersättningen till förare som dömts för grovt rattfylleri och 

grov vårdslöshet i trafik bör jämkas till en tredjedel.  

 

 

I ett yttrande den 31 maj 2007 uttalade nämnden bl.a. följande. 

 

 

”MF dömdes av Trollhättans tingsrätt den 27 december 2000 för bl.a. vållande till kropps-

skada, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.  

 

Föreningen anser att trafikskadeersättningen till MF skall jämkas till hälften. Som grund för 

sin ståndpunkt anger föreningen att MF gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och grov vårds-

löshet i trafik. 

 

Nämnden gör följande bedömning. 

 

Enligt 12 § trafikskadelagen kan trafikskadeersättning med anledning av personskada jämkas 

om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till ska-

dan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan 

även jämkas om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. 

 

Av tingsrättens dom framgår att MF i mörker i slutet av en nerförsbacke och i en högerkurva 

med skymd sikt, utan att erforderlig plats funnits tillgänglig, kört om en personbil och under 

samma omkörning påbörjat omkörning av en lastbilskombination samt att hon kolliderat 

med en mötande personbil. Av analysbesked framgår att alkoholkoncentrationen i hennes 

blod var 0,52 promille och att koncentrationen av narkotika och läkemedel i hennes blod var 

0,3 mikrogram amfetamin per gram blod, 0,002 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram 

blod, 0,2 mikrogram diazepam per gram blod och 0,2 mikrogram nordazepam per gram blod. 

  

Omständigheterna vid olyckstillfället har varit sådana att MF genom grovt rattfylleri och 

grov vårdslöshet har medverkat till sina skador. Enligt nämndens bedömning bör ersätt-

ningen i enlighet med nämndens praxis jämkas till en tredjedel.” 
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