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Skadestånd
Pontus Erichsen-Fendinge ska betala skadestånd till målsäganden med 85 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 november 2012 till dess
betalning sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagen hårddisk förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten
Dalarna, Familjevåld; beslagsliggare 2013-2000-BG501, p 1 del av).
Häktning m.m.
Pontus Erichsen-Fendinge ska stanna kvar i häkte till dess fängelsestraffet får
verkställas.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
bestå för uppgifterna om målsägandens identitet och adress, se bilaga 3, lämnade
vid huvudförhandling bakom stängda dörrar och uppgifter därom i aktbilagorna 1,
3, 10, 11, 16, 22, 39, 40, 41 och hemliga bilagorna till aktbilagorna 15, 21 och 35.
Sekretessen i dessa avseenden gäller även för uppgifter i bild- och ljudfiler från
förhören vid huvudförhandlingen.
2. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
bestå för uppgifterna i läkarintyget enligt 7 § lagen (1991:2041) om
personutredning i brottmål m.m., aktbilaga 65, bortsett från första sidan.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Tidigare förordnade målsägandebiträdet advokaten Linda Nyström tillerkänns
ersättning av allmänna medel med 6 273 kr. Av beloppet avser 3 726 kr arbete, 1
140 kr tidsspillan, 153 kr utlägg och 1 254 kr mervärdesskatt.
2. Tidigare förordnade offentlige försvararen advokaten Sam Heino tillerkänns
ersättning av allmänna medel med 43 121 kr. Av beloppet avser 26 082 kr arbete, 7
410 kr tidsspillan, 1 005 kr utlägg och 8 624 kr mervärdesskatt.
3. Lena Helsingen tillerkänns ersättning av allmänna medel med 40 549 kr. Av
beloppet avser 31 050 kr arbete, 1 140 kr tidsspillan, 249 kr utlägg och 8 110 kr
mervärdesskatt.
4. Weine Daniels tillerkänns ersättning av allmänna medel med 52 120 kr. Av
beloppet avser 39 744 kr arbete, 1 710 kr tidsspillan, 242 kr utlägg och 10 424 kr
mervärdesskatt.
5. Kostnaderna för målsägnadebiträdena och försvararna ska stanna på staten.
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Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för uppgifterna om målsägandens identitet och adress, se bilaga 3, lämnade vid
huvudförhandling bakom stängda dörrar och uppgifter därom i aktbilagorna 1, 3, 10,
11,16, 22, 39, 40, 41 och hemliga bilagorna till aktbilagorna 15, 21 och 35. Sekretessen i
dessa avseenden gäller även för uppgifter i bild- och ljudfiler från förhören vid
huvudförhandlingen.
Ersättning
1. Angående ersättning till tidigare förordnade målsägadebiträdet advokaten Linda
Nyström, se domslutet avseende Pontus Erichsen-Fendinge.
2. Angående ersättning till Lena Helsingen, se domslutet avseende Pontus ErichsenFendinge.
3. Per Råström tillerkänns ersättning av allmänna medel med, efter korrigering för
uppenbar felräkning, 41 966 kr. Av beloppet avser 31 050 kr arbete, 2 280 kr
tidsspillan, 243 kr utlägg och 8 393 kr mervärdesskatt.
4. Kostnaderna för målsägandebiträdena och försvararen ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat, dels att Pontus Erichsen-Fendinge ska dömas för våldtäkt mot
barn och att en i beslag tagen hårddisk med visst barnpornografiskt material ska
förverkas, dels att Johnny Magnusson Mets ska dömas för sexuellt ofredande, se
bilagorna 1 och 2.

Målsägandens identitet framgår av bilaga 3 (hemlig).

Målsäganden har yrkat att Pontus Erichsen-Fendinge ska betala skadestånd med
85 000 kr plus ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 4 november 2012 till
dess betalning sker. Av kapitalbeloppet avser 75 000 kr kränkning samt 10 000 kr
sveda och värk inklusive psykiskt lidande.

Målsäganden har yrkat att Johnny Magnusson Mets ska betala skadestånd med
17 000 kr plus ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 4 november 2012 till
dess betalning sker. Av kapitalbeloppet avser 15 000 kr kränkning samt 2 000 kr
sveda och värk inklusive psykiskt lidande.

