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Fråga om jämkning vid rattfylleri 

 

Nämnden har ansett att trafikskadersättning till förare som gjort sig skyldig till rattfylleri 

(0,55 promille i blodet) inte bör jämkas då de närmare omständigheterna i samband med 

olyckan inte var klarlagda och det därför inte var visat att denne hade  medverkat till sina 

personskador genom vårdslöshet.  

 

 

 

MS skadades allvarligt vid en trafikolycka den 29 december 2000. 

 

I ett yttrande den 21 mars 2007 uttalade nämnden bl.a. följande. 

 

”Bolaget anser att trafikskadeersättningen till MS skall jämkas till två tredjedel. Som grund 

för sin ståndpunkt anger bolaget att MS:s alkoholkoncentration i blodet uppgått till 0,55 

promille och att han varit vårdslös vid framförandet av fordonet.  

 

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 utredningen framgår att MS var alkoholpåverkad vid olyckstillfället. Enligt analysbeske-

det var alkoholkoncentrationen i hans blod 0,55 promille. Åklagaren har utfärdat ett straffö-

reläggande för rattfylleri, vilket denne har godkänt. För att trafikskadeersättningen skall 

kunna jämkas krävs därutöver att MS genom vårdslöshet har medverkat till sina skador.  

 

Av trafikmålsanteckningarna framgår att MS av okänd anledning kört ner i diket till höger 

om vägbanan samt att han kört i diket cirka 75 meter innan hans fordon hamnat upp och ner 

och blivit liggande på taket. 

 

Det sätt som MS har framfört sitt fordon på eller de närmare omständigheterna i samband 

med olyckan är inte klarlagda. Enligt nämndens mening kan det därvid inte anses styrkt att 

han har medverkat till sina skador genom vårdslöshet. Mot bakgrund härav bör trafikskade-

ersättningen till honom inte jämkas.” 
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