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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. 

 

Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott 

 

Enligt en lagrådsremiss den 2 februari 2017 har regeringen  

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i brottsbalken,  

2. lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313), 

3. lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom 

    totalförsvaret, m.m. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet 

Stefan Jansson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

 

8 kap. 10 § 

 

I paragrafen, som motsvarar nuvarande 10 och 10 a §§, finns be-

stämmelser om olovlig energiavledning. Vad som straffbeläggs är 

olovlig ”avledning” av elektrisk kraft och värmeenergi. Enligt para-

grafens andra stycke döms för grov olovlig energiavledning, om  

brottet är grovt. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det sär-

skilt beaktas bl.a. om gärningen har varit av särskilt farlig art. Som 

exempel på en sådan gärning nämns i författningskommentaren  

åtgärden att ta bort eller manipulera mätutrustning.  

 

Att ta bort eller manipulera en mätare kan inte gärna omfattas av 

straffbestämmelsen, om inte åtgärden vidtas i samband med att 

energi avleds. Saken bör klargöras under den fortsatta beredningen. 

 

10 kap. 4 § 

 

Genom paragrafen straffbeläggs olovligt förfogande. I ett nytt andra 

stycke införs en grov svårhetsgrad av brottet, grovt olovligt förfo-

gande, med en straffskala från fängelse sex månader till fängelse 

fyra år. Samtidigt ändras första stycket så att maximistraffet för  

olovligt förfogande av normalgraden sänks från fängelse två år till 

fängelse ett år. Skälet till denna ändring är att man vill undvika en 

alltför stor överlappning mellan straffskalorna för normalgradsbrottet 

och den nya grova svårhetsgraden. 

 

Det framgår inte i remissen varför det har lagts så stor vikt vid över-

lappningsproblemet vid just detta brott, jfr 8 kap. 7 § (tillgrepp av fort-

skaffningsmedel) och 9 kap. 5 § (ocker). 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