Pontus Erichsen-Fendinge och Johnny Magnusson Mets har varit berövade friheten
som anhållna eller häktade i enlighet med vad som framgår av bifogade
avräkningsunderlag, se bilagorna 4 och 5.

DOMSKÄL

Skuld- och rubriceringsfrågorna

Pontus Erichsen-Fendinge har förnekat brott. Han har medgett att han ömsesidigt
med målsäganden försökt genomföra ett samlag utomhus. Deras könsorgan har
berört varandra, penetration har dock inte skett. Han har även medgett att han berört
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målsäganden med händerna innanför kläderna, han har vidrört målsägandens
klitoris men han har dock inte fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Att
målsäganden inte hade fyllt 15 år kände han inte till och han har inte heller haft
anledning att misstänka detta. Mot bakgrund av sin inställning i skuldfrågan har han
bestritt det enskilda anspråket, vars skälighet har överlämnats till tingsrättens
bedömning. Slutliga har han, mot bakgrund av att det måste anses vara oskäligt,
bestritt åklagarens yrkande om förverkande av i beslag tagen hårddisk.

Johnny Magnusson Mets har förnekat brott. Han har medgett att målsäganden under
en kort stund onanerat åt honom, detta har dock skett utan förvarning från
målsägandens sida och han har avbrutit detta genom att genast ta bort hennes hand.
Mot bakgrund av sin inställning i skuldfrågan har han bestritt det enskilda
anspråket, vars skälighet han har överlämnat till tingsrättens bedömning.

Två under förundersökningen inspelade videoförhör med målsäganden har spelats
upp. Pontus Erichsen-Fendinge och Johnny Magnusson Mets har hörts. På
åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Anna Björkman. Åklagaren har
åberopat en chatkonversation mellan målsäganden och Pontus Erichsen-Fendinge.
Pontus Erichsen-Fendinge har åberopat en journalanteckning samt chatkonversation
mellan målsäganden och honom.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Det är inledningsvis utrett att Pontus Erichsen-Fendinge och målsäganden började
chatta med varandra på facebook i december 2011, ca ett år före de åtalade
gärningarna. Målsäganden och Pontus Erichsen-Fendinge har även haft kontakter
via sms och telefonsamtal. Kontakterna har innehållit sexuella anspelningar, från
såväl målsägandens som Pontus Erichsen-Fendinges sida. Chatkonversationerna på
facebook intensifierades då Pontus Erichsen-Fendinge var i Borlänge under
höstlovet 2012. Målsäganden var då tretton år gammal och Pontus Erichsen-
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Fendinge arton år gammal. Kontakterna resulterade i att Pontus Erichsen-Fendinge
tillsammans med Johnny Magnusson Mets träffade målsäganden någon gång innan
tidpunkten för de åtalade gärningarna i början på november 2012. Den 3 november
2012 träffades Pontus Erichsen-Fendinge, Johnny Magnusson Mets och
målsäganden återigen vid Resecentrum i Borlänge. Pontus Erichsen-Fendinge köpte
cigaretter till målsäganden och de tre gick sedan tillsammans hem till Johnny
Magnusson Mets bostad, där även Pontus Erichsen-Fendinge bodde vid tillfället.

Samtliga har därefter berättat om att de satt sig i en utbäddad bäddsoffa, med Pontus
Erichsen-Fendinge i ena hörnet, Johnny Magnusson Mets i det andra och
målsäganden i mitten. Målsäganden har berättat att Pontus Erichsen-Fendinge och
Johnny Magnusson Mets turats om att strula, pulla och tafsa på henne och att hon
runkade av båda killarna. När hon tillfrågats särskilt om Johnny Magnusson Mets
inblandning har hon berättat att han inte gjort någonting. Hon har därefter berättat
att hon runkat av även denne. Johnny Magnusson Mets har förnekat att han berört
målsäganden på ett sexuellt sätt. Han har vidgått att målsäganden under en kort
stund onanerat åt honom. Han har dock menat att detta varit oförberett och inte skett
på hans initiativ, och att han så fort han hämtat sig från chocken tagit bort hennes
hand.

Målsäganden har inte lämnat några närmare detaljer om hur händelseförloppet i
denna del ska ha gått till. Hon har efter händelsen berättat för vittnet Anna Broström
om vad som hänt men inte heller för henne berättat vem som gjort vad av killarna.
Tingsrätten finner mot denna bakgrund att det är Johnny Magnusson Mets uppgifter
i denna del som ska läggas till grund för bedömningen. Det är inte heller utrett att
Johnny Magnusson Mets varit med och planerat eller i övrigt känt till de tankar
Pontus Erichsen-Fendinge hade om sex med målsäganden vid detta tillfälle,
inklusive en trekant med Johnny Magnusson Mets. Mot denna bakgrund och
eftersom Johnny Magnusson Mets uppgift om att han genast tog bort målsägandens
hand inte är vederlagd, finner tingsrätten det inte styrkt att han låtit målsäganden
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onanera åt honom på ett sätt som ska kunna medföra straffansvar. Inte heller vad
som målsäganden berättat i övrigt om Johnny Magnusson Mets inblandning
framstår enligt tingsrättens mening som tillräckligt preciserade för att det ska kunna
ställas utom rimligt tvivel att han gjort sig skyldig till den brottslighet som lagts
honom till last. Åtalet ska därför ogillas vad gäller honom.

Vad gäller Pontus Erichsen-Fendinge har han och målsäganden i huvudsak varit
överens om vad som inträffat. De har båda berättat att de berört varandra sexuellt
innanför och utanför kläderna och att målsäganden onanerat åt Pontus ErichsenFendinge inne i lägenheten samt att de därefter har gått ut i syfte att genomföra
samlag. Målsäganden har i den delen berättat att de haft samlag bakifrån när hon
lutade sig framåt mot ett räcke, att penetration skedde, att det gjorde ont och att hon,
när Pontus Erichsen-Fendinge tryckt på, lättade en bit med fötterna från marken.
Pontus Erichsen-Fendinge har invänt att ingen penetration skedde, det gick inte.
Tingsrätten vill framhålla att enligt lagens förarbeten innefattar begreppet samlag i
paragrafens mening inte något krav på att samlaget måste ha fullbordats så som det
uppfattas i allmänt språkbruk. För att ett samlag ska anses föreligga är det
tillräckligt att könsdelarna har kommit i kontakt med varandra. Av såväl
målsägandens som Pontus Erichsen-Fendinges uppgifter framgår att så har skett.
Pontus Erichsen-Fendinge har därför, i vart fall i lagens mening, genomfört ett
fullbordat samlag.

Målsäganden och Pontus Erichsen-Fendinge har därefter berättat att de gått tillbaka
till Johnny Magnusson Mets bostad och att de tre tillsammans promenerat mot
målsägandens bostad. Målsäganden har gått innanför Pontus Erichsen-Fendinges
jacka och de har båda berört varandras könsdelar. Målsäganden har berättat att
Pontus Erichsen-Fendinge fört in sina fingrar i hennes underliv, att det gjort ont och
hon bett honom att sluta. Pontus Erichsen-Fendinge har berättat att det kan vara
möjligt att något finger glidit in i målsägandens underliv när han berört henne, men
att han inte fört in sina fingrar i hennes underliv och att hon inte bett honom att
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sluta. Johnny Magnusson Mets har, när han konfronterats med vad han uppgett i
polisförhör, även han berättat att målsäganden sagt att det gjort ont och bett Pontus
Erichsen-Fendinge att sluta. Vittnet Anna Broström har berättat om hur
målsäganden efter händelsen till henne berättat om hur målsäganden sagt att det
gjorde ont och att målsäganden bett Pontus Erichsen-Fendinge att sluta.

Målsägandens berättelse vinner i stora delar stöd av vad Pontus Erichsen-Fendinge
själv har uppgett. I övrigt vinner hennes uppgifter stöd av vad Johnny Magnusson
Mets och Anna Broström har berättat. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det
är styrkt att Pontus Erichsen-Fendinge agerat så som påstås i
gärningsbeskrivningen.

Pontus Erichsen-Fendinge har bestritt ansvar för brott då han inte varit medveten
om att målsäganden varit under femton år gammal. På målsägandens facebook, där
kontakterna inletts, har det angetts att hon skulle ha varit femton år gammal.
Målsäganden har dock i en chatt, som inte varit kortvarig, berättat för Pontus
Erichsen-Fendinge att hon varit tretton år varpå Pontus Erichsen-Fendinge svarat
”Oj […] vi säger du är femton”. Pontus Erichsen-Fendinge har berättat att han inte
kommer ihåg den chatten, att han kan ha varit distraherad av annat så som dataspel
och att han druckit mycket öl under de dagarna. Tingsrätten finner dock att Pontus
Erichsen-Fendinge oavsett detta måste ha insett, eller i vart fall bort inse att
målsäganden varit under femton år. Den gärning som Pontus Erichsen-Fendinge
gjort sig skyldig till uppfyller därmed rekvisiten för våldtäkt mot barn. Vid en
samlad bedömning, och då det är mest förmånligt för Pontus Erichsen-Fendinge,
bör hela det åtalade händelseförloppet ses som en gärning.

Fråga är dock om gärningen med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse
som mindre allvarligt och därför att bedöma som sexuellt utnyttjande av barn.
Bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn är tänkt att tillämpas när offret är
strax under femton år och frivilligt har samlag med gärningsmannen. Barn under
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femton år kan som regel inte samtycka till sexuella handlingar, bestämmelsen är
därför avsedd att tillämpas restriktivt och hänsyn ska tas till barnets mognad och
förmåga att inse innebörden av sitt handlande.

Såväl målsäganden som Pontus Erichsen-Fendinge har i chatkonversationerna och
de sms som skickats diskuterat olika sexuella handlingar, och även planerat samlag.
Även om sådana initiativ även tagits av målsäganden har hon, när det börjat närma
sig handling ryggat tillbaka och försökt att ta sig ur det hela. Pontus ErichsenFendinge har i dessa avseenden enligt tingsrättens mening varit drivande.
Målsäganden har även av olika anledningar skickat en lättklädd bild på sig själv till
Pontus Erichsen-Fendinge, vilket han i vart fall låtit henne tro att han hade kvar.
Enligt tingsrättens mening visar chatkonversationerna tydligt att han använt sig av
detta för att få målsäganden att gå med på att ha sex med honom. Pontus ErichsenFendinge och målsäganden har vidare inte haft någon kärleksrelation med varandra.
Målsäganden var vid tidpunkten för gärningen tretton år gammal, och Pontus
Erichsen-Fendinge arton år. Även om målsäganden får anses ha uppvisat en form av
mognad med tanke på sin ålder, är åldersspannet dem emellan relativt stort.
Tingsrätten finner med anledning av vad som anförts ovan inte att brottet i detta fall
med hänsyn till omständigheterna är att anse som mindre allvarligt. Pontus
Erichsen-Fendinge ska därför dömas för våldtäkt mot barn.
Skadestånd

Vid denna utgång i skuldfrågan är Pontus Erichsen-Fendinge skadeståndsskyldig
gentemot målsäganden. Yrkade belopp överensstämmer med vad som normalt döms
ut när det är fråga om brott som det nu aktuella, våldtäkt mot barn. Sexuella
handlingar gentemot någon som är under femton år och inte själv anses mogen att ta
ställning till sexuella handlingar är i som regel kränkningsgrundade. Yrkat belopp
avseende kränkning är skäligt och ska bifallas. Enligt tingsrättens mening framgår
det av utredningen även att gärningen medfört sveda och värk samt psykiskt
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lidande. Yrkat belopp är skäligt och ska bifallas. Sammanfattningsvis ska Pontus
Erichsen-Fendinge därför betala skadestånd till målsäganden med yrkade 85 000 kr
plus ränta.

Då åtalet mot Johnny Magnusson Mets ogillas, kan målsägandens skadeståndstalan
i denna del inte vinna bifall.

Påföljd

Pontus Erichsen-Fendinge förekommer under två avsnitt i belastningsregistret, med
början år 2011. Han dömdes av tingsrätten den 23 maj 2011, mål B 3906-10, för
bl.a. sexuellt ofredande i två fall varvid påföljden bestämdes till ungdomsvård. I
målet har inhämtats ett s.k. § 7-intyg och av vilket det framgår att Pontus ErichsenFendinge inte led av någon allvarlig psykisk störning vare sig vid gärningen eller
vid undersökningstillfället.

Minimistraffet för våldtäkt mot barn är fängelse. Straffvärdet för den aktuella
gärningen uppgår till i vart fall två år fyra månader. Pontus Erichsen-Fendinge var
vid gärningen 18 år vilket medför att det föreligger särskilda skäl för att bestämma
påföljden till fängelse. Enligt stadgad praxis innebär hans ålder att straffvärdet ska
reduceras med omkring hälften, jämfört med en person som fyllt 21 år. Med hänsyn
till det höga straffvärdet, samt till att våldtäkt mot barn är ett brott av sådan art att
fängelse är normalpåföljd, finns det enligt tingsrättens mening särskilda skäl för att
bestämma påföljden till fängelse. Enligt tingsrättens mening finns det inte någon
annan omständighet än Pontus Erichsen-Fendinge ålder som påverkar
straffmätningsvärdet i förhållande till straffvärdet. Fängelsestraffets längd bör
därför bestämmas till ett år två månader.
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Häktning

För våldtäkt mot barn är föreskrivet minimistraff fängelse två år. Mot bakgrund av
detta och då det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas, ska Pontus ErichsenFendinge kvarbli i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande

Åklagaren har, som redovisats ovan, yrkat att i beslag tagen hårddisk innehållande
barnpornografiskt material ska förverkas, se bilaga 2. En skildring av barn i
pornografisk bild ska enligt lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
förverkas, om det inte är oskäligt.

Pontus Erichsen-Fendinge har uppgett att han har ett mycket stort antal privata
bilder och uppgifter på hårddisken som han skulle förlora om hårddisken
förverkades. Mot denna bakgrund har han bestritt förverkandeyrkandet och har
anfört att det skulle vara oskäligt att förverka hårddisken.

Tingsrätten finner till en början att hårddisken i och för sig kan förverkas enligt
ifrågavarande lagrum mot bakgrund av att de ifrågavarande barnpornografiska
skildringarna finns lagrade på den. Vidare kan tingsrätten konstatera att det i och för
sig kan vara så att huvuddelen av informationen på hårddisken inte utgörs av
barnpornografiskt material. Vikten av att skydda de ungdomar eller barn som har
utsatts för övergrepp av olika slag, i detta fall har polisen bedömt en av filerna som
särskilt hänsynslös, medför enligt tingsrättens mening att ett förverkande i detta fall
inte bör ses som oskäligt. Förverkandeyrkandet ska därför bifallas. Beslaget ska
bestå.
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I sammanhanget kan nämnas att Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i
dess mål B 355-12 beträffande frågorna om förverkande av minneskort till
mobiltelefon och hårddisk.

Pontus Erichsen-Fendinge hänvisas till att, i den mån det finns tid och möjlighet
från polisens sida, hos polisen framställa önskemål om att beredas tillfälle att ta ut
privata bilder och andra viktiga uppgifter från hårddisken innan förverkandet
faktiskt sker.

Övrigt

Sekretessen bör med stöd av bestämmelsen i 35 kap. 12 § sekretesslagen bestå för
uppgifterna om målsägandens identitet och adressuppgifter i enlighet med vad som
framgår av domslutet. Vidare bör sekretessen bestå med stöd av 35 kap. 13 §
sekretesslagen avseende den inhämtade s.k. § 7-intyget rörande Pontus ErichsenFendinge, bortsett från intygets första sida där slutsatserna redovisas.

Pontus Erichsen-Fendinge ska betala föreskriven avgift till brottsofferfonden,
eftersom han döms för brott med fängelse i straffskalan.

De av målsägandebiträdena och försvararna begärda ersättningarna får anses vara
skäliga. Dessa kostnader bör staten svara för.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 6 (Dv 400).
Överklagande (ställt till Svea hovrätt) senast den 24 maj 2013.
Prövningstillstånd krävs om överklagandet endast avser skadestånd.

På tingsrättens vägnar

Mats Torgils
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Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
FALU TINGSRÄTT
4:1

Falu tingsrätt

INKOM: 2013-04-05
MÅLNR: B 159-13
AKTBIL: 38

Box 102
791 23 FALUN

TR mål: B 159-13
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

1 Erichsen-Fendinge, Pontus Andreas

Yrke/titel

Pontus

Personnr

Medborgare i

Telefon

19940131-6873

Sverige

0243-244011

Tolkbehov

Adress

Listvägen 6 783 50 GUSTAFS
Offentlig försvarare/ombud

Heino, Sam, Advokatbyrå Zedendahl KB, Sveagränd 1, 784 33 BORLÄNGE
Frihetsberövande m.m.

Anhållande verkställt 2013-02-23, anhållande hävt 2013-02-27, anhållande verkställt
2013-03-07, häktad alltsedan 2013-03-08
Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

2 Magnusson Mets, Johnny Erik Mattias
Personnr

Medborgare i

Yrke/titel

Johnny
Telefon

19920225-1071

Tolkbehov

0243-22 82 20,
0243228220

Adress

Norrskensgatan 20 D 784 53 BORLÄNGE
Offentlig försvarare/ombud

Råström, Per, Adv firman Sylwan och Fenger-Krog, Box 1043, 791 10 FALUN
Frihetsberövande m.m.

Anhållande verkställt 2013-02-23, häktad 2013-02-26, häktningsbeslutet hävt
2013-03-11
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
1. VÅLDTÄKT MOT BARN (Erichsen-Fendinge) (2000-K30279-12)
Målsägande
Sekretess, se bilaga, företrädd av målsägandebiträdet advokat Lena Helsingen

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1740
79114 FALUN

Stadshusgränd 3

010-56 267 10

registrator.ak-falun@aklagare.se

Telefax

010-56 267 40

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Falun
Extra åklagare Christel Anderberg

2013-04-04

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(3)
149
AM-210127-12
505A-4

Gärning
Erichsen-Fendinge har den 3 eller den 4 november 2012 i närheten av
fastigheten Norrskensgatan 20 i Borlänge haft samlag med målsäganden trots
vetskap om att hon endast var 13 år gammal.
Erichsen har vid samma tillfälle bl a i fastigheten Norrskensgatan 20 i Borlänge
genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag genom att föra in ett eller
flera fingrar i målsägandens underliv och genom att förmå målsäganden att
onanera åt honom och en annan person samtidigt.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken
2. SEXUELLT OFREDANDE (Magnusson Mets) (2000-K30279-12)
Målsägande
Sekretess, se bilaga, företrädd av målsägandebiträdet advokat Lena Helsingen
Gärning
Magnusson Mets har den 3 eller den 4 november 2012 i sin bostad på
Norrskensgatan 20 i Borlänge trots vetskap om att målsäganden endast var 13
år gammal, sexuellt berört henne genom att smeka henne på rumpan och
brösten. Magnusson Mets har också vid samma tillfälle låtit målsäganden
onanera åt honom.
Lagrum
6 kap 10 § 1 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden i form av uppspelning av videoupptagningar av
polisförhör under förundersökningen.
Vittnesförhör med Anna Björkman angående vad målsäganden har berättat för
henne om de åtalade gärningarna till styrkande av trovärdigheten i
målsägandens berättelse.

Skriftlig bevisning
Chatmeddelanden på Facebook mellan målsäganden och Erichsen Fendinge till
styrkande av att de sexuella övergreppen mot målsäganden var planerade samt

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Falun
Extra åklagare Christel Anderberg
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att Fendinge senast fyra dagar före övergreppen fick kännedom om
målsägandens ålder (sid 67 – 148 i fuprot)
Undersökningsprotokoll mobiltelefon (sid 149 – 150 i fuprot)

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen en dag
(målsägandeförhör tar sammanlagt 1 tim 28 min)

Christel Anderberg
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AKTBIL: 62
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Bilaga 6

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
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